
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

На правах рукопису 

 

 

РОЇК ОКСАНА РОМАНІВНА 

 
 

УДК 304.4:330.342.146 

 

 

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ  

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

 

 

 

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

Стефанишин Ольга Василівна, 

доктор економічних наук, професор 
 

 

 
 

 

Львів – 2017 

 



 2 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ 3 

 

Розділ 1. Теоретико-методичні основи інноваційної 

трансформації соціальної політики України  

 

 

11 

1.1. Економічний зміст інноваційної трансформації соціальної 

політики України                                                                                                                    

11 

1.2. Інституційне середовище інноваційної трансформації 

соціальної політики України  

28 

1.3. Підходи до оцінки впливу інноваційної трансформації на 

формування соціальної політики України  

57 

Висновки до розділу 1 70 

 

Розділ 2. Сучасні тенденції інноваційної трансформації 

соціальної політики України  

 

 

73 

2.1. Оцінка передумов інноваційної трансформації соціальної 

політики України  

73 

2.2. Дослідження взаємозв’язку інноваційного розвитку та 

соціальної політики України в контексті забезпечення соціально-

економічної безпеки 

100 

2.3. Інтегральна оцінка інноваційної трансформації соціальної 

політики на макро- та мезорівні України  

114 

Висновки до розділу 2 134 

 

Розділ 3. Концептуальні засади інноваційної трансформації 

соціальної політики України  

 

 

137 

3.1. Пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної 

політики України  

137 

3.2. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

формування інноваційної трансформації соціальної політики України  

154 

3.3. Реалізація інструментів інноваційної трансформації 

соціальної політики України на мезорівні   

171 

Висновки до розділу 3 192 

 

ВИСНОВКИ 

 

194 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 198 

ДОДАТКИ 

 

228 

 

 

   

 

 



 3 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В умовах формування соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу головним об’єктом дослідження 

економічної науки стає людина, розвиток її потенціалу та його реалізація, що 

обумовлює необхідність реформування соціальної політики України, 

визначення її змісту, структури й механізму втілення задля реалізації 

людського потенціалу та забезпечення належного рівня і якості життя.  

Сьогодні дієвість соціальної політики в державі залишається вкрай 

низькою, а важелі і механізми реалізації є малоефективними, оскільки 

зосереджені на забезпеченні лише мінімальних соціальних гарантій та 

стандартів. Про це свідчать наявність низки усталених проблем 

демографічного характеру, у сферах забезпечення продуктивної зайнятості і 

доходів, соціального захисту, якісного медичного обслуговування та освіти, 

розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури, наслідком 

яких є низький рівень соціально-економічної безпеки громадян та стандартів 

життя, соціально-економічного та інноваційного розвитку національної 

економіки в цілому. 

Вирішення означених проблем, як свідчить світовий досвід, можливе 

лише шляхом трансформації соціальної політики від звуженого підходу до її 

реалізації (мінімальний рівень  соціального забезпечення) до розширеного 

(інтелектуалізація праці, створення умов для всебічного розвитку особистості 

та реалізації її потенціалу), а відтак, потребує чіткого окреслення 

перспективних шляхів застосування соціальних інновацій, розроблення 

конкретних заходів і технологій щодо їхнього практичного впровадження, 

створення методик їх оцінювання в умовах формування соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу. 

Вивчення взаємозв'язку таких фундаментальних процесів, як 

інноваційний та соціальний розвиток, знаходилося у площині 

міждисциплінарних досліджень зарубіжних учених, зокрема Д. Белла, 

Дж. Бернала, Дж. Б'юкенена, І. Валерстайна, К. Келлі, М. Кондратьєва, 
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Дж. Коулмана, Т. Куна, К. Луки, К. Перес-Перес, І. Пригожина, О. Тофлера, 

Й. Шумпетера, К. Фрідмена, Ф. Фукуями та ін. Значним внеском у розробку 

теоретичних, методичних та прикладних проблем соціальної політики та її 

трансформації стали праці таких вітчизняних вчених: Ю. Бажала, Д. Богині, 

Ю. Білоусової, З. Галушки, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Грішнової, 

О. Комарової, В. Куценко, Е. Лібанової, О. Левченка, О. Магопець, 

О. Маліцького, О. Макари,  А. Мельник, О. Меха, О. Новікової, О. Поповича, 

В. Савченка, М. Семикіної, О. Стефанишин, Н. Ушенко, Л. Федулової та 

інших. 

Однак аналіз і оцінка впливу інноваційної трансформації на соціальну 

політику в системі національної  економіки не отримали належної 

інтерпретації, а нові форми та механізми використання інноваційних 

чинників для людиноцентричного розвитку економіки виявилися 

недостатньо вивченими науковими проблемами. На сьогодні відсутні не 

тільки концепція, але і методична основа для комплексної оцінки 

інноваційної трансформації соціальної політики в системі управління 

соціально орієнтованою економікою інноваційного типу. Саме цим 

зумовлений вибір теми роботи, її мета, завдання, логіка і структура викладу 

результатів дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація безпосередньо пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт 

Львівського національного університету імені Івана Франка за такими 

темами: «Державне програмування сталого розвитку національної економіки: 

теоретичні і прикладні аспекти» (державний реєстраційний номер 

0108U008917), у межах якої автором сформовано визначення поняття 

«інноваційна трансформація соціальної політики», обґрунтовано її складові 

та компоненти регулювання, розроблено науково-методичний підхід до 

оцінювання впливу інноваційного розвитку на соціальну політику; «Наукові 

засади формування стратегій сталого розвитку в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0116U001678), під час виконання якої автором 
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обґрунтовано пріоритетні напрями та організаційно-економічний механізм 

інноваційної трансформації соціальної політики. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних 

рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної політики. Для 

досягнення визначеної мети в дисертації поставлено та вирішено такі 

завдання: 

 уточнити трактування інноваційної трансформації соціальної 

політики; 

 оцінити динаміку та тенденції макроекономічного розвитку з 

урахуванням світового досвіду інноваційної трансформації соціальної 

політики; 

 розробити методичний підхід до оцінки інституційно-

економічних інструментів інноваційної трансформації соціальної політики в 

контексті соціально-економічної безпеки країни; 

 удосконалити методичні положення щодо оцінювання рівня 

інноваційної трансформації соціальної політики на макро- та мезорівнях; 

 запропонувати пріоритетні напрями інноваційної трансформації 

соціальної політики; 

 обґрунтувати концептуальні засади удосконалення організаційно-

економічного механізму інноваційної трансформації соціальної політики 

України; 

 розробити науково-методичний підхід до вибору та формування 

програм інноваційної трансформації соціальної політики України. 

Об’єктом дослідження є процес інноваційної трансформації 

соціальної політики України.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та науково-

практичні рекомендації щодо інноваційної трансформації соціальної 

політики України. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи:  
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історичний метод – під час вивчення ґенези розвитку теорій інноваційної 

економіки  та соціальної політики (п. 1.1); системно-структурного, 

просторового аналізу, логічного узагальнення, синтезу, порівняння, індукції та 

дедукції – задля визначення сутнісної характеристики поняття «інноваційна 

трансформація соціальної політики» «інституціональне середовище 

інноваційної трансформації соціальної політики», «соціально-економічна 

безпека», «соціально-економічний добробут», «інноваційний розвиток 

національної економіки», «організаційно-економічний механізм інноваційної 

трансформації соціальної політики» (п. 1.1; 1.2; 1.3), з метою розробки методики 

аналізу і оцінки співвідношення рівня соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку (п. 2.3); під час розробки системи показників 

оцінювання рівнів соціально-економічної безпеки, соціально-економічного 

добробуту та інноваційного розвитку національної економіки в контексті 

міжнародних порівнянь та на регіональному рівні (п. 2.2; 2.3); економіко-

статистичні – з метою опрацювання статистичних показників з метою 

оцінювання рівнів соціально-економічної безпеки, соціально-економічного 

добробуту та інноваційного розвитку національної економіки в контексті 

міжнародних порівнянь та на регіональному рівні (п. 2.2; 2.3); стратегічного 

аналізу – для  групування країн (регіонів держави) за рівнем співвідношення 

показників соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку (п. 2.2; 

2.3) та з метою вибору типу політики щодо інноваційної трансформації 

соціальної політики регіону (п. 3.3); програмно-цільовий – під час аналізу 

стратегій розвитку соціально орієнтованої економіки інноваційного типу (п. 2.1) 

та задля формування програм інноваційної трансформації соціальної політики 

регіонів держави (п. 3.3).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної політики. 

Основними результатами, що відображають наукову новизну дисертації, є 

такі:  
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удосконалено: 

 теоретичні положення щодо визначення сутності поняття 

«інноваційна трансформація соціальної політики», яке, на відміну від 

існуючих, трактується як процес формування якісно нової соціальної 

політики, метою якої є не лише забезпечення гідного життя людини, а 

створення умов для її розвитку та гармонізації відносин із навколишнім 

середовищем, що враховує взаємодію соціальної, економічної та інноваційної 

політик, спрямована на людино центричний розвиток економіки, досягнення 

високого рівня добробуту суспільства і соціально-економічної безпеки 

шляхом активізації людського потенціалу та впровадження соціальних 

інновацій; 

 методичні положення щодо оцінки інституційно-економічних 

інструментів інноваційної трансформації соціальної політики, які, на відміну 

від існуючих, враховують необхідність оцінки рівня соціально-економічної 

безпеки та передбачають застосування полікомпонентного підходу до 

визначення  інструментів інноваційної трансформації соціальної політики на 

основі використання індикаторів соціально-економічної безпеки в контексті 

міжнародних порівнянь; 

 методичні підходи щодо оцінювання рівня інноваційної 

трансформації соціальної політики на макро- й мезорівнях, які, на відміну від 

існуючих, передбачають використання індексів інноваційного розвитку та 

соціально-економічного добробуту країн ЄС і України на макрорівні, а також 

регіонів України – на мезорівні, дослідження їх взаємозв’язку, що дозволяє 

визначати відхилення від точки соціально-економічної рівноваги в бік 

домінування інноваційного або соціально-економічного розвитку та, 

відповідно, основні стратегічні напрями й пріоритети інноваційної 

трансформації соціальної  політики, необхідні для забезпечення соціально-

економічного зростання та інноваційних перетворень в Україні й регіонах з 

урахуванням європейського досвіду; 

дістали подальшого розвитку: 
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 оцінка динаміки та тенденції макроекономічного розвитку в 

контексті світового досвіду інноваційної трансформації соціальної політики, 

що, на відміну від існуючих, базується на систематизації світового досвіду 

інформаційного забезпечення вимірювання та оцінки результатів і наслідків 

інноваційної трансформації соціальної політики на основі дослідження 

методик оцінки якості життя населення, людського потенціалу та 

інноваційного розвитку і полягає в порівнянні показників соціальної сфери, 

соціально-економічного та інноваційного розвитку України та країн ЄС, що 

дозволяє здійснювати класифікацію взаємовпливів соціальних та 

інноваційних змін, визначати зв’язки між інноваційними і соціальними 

зрушеннями у розвитку національної економіки; 

 пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної 

політики України, що, порівняно з відомими, передбачають перехід від 

вузької (економічно сфокусованої) до широкої (людиноцентричної й 

інноваційно орієнтованої) соціальної політики, та базуються на таких 

ключових факторах як освітньо-кваліфікаційний й інтелектуальний потенціал 

суспільства, політика доходів і політика зайнятості, міра соціальної 

диференціації, міграційні процеси; 

 концептуальні засади організаційно-економічного механізму 

інноваційної трансформації соціальної політики України, які, на відміну від 

існуючих, базуються на елементах інституційного середовища як  

формалізованого закріплення правил та норм поведінки і взаємодії між 

різними інституційними утвореннями за напрямами забезпечення високого 

рівня соціально-економічного добробуту й інноваційного розвитку, та 

структурно-логічній моделі взаємозв’язку  складових соціальної політики й 

показників інноваційного розвитку України, яка орієнтована на поглиблення 

інтелектуалізації як гуманістичного імперативу сучасної моделі 

економічного розвитку; 

 методичний підхід до вибору та формування програм 

інноваційної трансформації соціальної політики України, відмінністю якого є 
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урахування необхідності забезпечення диференційованого підходу до 

реалізації державної соціальної політики та її інноваційної трансформації, 

подання програм у вигляді сукупності блоків, які відображають загальну 

схему їх розробки та реалізації, послідовне представлення типів програм 

інноваційної трансформації соціальної політики, їх елементів, в основу 

вибору яких покладено такі критерії як конкурентоспроможність, здатність 

до відтворення соціально-економічної системи, соціально-економічна 

безпека. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

концептуальні та методичні підходи, запропоновані у дисертації, можуть 

бути використані при розробці заходів та програм інноваційної 

трансформації соціальної політики на різних економічних рівнях.  

Результати дослідження автора використані департаментом 

соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації 

під час оцінювання соціально-економічного становища Львівської області 

(довідка ғ17/13-04 від 29.08.2016 р.) та науково-технологічною радою 

Регіональної агломерації «Дрогобиччина» під час розроблення пріоритетних 

напрямів і програми соціально-економічного та інноваційного розвитку 

Дрогобиччини на 2017 рік (довідка ғ17/02-27 від 16.05.16 р.). 

Основні теоретичні, методичні та практичні результати дисертаційної 

роботи використовуються в навчальному процесі Львівського національного 

університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: «Економіка 

України», «Державне програмування розвитку людського потенціалу», 

«Актуальні проблеми прикладної економіки» (довідка ғ26 від 23.01.2016 р.) 

та Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. 

Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» під час 

викладання дисциплін: «Організація туризму (Основи туризмознавства)», 

«Географія туризму» (довідка ғ18 від 10.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід щодо 
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інноваційної трансформації соціальної політики України. Основні наукові 

результати, висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації, належать 

особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми розвитку 

національної економіки України» (м. Львів, 13–14 травня 2011 р.), «Розвиток 

України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 

правові проблеми» (м. Тернопіль, 10 червня 2011 р.), «Питання сучасної 

науки і освіти» (м. Київ, 11–13 липня 2011 р.), «Розвиток національних 

економік в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 15–16 лютого 2013 

р.), «Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства» (м. 

Дніпропетровськ, 15–16 березня 2013 р.),  «Розвиток національної економіки 

України: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 

28 жовтня 2016 р.) та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми сьогодення: науковий підхід до їх вирішення» (м. 

Тернопіль, 30–31 жовтня 2011 р.), «Українська наука: минуле, сучасність, 

майбутнє» (м. Тернопіль, 24–25 травня 2012 р.), «Перспективи та механізм 

забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища» (м. 

