
Секція. Фінанси та податкова політика

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Євтушенко Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Малишко Віталіна Валеріївна

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Городніченко Юлія Вадимівна

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Удосконалення системи соціального захисту населення повинно базуватись

на покращенні  фінансування  конкретних заходів,  передбачених відповідними

державними програмами, які, в свою чергу, мають сприяти розвитку економіки

та піднесенню рівня життя населення, його соціального захисту.

Сучасна  соціальна  політика  держави  насамперед  передбачає  створення

належних  умов  для  збільшення  доходів  населення  як  вихідних  джерел

забезпечення достатнього рівня життя та соціального захисту громадян. З цією

метою  вона  інтегрується  у  систему  стратегії  економічних  реформ  та

реалізується узгоджено із заходами грошово-кредитної, фіскальної, економічної

політики, заходами стимулювання економічного зростання.

Під  соціальною  політикою  сучасної  держави  розуміють  сукупність

соціально-економічних  заходів  держави,  підприємств,  організацій,  місцевих

органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін,

знецінення  трудових  заощаджень.  Соціальна  політика  будь-якої  держави



передбачає визначення напрямків розвитку в усіх сферах соціально-політичного

життя,  що  обумовлюють  процес  розвитку  соціального  буття  і  соціальної

безпеки людини.

Безпосередньо доосновних напрямків соціальної політики в Україні  слід

віднести:піднесення  добробуту  за  рахунок  особистого  трудового  вкладу,

підприємництва  та  трудової  активності;  надання  відповідної  допомоги  щодо

безробіття,  збереження  робочих  місць,  забезпечення  фахової  перепідготовки

осіб,  що  втратили  роботу;  створення  адресної  допомоги  в  грошовій  та

натуральній  формах;  проведення  глибокої  пенсійної  реформи,  сприяння

всебічному  державному  захисту  інтелектуального  потенціалу

суспільства;запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування

і  державної  підтримки  розвитку  духовної  сфери,  освіти,  науки  та  культури;

широка  підтримка  сімей,  материнства  та  дитинства;  проведення  активної

екологічної політики.

Соціальна політика держави спрямовується на зростання добробуту нації

на  основі  прискореного  розвитку  соціальної  сфери,  активного  впливу

соціальних факторів на підвищення ефективності національного виробництва.

Вона  є  важливим  аспектом  регулювання  національної  економіки  і  відіграє

подвійну роль: по-перше, економічне зростання створює сприятливі умови для

поліпшення  життя  людей,  а  по-друге,  соціальна  політика  стає  факторів

економічного зростання і регулювання економіки.

Якщо  проводиться  активна  соціальна  політика,  то  це  зумовлює

перетворення  ринкової  системи  на  соціальне  ринкове  господарство,  що

ґрунтується  на  ринкових  економічних  принципах  і  соціальному  захисті

населення [1].

Соціальний  захист  передбачає  забезпечення  безпеки  життя  людей,

реалізацію інтересів споживачів, зміцнення здоров’я нації, створення умов для

духовного  розвитку.  Це  відображено  у  програмі  пенсійного  забезпечення,

стосується  людей  похилого  віку  і  спрямована  на  формування  їх  грошових

доходів. Держава в обов’язковому порядку формує спеціальний фонд. Виплата



пенсій здійснюється з  коштів  Пенсійного фонду,  що утворюється за  рахунок

обов’язкових  відрахувань  підприємств  та  працівників,  з  яких  протягом

трудового  періоду  стягується  прибутковий  податок  у  вигляді  відсотка  від

отриманого доходу. 

Спеціальні відрахування робітників та роботодавців не накопичуються на

особових рахунках, а використовуються на виплату пенсій тим, хто увійшов до

числа пенсіонерів. Також діє система знижок для пенсіонерів в оплаті деяких

товарів, послуг, медикаментів [2].

Економічне становище непрацездатного населення в умовах становлення

ринкових відносин, що супроводжуються спадом виробництва, зростанням цін,

інфляційними процесами,  значно  погіршується.  Тому їх  соціальний захист  –

одне з першочергових завдань соціальної політики. Прикладом тут може бути

програма соціального страхування на випадок безробіття. У ній застосовуються

такі  методи  підтримки,  як  виплата  допомог  у  випадку  безробіття,  оплата  за

навчання та перекваліфікацію, допомога в працевлаштуванні. Сім’ям з дітьми

держава  гарантує  матеріальну  підтримку,  що  здійснюється  з  урахуванням

складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей тощо [3, с. 26].