Одеса, 28–29 жовтня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 одноосібну 

наукову працю, у тому числі: 12 статей, з них 10 – у фахових виданнях (в 

тому числі 2 статті – у науковому виданні, що включене до міжнародних 

наукометричних баз даних), 2 – в інших виданнях; 9 публікацій – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій, що 

відображають зміст дисертації й належать особисто автору, становить 5,62 

др. арк. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Економічний зміст інноваційної трансформації соціальної 

політики України 

 

 

В умовах формування соціально орієнтованої економіки інноваційного 

типу головним об’єктом дослідження економічної науки стає людина, 

розвиток її потенціалу та його реалізація, що обумовлює необхідність 

реформування соціальної політики України (сьогодні її дієвість залишається 

вкрай низькою, а важелі реалізації є малоефективними, про що свідчить 

нестабільність соціально-економічного та інноваційного розвитку держави), 

визначення її змісту, структури та механізму втілення для реалізації 

людського потенціалу та забезпечення належного рівня і якості життя.  

Подолання низки усталених проблем демографічного характеру, 

зайнятості і рівня одержуваних доходів, забезпечення якісного медичного 

обслуговування та освіти, вирішення житлових проблем, забезпечення 

соціально-економічної безпеки громадян та досягнення високих стандартів 

життя, що є невід'ємною складовою побудови загального добробуту держави, 

неможливе в рамках традиційної соціальної політики (механізми реалізації 

якої зосереджені на забезпеченні мінімальних соціальних гарантій та 

стандартів).  

Вирішення означених проблем можливе лише шляхом трансформації 

соціальної політики, орієнтованої на людину та ефективну реалізацію її 

потенціалу, що є основою інноваційного способу розвитку. З огляду на це, 

дослідження соціальної політики неможливе безвідносно інноваційного 

розвитку та інноваційної політики, що зумовлює її інноваційну 

трансформацію, а відтак, потребує чіткого окреслення перспективних шляхів 



 12 

застосування соціальних інновацій, розроблення конкретних заходів і 

технологій щодо їхнього практичного впровадження, створення методик їх 

оцінювання в умовах формування соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу. 

Стратегічною метою соціально орієнтованого регулювання 

національної економіки, за думкою О.В. Макари, є динамічне підвищення 

рівня життя населення; стратегічними цілями - формування середнього 

класу; зниження рівня бідності; розвиток людського та соціального капіталу; 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки; збагачення 

культури, моральності народу на основі інтелектуально-інноваційного 

розвитку економічної, соціальної та духовної сфер; збереження 

навколишнього середовища для нинішніх і майбутніх поколінь. Основними 

факторами розвитку мають бути людський, науково-виробничий та 

інноваційний потенціали, природні ресурси й вигідне географічне положення 

країни, а головними пріоритетами – «високий інтелект – інновації – високий 

рівень життя населення». Найважливішими завданнями забезпечення 

соціально орієнтованого регулювання національної економіки мають бути 

формування соціально орієнтованої національної економіки; перехід на 

інноваційний шлях розвитку; реалізація загальносистемних перетворень 

економіки й суспільства; подолання бідності; забезпечення якісної освіти; 

розвиток систем охорони здоров’я; зниження негативного впливу виробничої 

діяльності на навколишнє середовище та покращення її якісного стану [107, 

с. 210]. 

Цілісні підходи щодо визначення науки та технологій факторами 

економічного і соціального розвитку почали формуватися лише в кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., що пов’язують із відносно низькими темпами розвитку 

технологій до цього періоду [51, с. 6]. За цих обставин нові форми та 

механізми використання інноваційних чинників зумовили виникнення низки 

концепцій формування інноваційної економіки (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Характеристика концепцій інноваційної економіки 

Тип економіки Основна характеристика Час виникнення 

Постіндустріальна 

економіка 

Автоматизація, роботизація, комп’ютеризація 

матеріального виробництва, зростання сфери 

послуг 

50-60 рр. ХХ ст. 

Економіка знань Створення, накопичення, розповсюдження та 

використання знань 

60 рр. ХХ ст. 

Інноваційна 

економіка 

Створення, дифузія, впровадження та 

споживання інновацій 

70 рр. ХХ ст. 

Нова економіка Розвиток та впровадження найновіших 

інформаційних та телекомунікаційних 

технологій 

80-90 рр. ХХ ст. 

Інформаційна 

економіка 

Формування, накопичення, передача, 

застосування електронної інформації 

Рубіж ХХ – ХХІ 

ст. 

Мережева 

економіка 

Виробництво, обмін і розподіл мережевих благ Рубіж ХХ – ХХІ 

ст. 

Сталий розвиток Встановлення балансу між задоволенням 

сучасних потреб людства і захистом інтересів 

майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 

безпечному і здоровому довкіллі 

Рубіж ХХ – ХХІ 

ст. 

Джерело: складено автором за матеріалами [14; 51; 227; 241 с. 52-60; 288] 

Однак, запропонований  вище розподіл уявлень про концепції та різні 

підходи  до їх класифікації  є умовними. З огляду на вищезазначене 

характеристика концепцій інноваційної економіки базується на вивченні 

економічного змісту цієї категорії. Це дозволить проаналізувати основні 

тенденції з питань перспективного розвитку інноваційної економіки в аспекті 

впливу соціальних чинників на даний розвиток. Інноваційну економіку в 

більшості випадків трактують як таку, яка заснована на знаннях та 

інформаційних технологіях. При цьому, передбачається, що головний ефект 

її полягає не просто у випуску високотехнологічної продукції, а в її 

продуктивному використанні в усіх сферах і галузях, рівні впливу на 

економіку та суспільство.  

Поняття «інноваційної економіки», на нашу думку,  визначається у 

широкому значенні як економіка, яка розвивається на використанні наукових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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знань та інноваційних продуктів, готовності до їх практичної реалізації у 

різних сферах людської діяльності, і у вузькому – як цілеспрямований процес 

пошуку, підготовка свідомості, реалізації і комерціалізації науково-технічних 

нововведень, які дозволяють підвищити ефективність суспільного 

виробництва, покращити життєдіяльність суспільства та особистості, 

включаючи високий ступінь захищеності індивіда. 

Наука, культура та освіта як основні складові соціальної сфери 

відіграють важливу функціональну роль у процесі інноваційної 

трансформації соціальної політики, адже формують людський, 

інтелектуальний та соціальний капітал інноваційної діяльності, закладають 

основи інноваційного мислення у споживачів та користувачів нововведень, 

для формування потреби в інноваційних продуктах та їх постійного 

вдосконалення і оновлення, а також створюють соціальні засади розвитку 

інноваційної економіки в суспільстві загалом  та широкого застосування й 

використання інновацій. 

Під інноваціями, зазвичай, розуміють уведений у використання новий 

або значно удосконалений продукт (товар, послугу) чи процес, новий метод 

продажу або новий організаційний метод у діловій практиці, організації 

робочих місць або зовнішніх зв’язках. У Законі України «Про інноваційну 

діяльність» інновації визначено як «новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери» [67; 68]. 

Потреба в соціальних інноваціях виникла також у зв’язку з 

необхідністю осмислення методології впровадження нових форм мотивації та 

стимулювання трудової діяльності, подолання психологічного опору людей 

нововведенням. Наукова концепція соціальних інновацій набула розвитку в 

1960-х рр. у працях видатних учених – дослідника в галузі науки управління 

П. Друкера [50] і соціолога М. Янга [283].   
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Соціальні інновації дослідники [204, с. 34] визначають також як 

нововведення, що сприяють підвищенню якості населення та рівня його 

життя; соціальні перетворення; нові моделі функціонування суспільства; нові 

ідеї, які передбачають позитивні зміни цілей, структури (послуг, інституцій, 

взаємозв’язків), людей (знань, навичок, ставлення), методів, методик тощо. 

Загалом можна стверджувати, що у центрі соціальних інновацій завжди є 

людина, її пізнавальні здатності, відношення до оточуючого середовища, 

духовні потреби і власні дії, що й визначає соціальну направленість процесів 

[205, с. 54]. 

Ю. Яковець тлумачить поняття інновації як внесення у різноманітні 

види людської діяльності нових елементів, що підвищують результативність 

цієї діяльності [253, с. 9]. У цьому розумінні соціальні інновації – 

нововведення у соціальній сфері, що сприяють вирішенню суперечностей, які 

виникають в умовах неоднорідного та нестабільного суспільного розвитку, 

співіснування різних аксіологічних систем, посилення процесів соціальної 

мобільності. До соціальних інновацій належать нові стратегії, концепції, ідеї 

та організації, що задовольняють різні типи соціальних потреб, – від умов 

праці і освіти до розвитку громад та охорони здоров’я, і сприяють 

поширенню та зміцненню громадянського суспільства [253, с. 18]. 

Отже, соціальні інновації  у широкому значенні – це, перш за все, зміни 

в соціальній сфері, які започатковуються на основі наукових знань, 

спрямовані на поліпшення рівня та якості життя населення країни та мають 

високу залежність від групових і особистих якостей користувачів [194, с. 55].  

У вузькому значенні соціальні інновації – загальний процес 

планомірного покращення соціогуманітарної сфери, спрямований на 

розширення можливостей однієї із сфер дії соціальної політики досягнення 

поставлених стратегічних цілей, що, у свою чергу, зміцнює довіру до 

соціальних зобов’язань держави перед суспільством у цілому [194, с. 55]. 

Таким чином, саме пріоритет соціальних інновацій, на відміну від 

традиційного економіко-технологічного підходу, визначає тісну взаємодію 



 16 

соціальних інноваційних процесів і змін в економіці, які, на нашу думку, 

можна розглядати з позицій створення та впровадження інновацій під дією 

соціально-економічних чинників. 

Процес запровадження інновацій формує певні вимоги до здійснення 

соціальної політики внаслідок суттєвих змін у змісті та характері праці. 

Тісний взаємозв’язок людського капіталу та інноваційних процесів 

забезпечує інноваційні перетворення в суспільстві, під якими запропоновано 

розуміти прогресивні зміни, викликані новаціями в усіх сферах суспільного 

життя, які охоплюють процес виробництва (нові технології, види продукції 

тощо), соціальну сферу (інновації в наданні соціальних послуг освіти, 

охорони здоров’я, соціальної реабілітації тощо); соціально-економічні 

відносини (соціальне партнерство бізнесу, суспільства і держави, соціальне 

підприємництво, самоорганізація населення для вирішення повсякденних 

проблем громади тощо)  [94]. 

У своїх працях Н. В. Ушенко зазначає, що інвестування у формування і 

розвиток людського капіталу є інвестуванням в економічний розвиток, але з 

тією особливістю, що такі інвестиції мають стратегічний характер, тому що 

закладають основи економічного зростання через людський розвиток як 

активну складову інноваційного розвитку. У такому процесі відбувається 

якісне оновлення та накопичення людського капіталу, при якому підвищення 

рівня знань і практичних навичок людей супроводжується розвитком 

можливостей їх практичної реалізації. За рахунок цього збільшуються 

індивідуальні доходи власників людського капіталу та зростає економіка 

країни, оскільки нові знання, які дістають застосування у повсякденному 

практичному житті: 1) підвищують індивідуальну продуктивність праці 

людини, що робить її здатною виконувати ту роботу, яка має більшу 

соціальну цінність і, відповідно, вище винагороджується; 2) розвивають у 

людині ділові навички та підприємливість, що, у свою чергу, наділяє її 

здатністю приймати обґрунтовані (раціональні) рішення; 3) підвищують 

чутливість до сприйняття нових наукових розробок, скорочуючи строк їх 
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запровадження у виробництво та стимулюють розроблення нових ідей; 4) 

розвивають інтелект та індивідуальні здібності до генерування нових 

технологічних ідей та раціональної організації виробництва відповідно до 

конкретних умов господарювання [237]. 

На початку 80-х років ХХ століття у науковий обіг запроваджено 

поняття «людський потенціал». Визначаючи дану економічну категорію, 

варто врахувати, що вона є узагальненою, збірною характеристикою 

ресурсів. Проте єдиного загальновизнаного тлумачення змісту її не існує.  

Застосування поняття «людський потенціал» дозволяє зрозуміти роль 

соціальних інститутів, виявити не лише соціальні параметри, але й провести 

економічний аналіз впливу соціального чинника на інноваційну 

економіку  [17]. З цієї точки зору людський потенціал можна розглядати як 

сукупність продуктивних сил людини на постіндустріальній стадії розвитку 

суспільства з соціально орієнтованою економікою інноваційного типу.  

За десятиліття дослідження поняття людського потенціалу 

українськими вченими склалась низка його визначень, що подані у додатку 

А, табл. А.1. Спільною їх рисою є комплексний підхід до розуміння 

людського потенціалу, намагання відобразити його багатосторонню 

структуру. 

У працях О. Стефанишин поняття «людський потенціал» визначається 

як «сукупність наявних або природних здібностей до інтелектуальної, 

творчої, розумової, економічної, культурної діяльності з  метою 

індивідуального та суспільного розвитку» [223, с. 69].  

За визначенням Н. В. Ушенко, «людський потенціал включає в себе 

таку складову як трудовий потенціал, складниками якого є оплачувана праця 

при створенні нових вартостей, інтелектуальна власність, організаційна 

культура». При чому автор визначає, що «трудовий потенціал – це 

можливості використання ресурсів праці на перспективу. Таким чином, 

запропоновані заходи дозволять отримати наступні результати: зростання 

якості ресурсів праці, підвищення мотивації до праці, збалансування окремих 
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сегментів ринку, забезпечення відповідного рівня та якості життя людей 

згідно із соціальними стандартами, формування потужного середнього 

класу» [238]. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки України 

необхідність інноваційної трансформації соціальної політики зумовлена 

нагромадження суперечностей між економікою та суспільством, що дозволяє 

по-іншому підійти до розгляду соціальних проблем і ролі держави у їх 

вирішенні, а також сформувати принципово нове розуміння сутності 

соціальної політики, яка б стимулювала підприємницьку активність, 

економічне зростання на основі інноваційних перетворень, утвердження 

сучасної соціальної інфраструктури та механізмів соціально-ринкової 

економіки. 

Структура та визначення «соціальної політики» в умовах формування 

інноваційної економіки відповідно змінюється. Поняття «соціальна політика» 

почало застосовуватися на межі ХІХ-ХХ ст., а у науковий обіг було введено 

французьким вченим теоретиком соціалізму Ш. Фур’є, який наголошував на 

обов’язках держави надавати своїм громадянам певні соціальні гарантії [229, 

c. 34-35].  

Достатньо розгорнене визначення соціальної політики надає Р. Баркер: 

«… соціальна політика – діяльність і принцип суспільства, які формують 

спосіб, за допомогою якого воно втручається і регулює відносини між 

індивідами, групами, общинами, соціальними установами. Ці принципи і дії є 

результатом звичаїв і цінностей суспільства та значною мірою визначають 

розподіл ресурсів і рівень добробуту його людей» [9, с. 38]. У даному 

визначенні соціальна політика виступає як функція суспільства, а не 

держави. 

Так, у сучасній соціальній енциклопедії соціальна політика 

визначається як «сфера практичного здійснення заходів держави щодо 

створення умов, які забезпечують кожному члену суспільства реалізацію 
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його потреб з урахуванням схвалюваної суспільством системи цінностей» 

[201, с. 323].  

У 70-х роках більшість країн зіткнулися з економічно-соціальною 

кризою, що спричинило посилення соціальних орієнтирів в напрямі пошуку 

балансу між особистою відповідальністю за власне становище і колективною 

відповідальністю суспільства за якість життя окремої людини. Зокрема, 

суб’єкти соціальної політики значно розширились, а соціальна 

відповідальність держави дещо знизилася. Окрім того, якщо раніше 

соціальна політика орієнтувалася на ідеологію економічного зростання, що 

забезпечує економічний добробут і перешкоджає масовому безробіттю, то в 

нових умовах економічне зростання розглядається як необхідна умова 

соціального добробуту.  

Безумовно, трансформація сутності соціальної політики призвела до 

змін у її визначенні. Досліджуючи економічний зміст соціальної політики в 

умовах її інноваційної трансформації, можна виділити декілька основних 

підходів до її визначення, зокрема: діяльність; взаємодія; сукупність ідей, 

положень та підходів; сукупність (система, комплекс) заходів та програм.  

Соціальну політику здебільшого розглядають як певну діяльність, 

підкреслюючи управлінський аспект, в межах якого і досліджується 

соціальна політика. Так, наприклад, Дж. Стюарт визначає соціальну політику 

як «сферу державної діяльності, відповідальну за створення та надання 

соціального захисту, що включає соціальні послуги та виплати» [209, с. 222].  

С. Тетерський трактує визначення «соціальної політики» як «складову 

частину внутрішньої політики держави, що регулює відносини в суспільстві 

в інтересах та через інтереси основних соціальних груп населення» [230, с. 

103], а В. Васильченко, вважає, що «…соціальна політика – це діяльність 

державних і громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб 

(суб’єктів соціальної політики), спрямована на реалізацію соціальних потреб 

людини, що забезпечують її життєдіяльність і розвиток як соціальної істоти 
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на основі принципу соціальної справедливості за беззастережного 

дотримання її громадянських прав та свобод» [23, с. 286].  

О. Яременко окреслює визначення «соціальної політики», як «…в 

широкому розумінні – це цілеспрямована діяльність держави та інших 

політичних інститутів і громадських об’єднань, спрямована на 

вдосконалення рівня життя людини. В вузькому розумінні – діяльність 

суб’єктів соціальної політики, спрямована на захист груп населення, 

неспроможних до самозахисту та самозабезпечення, організація соціальних 

служб» [254, с. 27]. 

Достатньо широке коло науковців зводять визначення соціальної 

політики до «сукупності (системи, комплексу) заходів, програм...». 

Безумовно, такий підхід є досить обґрунтованим. Проте, з огляду на те, що 

заходи (програми) є «проміжним» елементом між ідеологією та діяльністю 

щодо її реалізації, він скоріше орієнтований на означення формального 

закріплення соціальної політики (втілюється в програмах). Тобто, 

трактування соціальної політики як «сукупності заходів, програм...» є 

похідним від її визначення як «сукупності ідей...» та «діяльності...». 

Як відзначав В. Дерега, соціальна політика – це система заходів 

інститутів суспільно-політичного життя, спрямованих на забезпечення 

оптимального розвитку соціальної сфери, підвищення добробуту та 

задоволення потреб суспільства як загалом, так і окремого громадянина [44, 

с. 9]. Досить схоже визначення «соціальної політики» дає Г. Завіновська. 

Вона вважає, що соціальна політика – це система управлінських, 

організаційних, регулюючих дій і заходів, спрямованих передусім на 

сприяння цілеспрямованій діяльності громадян, їх всебічному розвитку, 

забезпеченню відповідного рівня їх життя і праці, їх соціальному захисту [65, 

с. 45]. 

Основні визначення поняття «соціальна політика» наведені у табл. А.2, 

додатку А. 
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Поряд з цим, достатньо різні бачення науковців щодо визначення 

суб’єктів та об’єктів соціальної політики. Об’єктами її дії, перш за все, на 

нашу думку, залишаються  умови життя і праці людини, система соціальних 

взаємовідносин, члени суспільства як споживачі та виробники суспільних 

благ і послуг. Зокрема, В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова, при 

визначенні соціальної політики чітко не визначають суб’єктів її реалізації, 

зазначаючи в загальному «суб’єкти соціально-політичного життя» [201, с. 

342]. Так, І. О. Григорьєва, суб’єктами соціальної політики вбачає «державні 

та/або суспільні інститути» [36, с. 26]. Дещо ширшим є підхід О. Сергієнко, 

відповідно до якого суб’єктами соціальної політики є «державні і цивільні 

інститути, суспільні групи і окремі особи» [198, с. 34]. А В. Гілко при 

визначенні соціальної політики взагалі не конкретизує відповідних суб’єктів 

[33, с. 85]. 

Звичайно, кожне авторське визначення даного поняття заслуговує 

певної уваги, проте в умовах трансформації соціальної політики, зводити 

суб’єктів її реалізації лише до держави однозначно не можна. Водночас 

визначати суб’єктом соціальної політики суспільство також не варто, адже 

такий підхід є занадто загальним. Достатньо обґрунтованим в контексті 

трактування сутності соціальної політики є визначення її суб’єктами 

держави, громадянського суспільства та людини як індивіда та особистості. 

При визначенні соціальної політики важливо окреслити не лише її 

суб’єктів, але й об’єкти. Дослідження існуючих підходів засвідчили, що не в 

усіх з них чітко визначено відповідні об’єкти. Уточнюючи об’єкт соціальної 

політики, дослідники або називають безпосередньо соціальну сферу [55], або 

виділяють її різні елементи: соціальні відносини [30, с. 74], соціальні процеси 

[46, с. 22], соціальний простір [50, с. 10], соціальні потреби [54, с. 27], 

соціальне буття [41, с. 342].  

Відповідно до  Конституції України при визначенні сутності державної 

соціальної політики, на нашу думку, потрібно враховувати, що найвищою 

соціальною цінністю в Україні визнаються «людина, її життя і здоров’я, 
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честь і гідність, недоторканість і безпека» [85, с. 90], а основним обов’язком 

держави є утвердження та забезпечення прав і свобод людини. У науковій 

літературі ці завдання доповнюються, однак абсолютна більшість 

дослідників і практиків стверджують, що основні завдання державної 

соціальної політики полягають «…у реалізації основної мети – забезпеченні 

належного життєвого рівня населення відповідно до соціальних стандартів» 

[201, с. 165]. 

Об’єднуючи завдання із здійснення державної соціальної політики, 

поділяємо думку учених, що необхідно виділити такі її основні функції:  

- економічну (економічно забезпечує політичні перетворення, створює 

умови для реалізації практичних політичних заходів, стимулює різні види 

економічної діяльності, забезпечує інноваційні перетворення) [201, c. 10]; 

- соціальну (створює соціально-економічні умови для збереження та 

розвитку людського капіталу, забезпечує необхідний рівень життя для всіх 

груп населення, доступ до медичного обслуговування, освіти, культурних 

цінностей) [201, c. 167]; 

- стратегічну (створює соціально-економічні передумови для розвитку 

суспільства і збереження стабільності в ньому) [33, с. 44]; 

- інноваційну (виховання у людини потреби постійного 

самовдосконалення та самореалізації, сприяння активізації творчої діяльності 

людини через проведення державної політики щодо подолання соціальної 

нерівності, починаючи із забезпечення рівного доступу до освіти і 

продовжуючи забезпеченням рівного доступу до реалізації професійних 

навичок у сфері зайнятості, що дозволить поступово зменшувати обсяги 

прямих втрат людського капіталу внаслідок безробіття та міграції). 

Отже, як показують результати проведеного нами дослідження, 

традиційну соціальну політику можна розглядати як політику, спрямовану 

передусім на забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів 

життя населення, а також формування умов для відтворення людських 

ресурсів, людини-працівника, забезпечення його основних потреб 
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(матеріальних і нематеріальних), якій притаманні такі ознаки: розвиток 

людини задля розвитку економіки; витрачання більшої частини доходу на 

задоволення матеріальних потреб; спрямування соціалізації праці на 

зменшення частки тяжкої фізичної праці та покращення умов праці.  

Однак такі підходи до формування та реалізації соціальної політики не 

здатні вирішити існуючі протиріччя за умов нестабільного соціально-

економічного розвитку, оскільки не забезпечують мінімальні соціальні 

гарантії та стандарти рівня й якості життя населення, не сприяють 

зменшенню соціальної та економічної нерівності, зниженню соціальної 

напруги, зростанню добробуту населення, забезпеченню соціально-

економічної безпеки та стабільності в суспільстві, якісному розвитку та 

раціональному використанню людського потенціалу, як одного з ключових 

ресурсів економіки в умовах інноваційного розвитку.  

Головними цілями соціально-економічної політики в довгостроковій 

перспективі є забезпечення стійкого зростання рівня та якості життя 

населення та створення умов для розвитку людського потенціалу. Держава 

повинна надати кожній працездатній людині умови, що дають змогу їй 

власною працею та підприємництвом забезпечити свій добробут і добробут 

своєї родини [88]. 

Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки інноваційного 

типу передбачає переосмислення основних цілей соціальної політики на 

основі її взаємозв’язку із економічною та інноваційною політиками (рис. 1.1). 

Економічна політика спрямована на досягнення сталого економічного 

розвитку та макроекономічної рівноваги, наближення до природного рівня 

безробіття та керованої інфляції, а також підвищення продуктивності праці, 

зниження витрат виробництва, досягнення конкурентоспроможності 

національної економіки [256]. 

Соціальна політика націлена на забезпечення високого рівня і якості 

життя людей, соціальної стабільності суспільства, що конкретизується через 

забезпечення визнаних державою життєвих стандартів та соціально-
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економічного добробуту, доступності освіти, медицини, створення умов 

більшої зайнятості тощо [256].  

Мета інноваційної політики – забезпечення інноваційного розвитку 

економіки, однак об’єкти впливу інноваційної та соціальної політики 

пересікаються, формуючи таким чином інноваційну соціальну політику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.  Схема  інноваційної трансформації соціальної політики 

Джерело: побудовано автором 
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Формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу, 
що гарантує соціально-економічну безпеку, економічне зростання та  

конкурентоздатність національної економіки, забезпечення соціально-економічного добробуту та 
інноваційного розвитку й спрямована на досягнення сталого економічного розвитку та макроекономічної 

рівноваги, ефективну реалізацію людського потенціалу 
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Інноваційна трансформація соціальної політики  
процес формування такої політики, що враховує взаємодію соціальної, економічної та 

інноваційної політик, спрямована на людиноцентричний розвиток економіки, досягнення 
високого рівня добробуту суспільства і соціально-економічної безпеки шляхом активізації 

людського потенціалу та оптимального використання соціальних інновацій. 

 

Спільні об’єкти впливу: освітньо-кваліфікаційний та інтелектуальний потенціал 
суспільства, політика доходів та міри соціальної диференціації, міграційні процеси та 
політика зайнятості, політика щодо гарантування  соціально-економічної безпеки та 
забезпечення соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку держави 
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Спільними напрямами, на забезпечення яких спрямовані економічна, 

соціальна та інноваційна політики, виступають: освітньо-кваліфікаційний та 

інтелектуальний потенціал суспільства, політика доходів та міра соціальної 

диференціації, міграційні процеси та політика зайнятості, політика щодо 

гарантування  соціально-економічної безпеки та забезпечення соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку держави. 

Наведена вище схема (рис. 1.1), визначає результати проведеного 

дослідження формування інноваційної трансформації соціальної політики під 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. У свою чергу зовнішніми 

чинниками виступають нестабільний соціально-економічний розвиток, 

зростання соціальних суперечностей щодо гарантування соціально-

економічної безпеки громадян та досягнення високих стандартів життя, 

неефективна реалізація людського потенціалу. Тоді як до внутрішніх 

чинників відносяться: ставлення людини до науки та освіти; інноваційне 

мислення; зростання нематеріальних потреб тощо.  

Інноваційна трансформація соціальної політики, як показано на рис. 

1.1, ґрунтується на взаємозв’язку соціальної політики із економічною та 

інноваційною політиками, спрямована на людиноцентричний розвиток 

економіки, досягнення високого рівня добробуту суспільства і соціально-

економічної безпеки шляхом активізації людського потенціалу та 

оптимального використання інновацій, зокрема соціальних, а також 

гармонізацію її відносин з природою на інноваційних засадах.  

Основною метою інноваційної трансформації соціальної політики є 

формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу, що 

гарантує соціально-економічну безпеку, економічне зростання та 

конкурентоздатність національної економіки, забезпечення соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку й спрямована на 

досягнення сталого економічного розвитку та макроекономічної рівноваги, а 

також ефективну реалізацію людського потенціалу. 



 26 

За умов, що нині склалися в Україні та світі, зростає роль стратегії 

національної безпеки, яка має полягати не так у захисті держави та її 

політичних інститутів, як у захисті людини і суспільства. Основним 

принципом стратегії національної безпеки має бути принцип балансу 

інтересів людини, суспільства та держави. За нових умов основу стратегії 

національної безпеки України мають становити універсальні ціннісні 

орієнтири, спрямовані на побудову правової демократичної держави, 

громадянського суспільства і соціально орієнтованої ринкової економіки 

[105]. 