Під соціальною допомогою розуміють надання соціальних благ та послуг

соціально  уразливим  групам  населення  на  основі  визначення  їх  потреб.

Важливе  місце  в  системі  заходів  із  соціального  захисту  займає

працевлаштування осіб, які тимчасово втратили працездатність, та пов’язане з

ним  виробниче  навчання  і  перекваліфікація.  Найважливішим  елементом

механізму соціального захисту є економічний елемент, що  включає: розробку

соціально-економічних  програм;  виплату  матеріальної  допомоги;  надання

соціальної  допомоги,  пільг;  індексація  грошових  доходів  громадян;  надання

населенню  пільгових  кредитів  та  ін.Державний  бюджет  країни,  який

формується  на  соціально  орієнтованих  засадах  –  це  основний  важіль

підтримання  стабільної  ситуації  в  країні  та  розвитку  економіки.  Визнання

України  країною  з  ринковою  економікою  вимагає  ефективного  впливу  на

суспільство  за  допомогою соціально  орієнтованої  політики.  Бюджет  активно



впливає  на  формування  та  удосконалення  соціально-економічної

інфраструктури, яка, у свою чергу, сприяє розвитку виробництва [4].

На  сучасному  етапі  розбудови  ринкової  економіки  суттєво  змінюються

підходи  до  досягнення  добробуту  населення.  Основними  факторами

соціального  розвитку  та  підвищення  суспільного  добробуту  є  ефективність

виробництва  та  підприємницької  діяльності;  економія  ресурсів  і  підвищення

якості  продукції;  збільшення  добробуту  населення.Обсяг  коштів,  які

спрямовуються на соціальний захист населення, залежить від дохідної частини

бюджету  держави,  яка  у  свою  чергу,  визначається  обсягом  валового

внутрішнього продукту та науково-обґрунтованим оптимальним обсягом фонду

споживання. Здійснюючи соціальні виплати, держава дотримується визначених

параметрів  і  тому  за  умов  економічної  нестабільності  у  неповній  мірі

забезпечує  соціальний  захист  населення.  Збільшення  видатків  на  соціальні

потреби населення можливе тільки за умови зростання ВВП [5].

Не менш важливим, з  нашої  точки зору,  елементом соціального захисту

населення  є  соціальний  елемент.  Він  представлений  активізацією  діяльності

соціальних  організацій,  фонди  яких  формуються  за  рахунок  добровільних

внесків фізичних та юридичних осіб та держави (групи порятунку, благодійні

фонди, комітет із захисту прав споживачів тощо).

Особливістю  соціального  захисту  є  необхідність  його  адресної

спрямованості, тобто соціальна допомога повинна надаватися тим громадянам і

в  таких  обсягах,  яких  вони  потребують.  Важливими  видами  соціального

забезпечення є пенсії, допомоги, пільги, утримання непрацездатних у будинках

для престарілих  та  інвалідів.Метою соціального забезпечення  є  забезпечення

рівня  життя  непрацездатних  громадян  не  нижче  від  прожиткового  мінімуму,

встановленого державою. З економічної точки зору, соціальне забезпечення – це

організаційні заходи держави зі створення соціальних фондів і використання їх

за цільовим призначенням. 

Соціальне забезпечення здійснюється за рахунок спеціальних фондів або

Державного  бюджету.  У  нашій  державі  продовжується  реформування



соціального  забезпечення  і  створюється  нова  система  соціального  захисту

населення у ринкових умовах [5].

Формування  економічної  системи  нового  зразка  пов’язане  з

реформуванням діючої соціальної політики. В умовах ринкових перетворень в

Україні  вже  здійснено  чимало  заходів.  Для  поліпшення  матеріального

становища  та  умов  життя  населення  в  Україні  вживаються  такі  заходи:

проводиться  активна  політика  зайнятості;  реформується  система  пенсійного

забезпечення  та  соціального  страхування,  соціальної  допомоги,  адресної

допомоги малозабезпеченим громадянам, соціального захисту чорнобильців [6].

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити узагальнюючий висновок, що

соціально-економічні  гарантії  –  це  метод  задоволення  різноманітних  потреб

громадян,  на  рівні  соціально  визначених  норм  з  боку  держави,  а  також

об’єктивна необхідність для будь-якої правової держави, зміст її інвестування.

Тому обсяг гарантій показує рівень її цивілізації.
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