На підставі викладеного вище визначимо основні принципи 

інноваційної трансформації соціальної політики: 

− принцип соціальної рівності (передбачає гарантування 

економічної свободи людини, реалізацію права вільного вибору будь-

якого виду діяльності у сфері найманої праці та підприємництва, 

забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок); 

− принцип соціальної справедливості (фіксує соціальну 

справедливість як винагороду і визнання за працею, забезпечення усім 

мінімального соціально гарантованого рівня і якості життя, рівний доступ до 

соціальних благ (отримання освіти, збереження здоров’я), інформації, 

культурних цінностей тощо); 

− принцип соціальної безпеки (забезпечується в процесі 

трансформації соціальних відносин основними складовими соціальної сфери, 

через які виявляється рівень забезпечення соціальної безпеки, зокрема, це 

добробут, рівень доходів населення, оплата праці, стан здоров’я, зайнятість, 

демографічна ситуація, соціально-класова диференціація, соціальний захист, 

пенсійне забезпечення тощо, а також залежить від соціально-економічного 

розвитку, наявності людських, матеріальних, природних ресурсів); 

− принцип демократизації та загальної солідарності (визначає: 

забезпечення солідарності між різними соціальними групами суспільства 

та між різними поколіннями; розвиток соціального партнерства; залучення 



 27 

громадян до участі в управлінні державою; створення умов саморегуляції 

соціальних процесів індивідами та їх громадськими об'єднаннями); 

− принцип взаємної відповідальності (передбачає чітке 

визначення та розподіл сфер соціальної відповідальності всіх рівнів влади і 

управління, соціальних партнерів, суспільства та кожного громадянина); 

− відповідальність держави та органів державної влади 

(розповсюджується на прийняття і реалізацію законів та законодавчих актів, 

контролю за їх виконанням, дотримання конституційних прав і свобод 

громадян, витрачання бюджетних коштів тощо); 

− відповідальність громадян перед суспільством (дотримання 

законодавства, правових та моральних норм, екологічна етичність, передача 

частки власності у вигляді податків на суспільні і соціальні потреби) і 

близькими (посильна турбота за добробут родини, забезпечення 

сприятливого психологічного клімату в родині, сприяння моральному 

вихованню дітей і солідарній відповідальності поколінь); 

− відповідальність об’єднань громадян (полягає в захисті прав та 

інтересів членів суспільства, яких вони об'єднують, ефективній взаємодії з 

органами державної влади та бізнесом з метою розвитку соціального 

партнерства для реалізації їх статутних завдань у практичній діяльності); 

− відповідальність бізнесу (передбачає відповідальність суб’єктів 

підприємницької діяльності за наслідки своєї господарської діяльності, 

збереження, ефективне використання і розвиток трудового та 

підприємницького потенціалу, дотримання державного та колективно-

договірного регулювання оплати праці, охорону довкілля).  

Необхідно зазначити, що реалізація вищенаведених принципів 

дозволить забезпечити збалансованість соціально-економічної системи 

національної економіки, і таким чином, перейти на модель соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу. Водночас, забезпечення 

соціально-економічної безпеки дозволяє визначити оптимальні пропорції 

соціально-економічного розвитку.  
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1.2.  Інституційне середовище інноваційної трансформації 

соціальної політики України 

 

Проголошення України як соціальної держави (ст. 3 Конституції 

України) вимагає здійснення активної та послідовної політики, спрямованої 

на забезпечення гідного рівня і високої якості життя, а також досягнення 

взаєморозуміння в суспільстві. Інноваційна трансформація соціальної 

політики визначається суспільно-політичними і макроекономічними 

чинниками. Перші впливають на вибір моделі соціальної політики (особливо 

щодо власне соціальної політики – її спрямованість на захист соціально 

вразливих верств населення, співвідношення платності та безоплатності 

послуг соціальної сфери тощо), а від других залежить можливість реалізації 

обраної моделі соціально-економічного розвитку (темпи інфляції, грошові 

накопичення, стан державних фінансів тощо). Докладніше основні моделі 

здійснення соціальної політики подані у табл. Б.1 додатку Б. 

Вибір конкретної моделі соціальної політики, як правило, залежить від 

історичних, соціокультурних умов, а також визначається конкретним типом 

суспільно-політичного устрою держави, його ідеологічними, духовними 

принципами, особливостями історичного етапу розвитку, тому модель 

соціальної політики України, на думку ряду вчених, − це симбіоз лібералізму 

(дає можливість в умовах відсутності в державі достатніх фінансових коштів 

створити умови для самореалізації й самозабезпечення економічних 

суб’єктів) та соціальної орієнтації (передбачає формування раціональної 

системи соціального захисту населення) [249, c. 38]. 

У сучасній науковій літературі немає єдиного підходу щодо визначення 

поняття «інституціональне середовище», а  також сутнісного наповнення цієї 

категорії: інституту, інституції, інституційної структури. Як видно, тлумачення 

даних понять є досить широким і неоднозначним за змістовим наповненням 

(додаток Б, табл. Б.2). 
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В результаті проведених досліджень пропонується під інститутом 

розуміти формалізоване закріплення правил економічної гри, які встановлені 

структурними одиницями, кожна із яких має свої функції, обов’язки, завдання 

та методи управління національною економікою. В свою чергу, інституційна 

структура – впорядкована сукупність інститутів та інституцій, що визначають 

правила поведінки для кожного суб’єкта національної економіки [12, с. 98]. 

На основі узагальнення особливостей інноваційної трансформації 

соціальної політики країни запропоновано розглядати сутність поняття 

«інституційне середовище інноваційної трансформації соціальної політики» як 

формалізоване закріплення правил та норм поведінки різними інституційними 

утвореннями за напрямами забезпечення високого рівня соціально-економічної 

безпеки, добробуту й інноваційного розвитку та як основу організаційно-

економічного механізму її формування і реалізації (рис. 1.2).  

Обґрунтовано, що на державному рівні необхідними є як удосконалення 

механізмів та важелів здійснення соціальної політики, спрямованих на 

забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів життя населення, 

так і створення таких передумов вирішення соціальних проблем, які 

забезпечать населенню можливість самостійного впливу на рівень власного 

добробуту та якість життя, вирішення особистих соціальних проблем та 

формування задоволеності життям в умовах інноваційних перетворень. 

Ефективність реформування соціальної політики в напрямі її інноваційної 

трансформації залежить саме від цих інститутів та важелів впливу.  

Основними принципами формування інституціонального середовища 

соціальної інноваційної політики є: 

− міжсекторна взаємодія держави, регіональних суб’єктів 

господарювання та соціуму на засадах тривимірного державно-регіонально-

приватного партнерства; 

− дотримання інститутами нормативного поля регулювання процесів 

формування соціальної інноваційної економіки, що визначатиме мінімально 

необхідні межі безпечного розвитку національної економіки; 
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− полікритеріальність, де інституціональне середовище слід розглядати 

як сукупність інститутів, орієнтованих на різні критерії цілепокладання та 

елементів (інституцій), що їх забезпечують [115, с. 12–13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема  інституціонального середовища інноваційної 

трансформації соціальної політики 

Джерело: складено автором за матеріалами [11; 12, с. 98-99] 

 

Виходячи зі змістового наповнення поняття «інституціональне 

середовище інноваційної трансформації соціальної політики», визначено його 

складові елементи (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Складові елементи інституціонального середовища формування інноваційної трансформації соціальної 

політики в умовах євроінтеграції 

Джерело: складено автором за матеріалами [11; 12; 115] 3
1
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Складовими елементами інституціонального середовища формування 

інноваційної трансформації соціальної політики є: інститути управління 

соціальної політики – інститути державної влади, інститути регіональної влади, 

інститути громадянського суспільства, інститути власності, інститути ринкової 

інфраструктури; важелі впливу – закони, стандарти, індикатори, норми та 

правила; інституційна структура – принципи управління, методи управління, 

функції управління, суб’єкт та об’єкт управління. 

Діяльність інститутів повинна бути, з однієї сторони, спрямована на 

регулювання процесів формування оптимальної структури соціальної політики 

як по вертикалі, так і по горизонталі (інститути державної та регіональної 

влади), з іншої – створення сприятливого середовища для відтворення факторів 

виробництва у регіоні (інститути ринкової інфраструктури), формування 

конкурентних переваг через розвиток інститутів власності, захист інтересів 

соціуму через контроль за дотриманням стандартів соціальної справедливості 

(інститути громадянського суспільства) [115, с. 101]. 

Інститути державної влади повинні забезпечувати підтримку економіки 

на тому рівні розвитку, який забезпечував би ефективне функціонування 

національної економіки, можливість подальшого економічного зростання 

національної економіки [115, c. 105]. 

Діяльність інститутів державного регулювання інноваційної 

трансформації соціальної політики повинна бути скоординована та узгоджена 

між собою, відповідати принципам соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу, що дозволить забезпечити гідний рівень життя та 

соціально-економічну безпеку, підвищити конкурентоздатність  національної 

економіки та можливість інноваційних перетворень (додаток Б, табл. Б.3).  Така 

співпраця повинна налагоджуватись з орієнтацією на європейський досвід 

державно-приватного партнерства і соціального діалогу.  

Таким чином, інститутам державної влади необхідно перейти від суто 

адміністративних заходів до встановлення нового соціально-економічного 

порядку, враховуючи концептуальні підходи реформування соціальної політики  
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в контексті інноваційних перетворень в Україні, а саме: збалансувати 

економічну ефективність із соціальною справедливістю; досягнути прозорості 

стосунків між державою, регіоном та бізнесом; забезпечити перерозподіл 

функцій від держави до регіону в межах ланцюга «держава – економіка регіону 

– соціум»; формувати як власні фінансові ресурси, так і створювати сприятливі 

умови для залучених.  

Отже, інститути державної влади повинні передбачати розробку та 

впровадження відповідного нормативного поля, загальноприйнятних правил та 

норм поведінки в умовах формування соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу. Такий підхід сприятиме розширенню бізнесу, зростанню 

рівня ВВП, що задовольнятиме соціальні потреби населення держави, 

збільшить його платоспроможний попит та підвищить конкурентоздатність 

національної економіки в цілому. 

Інститути власності повинні успішно виконувати покладені на них 

функції щодо забезпечення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку економіки на засадах державно-приватного партнерства. Особливість 

державно-приватного партнерства в даному напрямі полягатиме у передачі 

частини об’єктів комунальної власності у приватну, функціонування якої на 

засадах конкуренції дозволить покращити якість наданих послуг та 

задовольнити комунальні потреби населення регіону. Запропонована система 

взаємовідносин між інститутами власності дозволить сформувати конкурентне 

середовище всередині держави та регіону, яке стимулюватиме державних та 

регіональних суб’єктів господарювання до забезпечення високої 

результативності їх діяльності, яка виступає складовою доданої вартості 

національного продукту й слугуватиме формоутворюючим джерелом 

фінансового забезпечення соціальної політики. Інститути державної влади 

повинні взяти на себе фінансові зобов’язання щодо розбудови окремих об’єктів 

соціальної інфраструктури, які мають винятково важливе значення у 

інноваційній трансформації соціальної політики  через забезпечення їх 

соціально-економічної безпеки (освіта, медицина, деякі об’єкти житлово-
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комунального господарства, наприклад – об’єкти газопостачання; заклади 

соціального забезпечення тощо); в свою чергу, бізнес – такі об’єкти як культура 

та мистецтво, ЖГК, спорт тощо. Трансформаційні зміни в структурі об’єктів 

інфраструктури за формами власності та фінансового забезпечення їх розвитку 

дозволять досягти соціальних результатів через реалізацію принципу соціальної 

справедливості та створення передумов до формування соціальних інновацій 

соціально-економічного зростання.  

Формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу 

зумовлює необхідність розвитку інститутів громадянського суспільства, 

діяльність яких спрямовується, перш за все, на контроль за дотриманням 

соціальної справедливості та формування і донесення до органів державного 

управління вимог щодо забезпечення принципів інноваційної трансформації 

соціальної політики. 

Інститути громадянського суспільства мають відображати, перш за все, 

національні інтереси соціуму, відповідати за ретрансляцію його бачення щодо 

соціально-економічного розвитку національної економіки до органів 

державного управління процесами соціалізації, у забезпеченні яких державні 

суб’єкти господарювання повинні приймати активну участь. В сучасних умовах 

виникають нові корпоративні форми, прототипи громадських організацій, у 

яких не забезпечуються умови реалізації потенційних можливостей держави. 

Такий підхід стримує процес інвестування в економіку, знижує рівень її 

конкурентоздатності. Така ситуація сприяє появі асоціальних явищ, пов’язаних 

із зменшенням рівня трудового потенціалу держави та регіону, економічної 

активності населення, гальмуванням соціально-економічного та інноваційного 

розвитку, оскільки боротьба за примноження власності за таких умов, не 

вимагає дотримання норм, правил та ділової етики в партнерських стосунках.  

За таких обставин інститут громадянського суспільства змушує суб’єктів 

здійснення соціальної політики самоорганізовуватися в процесі свого розвитку, 

головною властивістю чого є прагнення до свободи та самореалізації, що 

виступає передумовою інноваційної трансформації соціальної політики. У 
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громадянському суспільстві людина формує систему цінностей, що визначають 

її вільне і безпечне існування, а потреба в захисті цих цінностей призводить до 

формування певних інститутів, що визначають порядок соціальних відносин, 

способів соціальної самоорганізації, механізмів взаємодії з інститутами держави 

та регіону [81, с. 103].  

Суперечливий процес розвитку національної економіки підвищує роль 

суб'єктів соціальної політики, їх вміння повною мірою використовувати 

ефективні засоби і форми для розвитку й збагачення соціального потенціалу.  

До суб'єктів соціальної політики належать людина, держава, суспільство, 

соціальні спільності та інститути, політичні партії, громадські організації, 

асоціації громадян, колективи, фонди, принципово нові для українського 

суспільства суб'єкти, зокрема соціального захисту (підприємці, роботодавці), 

і суб'єкти, що здійснюють діяльність у різноманітних формах як у межах 

інституціональних структур, так і на громадських самодіяльних засадах 

(додаток Б, табл. Б.4.).  

Перелічені суб’єкти у табл. Б.4. додатку Б здійснюють соціальну 

діяльність у багатьох галузях суспільного виробництва, мають різні 

можливості, способи та засоби впливу на соціально-економічний розвиток 

національної економіки. Розширення кількості суб'єктів соціальної політики,  

розмаїття застосовуваних ними способів досягнення поставленої мети – 

важливі чинники, що створюють умови для інноваційної трансформації 

соціальної політики України, гарантуючи таким чином соціально-економічну 

безпеку, економічне зростання та конкурентоздатність національної 

економіки, забезпечення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку, а також ефективну реалізацію людського потенціалу. 

Основні структурні елементи соціальної політики держави зображені 

на рис. 1.4.  

Основне завдання правового регулювання – забезпечення регулювання 

взаємодії органів державної влади та суспільства, громадянина, суб’єктів 

господарської діяльності; розподіл повноважень між органами державної 
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влади щодо впливу на основні елементи соціальної політики; відносини між 

суб’єктами господарської діяльності; економічні відносини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Участь окремих державних структур у реалізації 

інноваційної трансформації соціальної політики України 

Джерело: складено автором за матеріалами [ 48] 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює соціальну 

політику, є Конституція України [85], яка визначає права і свободи громадян, 
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а також покладає на державу відповідальність за їх дотримання. Право на 

гідний рівень життя громадян гарантується такими правами і свободами, 

закріпленими у Конституції, як: право на достатній життєвий рівень для себе 

і своєї сім’ї, який забезпечує можливість досягнути і підтримувати бажаний 

життєвий рівень; право на працю, що реалізується вільним доступом до 

робочих місць, дозволяє людині заробляти на прожиття та дає можливість 

реалізувати себе і свої здібності; право на соціальний захист, що гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; право на охорону 

здоров’я та медичну допомогу, яке гарантує (у разі потреби) вільний доступ 

населення до медичної допомоги; право на освіту, що надає можливість 

вільного доступу до системи освіти, спрямоване на розвиток населення, його 

потенціалу та можливостей, забезпечується обов’язковістю повної загальної 

середньої освіти та доступністю на безоплатній основі дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в навчальних 

закладах; право на вільний розвиток своєї особистості, спрямоване на захист 

можливостей (здібностей людини) та необхідність їх розвитку; право на 

свободу та особисту недоторканність [85]. 

Нормативно-правове регулювання соціальної політики України 

охоплює такі нормативно-правові акти, як: 

1) нормативно-правові акти у сфері освіти (Закон України «Про 

освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про професійно-

технічну освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон 

України «Про дошкільну освіту») [178; 183; 185]; 

2) нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я (Закон України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я») [154; 184]; 

3) нормативно-правові акти у сфері зайнятості (Кодекс законів про 

працю України; Закон України «Про оплату праці»; Закон України «Про 

зайнятість населення»; Закон України «Про охорону праці») [78]; 
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4) нормативно-правові акти у сфері соціальних стандартів (Закон 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; 

Закон України «Про прожитковий мінімум») [171; 186]; 

5) нормативно-правові акти у сфері соціального захисту (Закон України 

«Про пенсійне забезпечення»; Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Закон України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»; Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»; Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням»; Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

тощо) [173-177]. 

Адміністративне регулювання соціальної політики України 

визначається системою стандартизації та ліцензування, що застосовується у 

таких сферах, як: сфера доходів, соціального обслуговування, житлово-

комунального обслуговування, охорони здоров’я, забезпечення навчальними 

закладами; обслуговування закладами фізичної культури та спорту; 

побутового обслуговування населення тощо.  

Процес формування соціальних стандартів та створення системи 

соціальних стандартів, гарантій та нормативів розпочався в державі із 

прийняттям Закону України «Про прожитковий мінімум» (1999 р.) та Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 

(2000 р.).  

Ці Закони визначали правові засади формування та застосування 

державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих  на реалізацію 

закріплених Конституцією України та законами України основних 

соціальних гарантій. Згідно із Законом [85]: 
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– державні соціальні стандарти – встановлені законами та нормативно-

правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких 

визначаються рівні основних державних соціальних гарантій; 

– державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні 

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 

допомоги, розміри інших видів  соціальних виплат, встановлені законами та 

іншими  нормативно-правовими  актами,  які забезпечують рівень життя не 

нижчий від прожиткового мінімуму [171]; 

– прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору 

непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [186]; 

– соціальні норми і нормативи – показники необхідного споживання 

продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення 

освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними 

послугами [86]; 

– нормативи витрат (фінансування) – показники поточних і капітальних 

витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, 

не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів [86]. 

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються з метою 

визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних 

гарантій громадян, визначених Конституцією України; визначення 

пріоритетів  державної соціальної політики щодо забезпечення потреб 

людини в матеріальних  благах  і  послугах та фінансових ресурсів для їх 

реалізації;  визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного 

бюджету України,  бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 

бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення 

та утримання соціальної сфери [86; 171]. 
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На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних 

соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком, 

інших видів соціальних виплат і допомоги. Основні державні стандарти та 

нормативи зазначені та охарактеризовані у додатку В, табл. В.1. 

Формування державних  соціальних стандартів і нормативів 

здійснюється за такими принципами: забезпечення визначених  

Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій 

достатнього життєвого  рівня  для кожного;  законодавчого встановлення 

найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів; 

диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до 

визначення нормативів; наукової обґрунтованості норм споживання та 

забезпечення; соціального партнерства;  гласності та громадського контролю 

при їх визначенні та застосуванні;  урахування вимог норм міжнародних 

договорів України у сфері соціального захисту та трудових відносин.  

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 

Соціальні гарантії та гарантії, встановлені законодавством, закріплюють 

конституційні права і гарантії громадян по обмеженій сукупності показників 

і регулюють в основному відносини у сфері праці, охорони здоров’я 

громадян у сфері праці, гарантії зайнятості населення, мінімальні гарантії 

соціального захисту, мінімальну забезпеченість послугами галузей соціальної 

сфери. Перелік основних державних гарантій систематизовано у додатку В, 

табл. В.2.  

Аналізуючи права, що гарантуються Європейською соціальною 

хартією [100], і права, що гарантуються Конституцією України [57], можна 

дійти висновку, що рівень соціального захисту і спектр гарантій, якій 

надається громадянам країн ЄС, є вищим, ніж аналогічні права в Україні 

(табл. 1.2).  

Формування європейської соціальної політики відбувалось поступово.  
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Таблиця 1.2. 

Порівняльна характеристика основних прав громадян ЄС і 

громадян України 

Основні права громадян 
Країни ЄС Україна 

Європейська соціальна хартія Конституція України 

Право на працю 

Ст. 1, ч. 2. Досягнення повної 

зайнятості  

Ст. 43. Кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується 

Право на справедливу 

винагороду за працю 

Ст. 4. ч. 2. Винагорода має 

забезпечувати працівнику і його 

сім’ї гідний рівень життя 

Ст. 43. Кожен має право на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом 

Право на охорону здоров’я 

Ст. 11, ч. 2. Усунення причин 

нездоров’я. Зміцнення здоров’я 

і здорового способу життя 

Ст. 43. Кожен має право на належні, 
безпечні та здорові умови праці. 
Використання праці жінок і 
неповнолітніх на небезпечних для їх 
здоров’я роботах забороняється. 
Ст. 49. Кожен має право на охорону 

здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування 

Право на соціальне 

забезпечення та 

соціальний захист 

Ст. 12, ч. 2. Поступове 

збільшення прав у сфері 

соціального забезпечення 

Ст. 46. Громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на 

забезпечення в разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від людини обставин, а 

також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом 

Право на соціальну і 

медичну допомогу 

Ст. 13, 14, ч. 2. Забезпечення 

цих прав особам, які не мають 

власних коштів, щоб вони також 

у зв’язку з цим не обмежувалися 

в політичних і соціальних 

правах 

- 

Право осіб із фізичними і 

розумовими вадами на 
незалежність, соціальну 

інтеграцію 

Ст. 15, ч. 2. Вживати необхідних 

заходів для реалізації цих прав, 
полегшувати їм доступ до 

зайнятості 

- 

Право на рівні можливості 

та рівні права у сфері 

зайнятості 

Ст. 20, ч. 2. Забезпечення рівних 

прав без дискримінації за 

статтю  

Ст. 24. Громадяни мають рівні 

конституційні прана і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового 

становища, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками 

Право на житло 

Ст. 31, ч. 2. Сприяння щодо 

доступності житла належної 

якості та доступної ціни 

Ст. 47. Кожен має право на житло. 

Держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або 

взяти в оренду 

Джерело: складено автором за матеріалами [59; 85; 86; 166] 

Прийнята програма Esprit в 1984 р., частина статей єдиного 

європейського акту (1986 р.) та Маастріхської угоди (1993 р.) підкреслили 

важливе значення інноваційних перетворень не тільки для покращення 
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соціально-економічного розвитку ЄС, а й для підвищення добробуту та 

гарантування соціально-економічної безпеки населення, що створило 

передумови формування юридичної бази підтримки ЄС інноваційного 

вектору розвитку економіки [206, с. 59]. 

Проаналізувавши вищесказане, можна стверджувати, що створена за 20 

років нормативно-правова база країни в основному спрямована на 

забезпечення нормального рівня життя й  недопущення бідності та 

злиденності громадян країни за допомогою різних інструментів. 

Проте, поки що вона не забезпечує досягнення високого рівня і якості 

життя громадян, так як інтереси держави та суспільства потребують 

виконання й інших завдань, до числа яких входить підтримка на належному, 

а не тільки на мінімальному рівні життя населення, які можна класифікувати 

за такими напрямами: 

 забезпечення гідного рівня життя; 

 формування і збереження людського потенціалу країни через 

підвищення рівня життя, а особливо тих груп населення, з якими пов’язане 

майбутнє (багатодітні сім’ї,  студенти ВНЗ, молоді науковці, обдарована та 

талановита молодь); 

 подолання бідності й недопущення злиденності окремих 

категорій населення, які опинилися за межею бідності: малозабезпечені сім’ї, 

діти-сироти (неповнолітні, інваліди та інші). 

Ще в кінці 1990-х років спеціалісти ЄС виокремили вісім напрямів 

науково-технічного розвитку, що сприяли забезпеченню соціально-

економічного добробуту населення країн ЄС. Зокрема, це захист 

навколишнього середовища, охорона здоров’я, освіта та підвищення 

кваліфікації, мобільність, комунікації та транспорт, сфера послуг, процесні та 

продуктові технології, біотехнології, інформаційні технології.  

У 2000 р. на сесії ЄС була прийнята так звана Лісабонська стратегія 

розвитку Євроспільноти, що стало ключовою подією в сфері управління 

дослідженнями та розробками. В ній визначена мета – побудувати до 2010 р. 
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найбільш конкурентоздатну динамічну економіку, засновану на знаннях. І 

тому пріоритетними сферами діяльності ЄС визнані освіта, інновації та 

технології. Для розвитку цієї стратегії були передбачені кардинальні заходи 

зі зміцнення науково-технічного потенціалу – зростання витрат на НДДКР із 

1,9% до 3% ВВП. Кінцевим результатом Лісабонської стратегії вбачалось 

досягнення рекордних темпів економічного зростання, максимального 

наближення до повної зайнятості та соціальної справедливості. Фактично 

Лісабонська стратегія включала три складові [148]: 

 економічна складова, що готує підґрунтя для переходу до 

конкурентоздатної динамічної економіки знань; 

 соціальна складова, розроблена для модернізації соціальної моделі 

Європи за допомогою інвестицій у людський капітал та боротьби із 

соціальним відчуженням; 

 екологічна складова (включена в Стратегію на засіданні Європейської 

Ради в Ґетеборзі в червні 2001 р.), спрямована на раціональне використання 

природних ресурсів та охорону довкілля. 

Проте, протягом  п’яти років досягти результатів Лісабонської стратегії 

не вдалося. Проведені дослідження показали важливість соціальних проблем, 

й довели, що їх розв’язання сприятиме досягненню економічних цілей 

стратегії. Саме тому у новій стратегії основну увагу було зосереджено на 

підвищенні економічного зростання за допомогою інвестицій у людський 

капітал. Лісабонський договір деталізує цілі соціальної політики Союзу; 

надає обов’язкової сили Хартії ЄС, яка закріплює основні соціально-трудові 

права громадян ЄС; дозволяє інститутам ЄС встановлювати мінімальні 

соціально-трудові стандарти шляхом їх гармонізації, що не позбавляє 

національних урядів права розробляти і вводити додаткові, більш жорсткі 

вимоги для підвищення рівня соціальної захищеності населення.  

Аналіз ефективності соціальної політики засвідчує, що в ЄС існують 

суттєві відмінності між державами-членами за рівнем витрат на соціальний 

захист. Водночас, вони лише частково пов’язані з різницею в рівні та якості 
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життя населення країн. Значно більше вони відображають існуючі 

відмінності в національних системах соціального захисту, відносно 

уніфікації яких на рівні ЄС існує чітка заборона (зокрема, у демографічних 

тенденціях, рівні безробіття, а також інших соціальних інституційних та 

економічних факторах). При цьому показники соціальних витрат Іспанії, 

Португалії та Ірландії доводять, що членство в ЄС автоматично не 

призводить до швидкого вирівнювання існуючих на момент вступу 

відмінностей у стандартах соціального забезпечення між новими і старими 

країнами-членами ЄС [257]. Разом з тим за межами ЄС існують країни, які за 

показниками соціальних витрат перебувають фактично на одному рівні та є 

лідерами в здійсненні соціальної політики.  

Отже, рівень соціального захисту обумовлюється не стільки членством 

в ЄС, скільки ефективною соціальною політикою національних урядів, а 

також діяльністю інститутів ЄС, які здатні впливати на соціальну політику 

держав-членів за допомогою Структурних фондів.  

В умовах фінансової і соціально-економічної кризи основними 

інструментами реалізації соціальної політики ЄС виступають рамкові 

програми, що поєднують у собі як економічні, так і соціальні завдання [273]: 

– Перша рамкова програма (1984-1987) – Формування єдиного 

європейського внутрішнього ринку  для зростання зайнятості та задоволення 

споживчих потреб; 

–  Друга рамкова програма (1987-1991) – Поглиблення євроінтеграції 

для вирішення спільних соціальних проблем; 

– Третя рамкова програма (1990-1994) – Завершення створення єдиного 

внутрішнього ринку для розширення наукової співпраці та розвитку 

творчості; 

– Четверта рамкова програма (1994-1998) – Підвищення мобільності 

працівників; 

– П’ята рамкова програма (1998-2002) – Посилення ролі науки у 

вирішенні соціальних проблем; зосередження уваги на вирішенні поточних 
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соціальних проблем за допомогою наукових досліджень, а не на 

дослідженнях безпосередньо, дослідження для підвищення рівня життя та 

умов праці; 

– Шоста рамкова програма (2002-2006) – Наукові дослідження для 

життя та здоров’я; доступ громадян до інформаційного суспільства; безпечне 

харчування та ризики для здоров’я; розвиток суспільства, заснованого на 

знаннях; 

– Сьома  рамкова програма (2007-2013) – Дослідження щодо створення 

ефективних систем охорони здоров’я, забезпечення якості та безпеки 

продуктів харчування, довкілля та зміни клімату, соціально-гуманітарні 

науки. 

У березні 2010 р. Комісія розробила і ухвалила на найближчі десять 

років нову стратегію економічного розвитку «Стратегія 2020», що ставить 

завдання досягнення цілей зайнятості, продуктивності та соціальної злагоди і 

включає три напрями [268]: 

1) «м’яке» зростання, спрямоване на стимулювання розвитку знань, 

інновацій, освіти та інформаційних технологій; 

2) «стійке» зростання, яке передбачає розв’язання проблем довкілля, 

енергетичних та мобільності, ефективне використання ресурсів та 

нарощування конкурентоздатності; 

3) «соціальне» зростання, тобто забезпечення зайнятості, формування 

умов для професійного зростання, розвиток освіти та перекваліфікації, 

доступність навчання, зменшення диференціації доходів, боротьба із 

бідністю, досягнення соціальної та територіальної злагоди. 

Основними економічними задачами залишаються економічне 

зростання та нарощування конкурентоздатності економіки ЄС на основі 

розвитку сектора науки та технологій (НДДКР), пошук інноваційних шляхів 

зменшення залежності від інших країн. У соціальній площині задачі Стратегії 

2020 охоплюють значне коло проблем та пропонують шляхи їх розв’язання 

для країн-членів ЄС ( табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3. 

Соціальна складова Стратегії - 2020 

Пріоритетні 

напрями 

 

Соціальні завдання 

1 2 

Інноваційний 

союз 

 

- використання інновацій для покращення споживчих 

якостей товарів та послуг, 

- збільшення кількості робочих місць; 

- зміцнення бази знань; 

- підтримка соціальних інновацій; 

- реалізація чітко визначених цілей соціально-суспільного 

характеру; 

- розв’язання гострих соціальних проблем: клімат, охорона 

здоров’я. 

  

Рух молоді 

- підвищення результативності освітніх систем усіх рівнів; 

- зростання залучення молоді та ефективності вищої 

освіти;  

- зменшення безробіття серед молоді; 

- сприяння покращенню структури молодіжного 

працевлаштування; 

- розвиток ринку праці через молодіжне учнівство; 

- посилення соціального партнерства держави та 

підприємницького сектору, зокрема через схему «Ваша 

перша робота». 

План розвитку 

цифрових 

технологій 

- прискорення повсюдного розвитку високошвидкісного 

Інтернету; 

- покращення комп’ютерної освіченості; 

- розгортання та використання нових соціальних ІКТ: 

«оперативне здоров’я», «розумний дім» тощо; 

- розширення можливостей участі в загальному цифровому 

просторі для усіх бажаючих. 

 

Доцільне 

використання 

ресурсів в 

Європі 

- охорона довкілля; 

- розвиток «Зелених технологій»; 

- розширення біологічного різноманіття; 

- боротьба із зміною клімату; 

- створення нових робочих місць за рахунок розвитку 

«зелених технологій» та відновлюваних джерел енергії; 

- збільшення використання джерел відновлюваної енергії; 

- екологічна освіта та виховання; 

- зростання екологічної безпеки. 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 

Індустріальна 

політика, 

спрямована на 

глобалізацію 

- розвиток партнерства держави із бізнесом та соціальними 

інститутами для виявлення вузьких місць індустріальної 

політики. 

План з 

розвитку 

нових 

здібностей і 

збільшення 

кількості 

робочих місць 

- працевлаштування для соціальної та територіальної 

єдності; 

- повне використання трудового потенціалу як засіб проти 

старіння націй; 

- працевлаштування для соціальної єдності; 

- навчання упродовж життя; 

- розвиток гнучких навчальних програм та професійного 

навчання; 

- модернізація освіти до потреб ринку праці; 

- зростання безпеки праці; 

- посилення соціального партнерства та соціального 

діалогу на усіх рівнях; 

- розвиток соціального партнерства між освітою на 

працедавцями.  

Європейська 

політика 

проти бідності 

- боротьба із бідністю та соціальним виключенням; 

- зменшення соціальної нерівності; 

- надання можливості достойного життя, доступу до освіти 

та працевлаштування; 

- вдосконалення системи соціального захисту. 
Джерело: складено автором за матеріалами [268; 282] 

Як уже зазначалося, у Стратегії два напрями із семи присвячені 

соціальній політиці ЄС. Слід зазначити, що соціальні напрями діяльності не 

просто формулюються, але й деталізуються і містять конкретні завдання. 

Так, необхідно буде працевлаштувати до 2020 р. 75 % населення у віці від 

20 до 64 років; скоротити кількість людей, яким загрожує небезпека 

опинитися за межею бідності, на 20 млн. (з 80 до 60 млн.); забезпечити, щоб 

частка учнів, що не закінчили школу, не перевищувала 10 % і не менше 40 

% молоді повинно мати вищу освіту [268].  

Перший напрям: «План з розвитку нових здібностей і збільшення 

кількості робочих місць». Метою цього напряму є створення необхідних 

умов для удосконалення ринку праці заради забезпечення зростання 

зайнятості і гарантування стабільності в суспільстві. Усвідомлення  загрози 
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соціально-економічної нестабільності у майбутньому диктує необхідність   

адаптуватися до ситуації, коли умови на ринку праці будуть постійно 

змінюватися.  Відповідальність за реалізацію цього напряму несуть як 

Комісія, так і держави-члени. Комісія бере на себе обов’язок створити 

ринок праці, побудований на гнучкій і динамічній економіці; розробити і 

адаптувати законодавство, включаючи інструменти трудового 

законодавства, а також регулювання нових ризиків завдання шкоди 

здоров’ю і отримання травм на роботі; підтримувати внутрішньо-

європейську мобільність працівників, використовуючи для цього інвестиції 

з Європейського соціального фонду; підтримувати посилення кооперації 

між інститутами ринку праці; посилити ступінь соціального партнерства; 

надати імпульс для кооперації у сфері освіти і навчання.  

Від національного рівня влади очікують впровадження національних 

заходів спрямованих на досягнення гнучкості і безпеки на ринку праці; 

перегляд і регулярне відстеження ефективності податкових і пільгових 

систем; підтримки і відстеження ефективності впровадження заходів 

соціального партнерства; підтримки нових форм балансу праці і 

повсякденного життя, проведення активної політики з проблем старіння 

нації, а також сприяння  забезпеченню рівності статі; сприяння розробці і 

впровадженню Європейського рамкового рішення з проблем кваліфікації за 

допомогою запровадження національних стандартів кваліфікації 

працівників; налагодження партнерства між сферами освіта/навчання і 

зайнятістю, зокрема, шляхом залучення соціальних партнерів до планування 

освітніх заходів.  

Другий напрям «Європейська політика проти бідності» спрямований 

на забезпечення соціального і територіального співробітництва проти 

бідності і соціального відторгнення, що передбачає визнання основних прав 

людей, що перебувають у скрутному становищі, заради їх залучення до 

суспільного життя. Заради досягнення цієї мети Комісія буде працювати над 

такими проблемами: створення основи для кооперації, обміну досвідом і 
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результатами у сфері боротьби з бідністю, а також здійснення конкретних 

дій на підтримку людей, що опинилися в скрутному становищі; розробка і 

впровадження програми підтримки соціальних інновацій для найменш 

захищених верств населення; реалізація заходів для оцінки відповідності 

заходів соціального захисту і пенсійних систем в умовах суспільних змін.  

У свою чергу держави-члени мають спрямувати свої зусилля на 

реалізацію певних завдань: підтримка ідеї розподіленої, колективної і 

індивідуальної відповідальності у сфері боротьби з бідністю і соціальним 

відторгненням; створення програм соціального захисту і пенсійних систем 

для гарантування отримання співвимірного доходу і охорони здоров’я; 

визначення і впровадження соціальних заходів стосовно окремих груп 

людей.  

Аналіз напрямів стратегії «Європа 2020» дозволяє зробити деякі 

висновки: по-перше, Єврокомісія, формулюючи засади європейської  

соціальної політики, підпорядковує її потребам економічного та 

інноваційного розвитку, які викристалізовуються на сучасному етапі 

розвитку; по-друге, визнається, що витрати на соціальну політику повинні 

бути співвимірними проблемам у рамках економічної інтеграції, вирішенню 

яких вона сприяє; по-третє, відповідальність за здійснення соціальної 

політики розподіляється між національним і наднаціональним рівнями 

влади, а також із покладанням певних зобов’язань на інститути 

громадянського суспільства і особистість, як отримувача відповідних благ; 

по-четверте, у процесі реалізації соціальної політики в межах ЄС 

використовуються такі спеціальні механізми, як соціальне партнерство і 

діалог, принципи корпоративної відповідальності, європейські ради з праці 

тощо; по-п’яте, діяльність наднаціональних інститутів у соціальній сфері 

має переважно координуючий і доповнюючий характер, що пов’язано із 

необхідністю дотримуватися вимог принципів субсидіарності і 

пропорційності, які поширюють свою дію на сферу соціальної політики.  
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Варто зазначити, що країни ЄС значну увагу приділяють питанню 

формування сприятливого для інноваційного розвитку соціального 

середовища. Основним напрямом такої діяльності визнається підтримка 

інноваційної культури в межах євроспільноти. Дослідження європейського 

досвіду відображає той факт, що європейська спільнота не тільки визнає 

важливість культури, освіти та творчості для економічного й соціального 

розвитку, а надає першорядного значення формуванню соціального 

середовища здатного сприймати інновації, свідомо сприяти інноваційному 

процесу і творити нове [124]. 

Як засвідчує європейський досвід, існують два основних способи 

формування і розвитку соціальної політики як суспільного інституту: 1) 

розбудова власної формальної структури, орієнтованої на контури власної 

неформальної структури; 2) адаптація (шляхом запозичення та легітимації) 

структури успішної моделі соціальних інститутів зарубіжних країн.  

Перший спосіб розбудови інституту соціальної політики є більш 

притаманним для країн, у яких соціально-правові норми закріплюють 

становище різних соціальних суб’єктів та порядок відносин між ними, 

засновані на традиціях та національній культурі соціальної ринкової 

економіки.  

Специфіка розвитку інституту соціальної політики в Україні полягає в 

тому, що інституційні зміни не випливають з попереднього досвіду, відсутні 

(або значною мірою втрачені) традиції, звичаї функціонування соціальних 

інститутів в умовах ринку, несформовані суб’єкти, відсутня належна 

інфраструктура соціальних інститутів ринку тощо. Відтак цілком очевидно, 

що процеси трансформації інституту соціальної політики в Україні мають 

здійснюватися шляхом запозичення та імплементації ефективних систем і 

механізмів соціальної політики зарубіжних країн [29].  

Однією з найважливіших ознак ефективної соціальної політики є 

існування якісної системи соціальних стандартів та гарантій. Серед 

принципів формування сучасної системи державних соціальних стандартів і 
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нормативів, яка створюється з метою забезпечення визначених 

Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій, 

особливий інтерес становлять європейські соціальні стандарти: за 

півстоліття інтеграційного розвитку Європейський Союз виробив одну з 

найсучасніших практик соціальної політики.  

Починаючи з 1991 р., проблеми здійснення соціальної політики 

посідали важливе місце в системі відносин України та ЄС, які будувалися 

на спільному розумінні того, що процвітання, стабільність і безпека обох 

країн можуть бути значно посилені тісним співробітництвом [25].  

Офіційному визначенню цілей інтеграції інституту соціальної 

політики України до стандартів ЄС сприяло ухвалення Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

співтовариствами та їх державами-членами (1994 р.), Спільної позиції ЄС 

щодо України (1994 р.), Спільної стратегії ЄС щодо України (1999 р.), 

Плану дій ЄС – Україна (2005р.), Порядку денного асоціації Україна – ЄС 

(2009 р.), Спільної декларації країн-учасниць Празького саміту з питань 

Східного партнерства (2009 р.), інших рішень Ради ЄС, декларацій та 

документів ЄС, якими передбачалося створення основ взаємовигідного 

соціально-економічного, науково-технічного, культурного співробітництва 

з Україною.  

Примітним є той факт, що співпраця України з ЄС активізувалася в 

середині 1990-х рр. ХХ ст., у період, знаковий для ЄС прийняттям нових 

членів (Швеції, Фінляндії) та поширенням цінностей, заснованих на тісному 

взаємозв’язку між економічною, соціальною та інноваційною політиками 

[272, c. 142].  

Що стосується європейських соціальних стандартів, то в країнах ЄС 

історично виникло декілька різновидів теоретичних концепцій соціальної 

держави та декілька  варіантів їх практичної реалізації з точки зору 

характеру взаємодії ринкової системи, інституту держави і громадянського 

суспільства.  
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У результаті, сьогодні в Європі одночасно діють континентальна, 

англосаксонська та скандинавська моделі соціальних стандартів. Та 

незважаючи на певні відмінності в соціальному розвитку європейських 

країн, усі ці моделі декларують відданість спільним гуманітарним 

цінностям, інтересам і правам людини та прагнення відповідати моделі 

політики, яка отримала назву «Європейська соціальна модель» [122].  

Варіативність національних соціальних стандартів була покладена в 

основу уніфікації європейських соціальних стандартів, закріплених в 

Європейській соціальній хартії 1961 р. та уточнених в Європейській 

соціальній хартії (переглянутій) y 1996 р. [122].  

У 80-ті рр. правова база соціальної політики ЄС була розширена 

завдяки прийняттю двох важливих документів: Єдиного європейського акта 

(1986 р.) і Хартії основних соціальних прав трудящих Співтовариства 

(1989  р.). Якщо Єдиний європейський акт уперше поставив завдання 

формування єдиного соціального простору і знаменував собою новий підхід 

до гармонізації національних законодавств у соціальній сфері та приведення 

їх у відповідність з правом ЄС, то другий документ окреслив головні цілі 

соціальної політики Євросоюзу [280].  

Основу соціальної політики ЄС формують концепції розвитку 

соціальної держави та соціально орієнтованої економіки. Сутність ідеї 

соціальної політики, заснованої на концепції розвитку соціальної держави, 

визначається сукупністю інваріантних властивостей соціальних інститутів: 

визнання соціальних прав громадян і взяття державою на себе соціальних 

зобов’язань; соціальна підтримка для всіх членів суспільства; існування 

державних систем соціального захисту; прийняття державою 

відповідальності за рівень добробуту громадян; існування інститутів 

громадянського суспільства, і, насамперед, інституту соціального діалогу.  

Принципові аспекти вносить у зміст європейської соціальної політики 

концепція розбудови соціально орієнтованої економіки, у якій соціальна 

політика посідає статус інвестиційної, а не тільки видаткової сфери, а 
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зайнятість є метою економічної політики, а не її наслідком. Такий підхід 

сприяв розширенню зусиль ЄС у сфері ідеологічного й інституційного 

забезпечення зайнятості та соціальної політики, «запуску» методу відкритої 

координації [251, c.153-55 ].  

Інтеграційною основою для адаптації інституту соціальної політики 

України до стандартів ЄС є Угода про партнерство та співробітництво між 

Україною і ЄС, яка набула чинності 1 березня 1998 р. Подібно до інших 

угод, що були запропоновані ЄС колишнім республікам СРСР, Угода про 

партнерство та співробітництво, укладена з Україною, забезпечує правову 

базу розвитку соціальної сфери та визначає такі головні цілі розвитку 

інституту соціальної політики: імплементація міжнародних і регіональних 

стандартів прав людини; свобода вираження поглядів, зібрання та  

об’єднання; забезпечення дотримання прав осіб, які належать до меншин; 

боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження; 

забезпечення рівного ставлення; дотримання прав дітей; дотримання прав 

профспілок і забезпечення основних трудових стандартів [166].  

Реалізацію та  моніторинг Угоди про партнерство та співробітництво 

забезпечують спеціально утворені організації: Рада з питань 

співробітництва між Україною та ЄС, Комітет з питань співробітництва між 

Україною та ЄС, підкомітети Комітету з питань співробітництва між 

Україною та ЄС [166]. 

 Важливим документом, спрямованим на формування соціальної 

політики України та адаптацію її до стандартів ЄС, є затверджена Указом 

Президента України від 11 червня 1998 р. «Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу» [29].  

Проголошення стратегії європейської інтеграції України зумовило 

необхідність вироблення ефективних напрямів її реалізації, включно з 

адаптацією вітчизняної системи політики у сфері соціального захисту і 

соціального розвитку до умов ЄС.  
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У 2000 р. в рамках запропонованої Президентом України Стратегії 

соціального та економічного розвитку на 2000–2004 рр. було обґрунтовано 

завдання визначення шляхів виведення української економіки на траєкторію 

сталого розвитку, тісного поєднання політики структурних змін та 

економічного зростання з активною і сильною соціальною політикою 

держави [33]. Стратегія містила основні завдання та напрями соціальної 

політики на зазначений період.  

Черговим кроком на шляху адаптації інституту соціальної політики 

стала ратифікація Україною 14 вересня 2006 р. Європейської соціальної 

хартії (переглянутої), яка набула чинності 1 лютого 2007 р. Положення цієї 

хартії передбачають захист таких важливих соціальних прав громадян, як 

право на працю, право на справедливі, безпечні та здорові умови праці, 

право на справедливу винагороду, право на створення організацій та 

укладення колективних договорів, право дітей та підлітків на захист, право 

на соціальне забезпечення та охорону здоров’я, право на соціальну та 

медичну допомогу, право сім’ї на соціальний, правовий та економічний 

захист, включаючи дітей та підлітків, право чоловіків і жінок на рівні 

можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування, 

право на захист трудящих-мігрантів та їхніх родин тощо [27].  

На засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС у 

листопаді 2009 р. було ухвалено Порядок денний асоціації, який замінює 

попередній План дій Україна – ЄС і є новим інструментом, покликаним 

готувати до вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а 

також полегшувати набуття чинності цим документом. У Плані дій 

визначено ключові пріоритети реформ, яким Україна має приділяти увагу 

впродовж наступних років задля можливості співпраці та полегшеного 

доступу до ринків, передбачених новою Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. У соціальній сфері сторони співпрацюють з метою:  
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1) підготовки до імплементації стандартів ЄС у сферах гендерної 

рівності, антидискримінації, охорони здоров’я та безпеки праці, трудового 

законодавства та умов праці шляхом:  

 посилення адміністративної та виконавчої спроможностей у сфері 

охорони здоров’я та безпеки праці, зокрема інспекції праці;  

 посилення практичних заходів у сфері гендерної рівності з метою 

зменшення різниці в оплаті праці за ознаками статі;  

2) розробки стратегічного підходу у сфері зайнятості з метою 

забезпечення:  

 кращої відповідності між кваліфікаціями і робочими місцями на 

українському ринку праці та його ефективності;   

 посилення адміністративної спроможності органів, відповідальних 

за політику у сфері зайнятості;  

 підвищення ефективності державних служб зайнятості; сприяння 

гідній роботі, перетворення неформального сектора в офіційний; 

впровадження національних програм щодо гідної роботи між МОП і 

Україною;  

 сприяння антидискримінації та забезпеченню рівних можливостей, 

зокрема для людей з інвалідністю, передусім у контексті працевлаштування;  

3) обміну найкращими практиками підвищення ефективності 

соціального захисту з метою посилення як його соціальної відповідності, 

так і фінансової сталості, а також зниження кількості бідних і незахищених 

людей;  

4) сприяння укладенню угод між Україною та державами-членами ЄС 

з питань координації соціального захисту робітників – громадян України, 

які легально працюють у державах-членах ЄС;  

5) обміну найкращими практиками щодо надання соціальних послуг з 

метою заохочення спільної діяльності державних та приватних партнерів у 

цій галузі в Україні;  
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6) заохочення як тристороннього, так і двостороннього діалогу та 

зміцнення спроможності соціальних партнерів [164]. 

У 2014 році було підписано угоду між  Україною та Європейським 

союзом  про асоціацію, зміст якої розроблено конкретно для  України і яка 

замінює  Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським 

Співтовариством і Україною. Угода про асоціацію між Україною та ЄС дає 

змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та 

економічної інтеграції. 21 січня 2015 року Урядом прийнято 

Розпорядження, яким схвалені плани імплементації деяких актів 

законодавства ЄС, розроблені Міністерством соціальної політики й 

спрямовані  на виконання завдання, передбаченого абзацом третім пункту 2  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від  17 вересня 2014 року 

ғ 847-р. «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої  сторони» [70]. 

Виконання планів імплементації актів законодавства ЄС має на меті 

поступову адаптацію законодавства України до законодавства та стандартів 

ЄС у соціально-трудовій сфері. Зокрема, мова йде про впровадження 

європейських стандартів реалізації соціальної політики України, зокрема у 

сфері зайнятості, захисту трудових прав працівників, підвищення рівня 

безпеки та охорони здоров’я на виробництві, реформування пенсійної 

системи, а також створення рівних можливостей та попередження будь-якої 

дискримінації.  

Протягом трирічного імплементаційного періоду, передбаченого 

Угодою про асоціацію, робота Міністерства соціальної політики у співпраці 

з представниками інших міністерств, соціальних партнерів, громадських 

організацій та наукових кіл буде спрямована на виконання нормотворчих, 

організаційних та інституційних заходів, кінцевою метою яких є 

впровадження стандартів ЄС не тільки у законодавство, але й у повсякденне 

життя громадян України в умовах інноваційних перетворень.  
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1.3. Підходи до оцінки впливу інноваційної трансформації на 

формування соціальної політики України 

 

Стратегічною метою економічних перетворень, які й досі відбуваються в 

Україні, є формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу, 

яке неможливе без комплексного аналітичного дослідження умов та результатів 

забезпечення збалансованості економічних та соціальних процесів. Інноваційні 

перетворення можливі лише за умови, коли буде забезпечена ефективна 

взаємодія економічної, соціальної та інноваційної політик, коли інститути 

регулювання інноваційним та соціально-економічним розвитком економіки 

знаходитимуться в постійному конструктивному діалозі.  

Процес запровадження інновацій формує певні вимоги до здійснення 

інноваційної трансформації соціальної політики внаслідок суттєвих змін у 

змісті та характері праці. В умовах технологічного відставання економіки 

України особливого значення набуває завдання забезпечення людського 

потенціалу як домінантного чинника інноваційних перетворень, що потребує 

удосконалення соціальної політики відповідно до потреб інноваційної 

економіки. 

В умовах формування соціально орієнтованої економіки інноваційного 

типу головним об’єктом дослідження економічної науки стає людина, 

розвиток її потенціалу та його реалізація, що обумовлює необхідність 

реформування соціальної політики України, визначення її змісту, структури й 

механізму втілення задля реалізації людського потенціалу та забезпечення 

належного рівня і якості життя.  

Проблема забезпечення стандартів рівня та якості життя населення 

заслуговує особливої уваги у процесі інноваційної трансформації соціальної 

політики. Щоб вірно обрати механізми їх підвищення, необхідно постійно 

здійснювати оцінку якісного стану населення та рівня людського розвитку. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що й досі не вирішено цілий ряд 
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важливих питань дослідження рівня та якості життя. У першу чергу до них 

належать: 

‒ вибір об’єкта дослідження: індивідуум, домогосподарство або 

загальна чисельність населення; 

‒ вибір компонент, які необхідно включати в предмет дослідження: 

людина, навколишнє середовище або соціальна інфраструктура; 

‒ інтегральний показник чи систему окремих показників слід 

використовувати під час оцінки якості життя населення; 

‒ вибір конкретних показників, які необхідно включати в систему 

показників для оцінки рівня і якості життя населення [157, c. 123-124]. 

Розглянемо методики, які найчастіше використовуються для оцінки та 

порівняння якості життя населення країн у світі, як показника ефективного 

здійснення соціальної політики. Сюди включаються такі показники, як 

національний дохід; ВВП на душу населення і середньорічні темпи його 

зростання; обсяг і види соціального обслуговування; витрати на особисте 

споживання населення, їх структура і середньорічні темпи зростання; 

щільність населення; його транспортне обслуговування; робота засобів 

зв’язку; преса й ін. [139]. 

У міжнародній статистичній практиці комплексний індекс одним із 

перших запропонував Дослідний інститут соціального розвитку ООН [153, с. 

9]. Розроблений ним індекс одержав назву «індекс соціального розвитку»,  

який складається з шістнадцяти показників, дев’ять з яких – соціальні. 

У світовій практиці використовується також так званий «індекс 

гуманітарного розвитку», що характеризував очікувану під час народження 

тривалість життя, рівень писемності серед дорослих, тривалість навчання, 

рівень освіти, реальний ВВП на душу населення. Згідно з даним індексом 160 

країн світу було розділено на три групи: країни з високим (47 країн), 

середнім (48 країн) і низьким (65 країн) ступенем гуманітарного розвитку 

[64]. 
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У листопаді 1980 р. Рада Організації економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСР) розробила ряд соціальних індикаторів, які певною мірою 

характеризували якість життя населення  [266] (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Соціальні індикатори, затверджені радою ОЕСР 

Джерело: складено автором за матеріалами [266] 

Соціальні індикатори 

Категорії Показники 

Зайнятість та 

якість трудового 

життя 

Рівень безробіття. Вимушена неповна зайнятість. 

Кількість зневірених у пошуку роботи. Середня 

тривалість трудового часу. Час на дорогу до місця 

роботи. Оплачувана щорічна відпустка. Гнучкий 

робочий графік. Розподіл заробітків. Смертність на 

робочому місці. Порушення нормальних умов праці. 

Час та 

відпочинок 

Вільний час. 

Використання робочого часу. 

Здоров’я Тривалість майбутнього життя. Рівень 

материнської смертності. Тимчасова 

непрацездатність. Тривала непрацездатність. 

Освіта та 

навчання 

Безперервна освіта. Навчання дорослих. Рівень 

грамотності. 

Доступність 

товарів і послуг 

Розподіл доходів. Низькій дохід. Матеріальна 

незабезпеченість. Розподіл багатства. 

Фізичне оточення 

та житлові умови 

Внутрішня житлова площа. Володіння прилеглими 

територіями. Основні вигоди. Доступність певних 

видів послуг. Вплив забруднення. Вплив шуму. 

Соціальне 

середовище 
Рівень самогубств. 

Особиста безпека Смертельні випадки. Серйозні травми. 

Страх за особисту безпеку. 
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Іншу, більш дискусійну спробу вимірювання якості життя населення у 

країнах, які розвиваються, було зроблено у 1987 р. Комітетом з проблем 

кризи народонаселення, результатом якої стало розроблення міжнародного 

«індексу неблагополуччя» [289]. 

Індекс країни будувався на основі десяти показників, що 

характеризують добробут людей залежно від їх матеріального становища, 

демографічної ситуації, стану здоров’я і суспільного ладу. Це такі показники, 

як доходи, інфляція, попит на нові робочі місця, ступінь перенаселеності 

міст, дитяча смертність, харчування, наявність чистої питної води, 

використання енергії, писемність дорослого населення, ступінь свободи 

особи [289]. 

«Індекс інтелектуального потенціалу суспільства» характеризує рівень 

освіти і науки у країні,  включаючи у себе такі показники, як рівень освіти 

дорослого населення, питома вага студентів у загальній чисельності 

населення, частка витрат на освіту у ВВП, питома вага зайнятих у науці і 

науковому обслуговуванні в загальній чисельності зайнятих, питома вага 

витрат на науку у ВВП  [143]. 

Для міжнародних зіставлень Всесвітнім банком розробляються 

універсальні критерії бідності. Згідно із класифікацією Всесвітнього банку у 

країнах, що розвиваються, бідними вважають тих людей, які живуть менше 

ніж на 1 дол. США на день [258]. 

У рамках концепції людського розвитку у світовій практиці 

запропоновані два комплексні показники – індекси убогості населення – ІУН-

1 та ІУН-2 [293; 296].  

Індекс ІУН-1 складається з таких компонентів: частка осіб, що не 

дожили до 40 років (Р1); частка неписьменних у загальній чисельності 

населення (Р2); агрегований показник матеріальної забезпеченості (Р3), який 

включає в себе такі показники: частка населення, яке не має доступу до 

питної води (Р31); частка населення, що не має доступу до медичних послуг 

(Р32); частка дітей віком до 5 років зі зниженою масою тіла (Р33). Показник 
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матеріальної забезпеченості (Р3) визначається як середнє арифметичне з 

окремих показників, які його складають [293]: 

                                                                             (1.1), 

де Р3 – матеріальне забезпечення; 

Р31 – частка населення, яке не має доступу до питної води; 

Р32 – частка населення, що не має доступу до медичних послуг; 

Р33 – частка дітей віком до 5 років зі зниженою масою тіла. 

 

Для розрахунку значення ІУН-1 використовується формула [293]: 

                                                                     (1.2) 

де  – частка  осіб, що не дожили до 40 років; 

Р2 – частка неписьменних у загальній чисельності населення; 

Р3 – показник матеріальної забезпеченості. 

Для промислово розвинених країн був запропонований індекс ІУН-2. 

При його побудові вивчаються ті самі аспекти нестатків, що і при побудові 

ІУН-1, але з урахуванням соціально-економічної специфіки промислово 

розвинених країн. Також при побудові ІУН-2 враховується аспект соціальної 

ізоляції. Розрахунок ІУН-2 базується на таких показниках: частка осіб, що не 

дожили до 60 років (Р1); частка функціонально неписьменного населення в 

загальній чисельності дорослого населення (Р2); частка бідних за доходом 

(межа бідності встановлюється на рівні 50% медіанно розташованого 

особистого доходу) (Р3); рівень постійного безробіття (з тривалістю 12 

місяців і більше) (Р4) [296].  

ІУН-2 визначається таким чином [296]: 

                                                                                      (1.3) 

Проте набір показників, які включають у себе ці індекси, не є типовими 

для всіх країн, що унеможливлює їх співвставляння для міжнародної 

статистики. 
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Для порівняльної оцінки фактичних і нормативних значень якості 

життя населення у світовій практиці використовуються різні підходи. 

Важлива і найбільш значуща спроба комплексної оцінки якості життя 

населення була реалізована у щорічниках Human Development Report. 

Публікації розпочалися у 1990 р., і з того часу вони постійно 

удосконалюються [285]. 

У 1997 р. експерти ПРООН запропонували новий показник оцінки 

якості життя населення – «індекс людської бідності» (ІЛБ) [286], що включає 

три фактори: тривалість життя, доступ до знань, матеріальні умови 

існування.  

Побудова ІЛР базується на основних положеннях концепції людського 

розвитку, розроблених експертами ПРООН. Починаючи з 1990 р., розрахунок 

IЛР постійно вдосконалювався і нині розраховується за формулою [286]: 

                                                                                                                      (1.4) 

де І0 – індекс людського розвитку; 

І1 – індекс очікуваної тривалості життя населення; 

І2 – індекс доступного рівня освіти (грамотності) населення; 

І3 – індекс скоректованого реального ВВП на душу населення. 

Значення ІЛР знаходяться в межах від 0 до 1. Розподіл країн 

здійснюється наступним чином: 0,8 і вище – країни з високим рівнем 

людського розвитку; 0,500-0,799 – країни із середнім рівнем людського 

розвитку; менше ніж 0,5 – країни  з низьким рівнем людського розвитку 

[286]. 

Існують також й інші методики оцінки якості життя у різних країнах, 

відмінних  від методики ПРООН.  Зокрема, у Франції якість життя 

характеризується чотирма групами показників: чисельність і склад 

населення, трудові ресурси і оплата праці; розподіл, перерозподіл і 

використання доходів; умови життєдіяльності; соціальні аспекти рівня життя 

населення, у кожній з яких більшість показників має пряме або непряме 

відношення до оцінки. 
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Система показників оцінки якості життя населення у США включає 13 

категорій показників (рис. 1.6) [259, с. 6-7]. 

Аналіз міжнаціональних методик оцінки якості життя дозволив 

визначити переваги та недоліки існуючих показників, які характеризують 

якість життя населення (додаток Д, табл. Д.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Система показників оцінки якості життя населення, що 

використовується у статистиці США  

Джерело: складено автором за матеріалами [259, с. 6-7] 

 

З метою оптимальної адаптації глобальних ідей людського розвитку до 

конкретних умов України, вітчизняними вченими Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи була розроблена національна 

методика вимірювання людського розвитку для регіонів України, яка діяла з 

1999 по 2010 роки [72]. У 2012 році дана методика була кардинально 

оновлена вченими цього ж інституту. Для розрахунку регіонального індексу 

людського розвитку (за оновленою Національною методикою оцінки 

людського розвитку) передбачено 33 показника, які об’єднані у 6 блоків 

(відтворення населення, соціального становища, комфортного життя, 

добробуту, гідної праці та освіти) відповідно до основних аспектів людського 

розвитку [188; 189].  
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Багато вчених-економістів запропонували свої регіональні індекси 

рівня і якості життя населення або окремих його складових компонентів. 

Серед вітчизняних вчених-економістів особливої уваги,  при розробці 

регіональних індексів рівня і якості життя населення, а також людського 

потенціалу  заслуговують розробки, зокрема: 

1) В. Мандибури, який запропонував шість груп показників для 

оцінки якості життя населення [111]. 

2) деякі вчені для порівняння стану розвитку регіонів пропонують 

використання показників - дестимуляторів: Л. Черенько оцінює бідність у 

країні через агрегований індекс обмеження доходу до базових можливостей, 

[244, с. 13]; О. Левцун, М. Лисак запропонували модель індексу для оцінки 

соціально неблагополучних регіонів України [96]. 

3) О. Кривцова, В. Пономаренко, М. Кизими [158, с. 85],  які 

розробили методику оцінки якості життя населення регіонів України. 

Слід зазначити, що дані методики не враховують стан навколишнього 

природного середовища, бюджетне та інвестиційне фінансування. 

4) В.А. Поповкіна [160], який з метою проведення дослідження 

запропонував 19 показників, а в результаті використання кореляційного 

аналізу кількість показників скоротилась до 15. За результатами розрахунків 

синтетичного показника рівня соціального та економічного розвитку регіонів 

України ним запропоновано такий поділ територій: регіони високого рівня 

розвитку; регіони з рівнем розвитку вище середнього; регіони середнього 

рівня розвитку; регіони з рівнем розвитку нижче середнього; регіони, які 

відстали у своєму розвитку. 

5) В.І. Куценко, Л.І. Богуша, І.В. Опалєва [93], які пропонують при 

обчисленні використовувати 50 показників, що характеризують економічну, 

соціальну та екологічну складові регіонального розвитку, але при розрахунку 

ваги часткових показників автори надають їм однакового значення, що, на 

нашу думку, є необґрунтованим, оскільки показники по-різному впливають 

на рівень розвитку регіону. 
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6) Теоретичні та прикладні аспекти людського розвитку досліджено у 

працях О.В. Стефанишин  [223]. У своїх дослідженнях вона обґрунтовує нову 

парадигму формування і розвитку людського потенціалу України в контексті 

становлення інноваційної економіки та визначення ефективних механізмів 

його примноження і використання, а також вказує на необхідність їх 

примноження за допомогою активної державної соціальної та інноваційної 

політик. 

Сукупність показників, які характеризують компонентну структуру 

людського потенціалу, складає 10 компонент, до складу яких входять 50 

показників стимуляторів та дестимуляторів соціально-економічного та 

інноваційного розвитку: демографічна, здоров'я, освітня, наукова, 

інноваційна, духовно-інформаційна, мотиваційна, економічна, екологічна, 

соціальна. Проведене у дисертаційній роботі дослідження кількості і якості 

людського потенціалу та його важливого складника – людського 

інтелектуального потенціалу, на підставі таксонометрії, кластерного та 

регресійного аналізу, засвідчує значну диференціацію його рівнів відповідно 

до реґіонів, а також вказує на необхідність його примноження за допомогою 

активної державної соціальної та інноваційної політик. 

7) Основою досліджень А.О. Білоусової [16] є поглиблення теоретико-

методологічних засад взаємозв’язку людського й інноваційного розвитку та 

розробка рекомендацій щодо вдосконалення регулювання людського 

розвитку в контексті забезпечення інноваційних перетворень в Україні. Із 

застосуванням кореляційно-регресійного аналізу виявлено взаємозв’язок між 

освітніми параметрами людського розвитку та показниками науково-

технічної та інноваційної діяльності.  

8) Проведені дослідження у працях Н.В. Ушенко  [237-239] дозволяють 

стверджувати про структурно-функціональну значимість наведеної 

мотиваційної платформи для всіх соціальних партнерів, а рівень та якість 

життя, подолання бідності, забезпечення державою рівного доступу до 

суспільних благ – це ті першочергові порогові соціальні індикатори, що 
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свідчать про формування соціальних передумов потенціалу нарощування 

впровадження економіки знань. 

На сучасному етапі регіонального розвитку в Україні Постановою 

Кабінету Міністрів України (КМУ) від 20 червня 2007 року ғ 833 [165] 

запроваджена комплексна оцінка соціально-економічного розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя. У самій 

постанові передбачається право вносити, у разі потреби, зміни до складу її 

показників, тим самим визнається їх недосконалість. Комплексну оцінку 

рекомендується проводити щоквартально за такими сферами, які 

формуються з окремих показників: сфера реального сектору (5 показників); 

сфера інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності (11 показників); 

сфера державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств 

(8 показників); сфера соціального сектору (10 показників); сфера споживчого 

ринку (5 показників); сфера екології (8 показників). Таким чином, у даній 

методиці використовується 47 показників, згрупованих за шістьма сферами. 

Важливим є факт урахування екологічних показників. Головним недоліком 

даної оцінки є те, що в ній найбільша увага приділяється інвестиційній, 

зовнішньоекономічній та соціальній діяльності. 

Усі перелічені методики оцінки якості життя населення та 

інноваційного розвитку становлять певний науковий інтерес, оскільки 

відображають індикатори, що найбільш поширені під час інноваційній 

трансформації соціальної політики. Разом із тим, існуючі методичні підходи 

далекі від досконалості і вимагають подальших наукових досліджень у 

частині соціально-економічного обґрунтування й розроблення моделі 

інноваційної трансформації соціальної політики, спрямованої на 

забезпечення  добробуту населення. 

Що ж до показників інноваційного розвитку, то найбільшої уваги 

заслуговують такі індекси, як: 

1) Global Innovation Index BCG – глобальний інноваційний індекс BCG 

[278]; 
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2) Global Innovation Index INSEAD – глобальний індекс інновацій Gll 

[279]; 

3) Innovation Capacity Index – індекс інноваційного потенціалу ICI 

[287]; 

4) Summery Innovation Index - сумарний інноваційний індекс SII 

[227]. 

Міжнародний індекс BCG розраховують експерти Бостонської 

консалтингової групи за участю Національної Асоціації виробників (National 

Association of Manufacturers) та Інституту промисловості (The Manufacturing 

Institute). Його складниками є шість субіндексів: бюджетно-податкова 

політика; інші політики (політика освіти, торгова політика, політика 

нормативного регулювання, політика в сфері інтелектуальної власності, 

міграційна політика, політика в сфері інфраструктури); інноваційне 

середовище (державна освіта, якість робочої сили, якість інфраструктури, 

бізнес-оточення); результати НДДКР (R&D інвестиції, публікації й передача 

знань й т. ін.); ефективність бізнесу (High-Tech експорт, продуктивність 

праці); вплив інновацій на суспільство. Перші три субіндекси об'єднані в 

«Інноваційні умови», а наступні три – у «Інноваційні результати» [278]. 

Структура індексу BCG наведена у додатку Д, рис. Д.1.  

Global Innovation Index (Швейцарія) розраховує аналітичний центр 

Лозаннської школи бізнесу (INSEAD). Автор концепції GII професор Сумітра 

 Дутта наголошує на ключовій ролі інноваційного потенціалу та інноваційної 

політики країн у контексті забезпечення їхньої конкурентоздатності в 

глобальному середовищі як провідної рушійної сили сучасних змін, рушія 

розвитку та добробуту [279]. Індекс визначає рейтинг країн щодо створення 

сприятливого середовища для інноваційної діяльності та отримання 

результатів від неї. Складниками GІІ є 7 субіндексів, згрупованих у вхідні 

(інститути і політика; кадровий потенціал; загальна та IT-інфраструктура; 

конкурентоздатність ринків та компаній) та вихідні (творчі результати; 

результати наукових досліджень) індекси [279]. Конкретизована структура 
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індексу наведена у додатку Д, рис. Д. 2. Для розрахунку субіндексів 

використовують 94 показники, які відображають різні аспекти інноваційного 

розвитку та отримані з чисельних джерел, зокрема баз даних Світового 

банку, Всесвітнього економічного форуму, Міжнародної спілки 

телекомунікацій тощо.  

Інший інноваційний індекс ICI, запропонований експертами 

Європейської бізнес школи (EBS), первісна концепція якого була розроблена 

Майклом Портером та запроваджена в Звіті про Глобальну 

конкурентоздатність Всесвітнього економічного форуму в 2002 р. Наразі 

індекс розраховує міжнародна дослідницька структура GCN – Global 

Consulting Network, очолювана професором Аугусто Лопесом Кларосом, на 

базі 131 країни. Індекс ІСІ дозволяє політикам і підприємцям усього світу 

дослідити широкий діапазон специфічних національних чинників, які 

формують інноваційну спроможність країни. Метою визначення індексу є 

оцінка та відображення можливостей країни щодо створення умов для 

підтримки і стимулювання інноваційної діяльності. Складниками ІСІ є п'ять 

субіндексів: людський капітал, професійна підготовка та соціальна 

інтеграція; інституційне оточення; використання IT (інформаційних 

технологій); R&D (дослідження і розробки); нормативно-правова база [287]. 

Загалом усі субіндекси інтегрують 61 змінну (детальна структура наведена у 

додатку Д, рис. Д. 3). 

У межах Євроспільноти для визначення рівня розвитку інновацій у 

кожній окремій країні розраховують інший, так званий узагальнений 

інноваційний індекс Summary Innovation Index (SII), який є проектом 

Європейської Комісії PRO INNO EUROPE. В межах розрахунку індексу SII 

Єврокомісія здійснює аналіз результатів реалізації національних та 

регіональних інноваційних політик 27 країн Європейського Союзу, США, 

Японії та країн БРІК [259]. SII є інтегральним показником, що враховує 

різнорідні дані з різних сфер інноваційної діяльності. Методика розрахунку 

показника SII передбачає обчислення для кожної країни 25 параметрів, що 
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виокремлені в 3 групи: 1) можливості (Enablers), що включають в себе три 

інноваційні виміри – «Людські ресурси», «Відкритість, привабливість та 

рівень дослідних систем», а також «Фінанси та підтримку»; 2) активність 

фірм (Firm activities), передбачає визначення: «Інвестиції», «Зв'язок і 

підприємництво» та «Інтелектуальні активи»; 3) результати (індикатори 

створення знань (knowledge creation); індикатори дифузії інновацій 

(diffusion); індикатори освоєння (впровадження) інновацій (applications); 

індикатори інтелектуальної власності (intellectual property) [259]. Після 

розрахунку кожного з 26 показників дані проходять так званий процес 

масштабування (rescaling) для того, щоб перевести варіацію нормалізованих 

показників в інтервал від 0 до 1. Після нормалізації даних знаходять середнє 

арифметичне значення індикаторів, що і формує узагальнений інноваційний 

індекс – SII. Його структура наведена у додатку Д,  рис. Д. 4. 

Методики обрахунку інноваційних індексів – міжнародних BCG, ІСІ, 

GII та європейського SII – суттєво різняться між собою за метою та 

методологічними засадами обрахунку, колом охоплених країн, переліком 

включених показників, періодом систематичних досліджень, ступенем 

висвітлення результатів інноваційної діяльності, алгоритмом інтеграції 

інформації та шкалою значень індексів тощо, що утруднює зіставлення 

результатів інноваційного розвитку різних країн і потребує виявлення 

чисельних відповідностей між значеннями даних індексів [256]. 

Проаналізовані переваги та недоліки вищезазначених методик 

міжнаціональних порівнянь наведені у додатку Д, табл. Д. 2. 

Необхідність дослідження теоретико-методологічних підходів у 

частині соціально-економічного обґрунтування й розроблення моделі 

інноваційної трансформації соціальної політики, спрямованої на 

забезпечення добробуту населення в умовах євроінтеграції обумовлена 

наступним: 
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– аналіз теоретичних літературних джерел дає змогу дійти висновку, 

що інноваційна трансформація соціальної політики має безпосередній вплив  

на забезпечення соціально-економічного добробуту національної економіки; 

– дослідження насідків впровадження інноваційних перетворень 

забезпечується через порівняння показників якості життя, людського 

потенціалу на міжнародному та регіональному рівні, а також інноваційного 

розвитку; 

– на даний час не існує методики, яка дозволяє визначити вплив 

інноваційної трансформації національної економіки на соціальну сферу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті дослідження теоретико-методологічних основ формування 

інноваційної трансформації соціальної політики в умовах євроінтеграції 

зроблено наступні висновки: 

1.   Визначено, що традиційну соціальну політику можна розглядати як 

політику, спрямовану передусім на забезпечення мінімальних соціальних 

гарантій та стандартів життя населення, а також формування умов для 

відтворення людських ресурсів, людини-працівника, забезпечення його 

основних потреб (матеріальних і нематеріальних), якій притаманні такі 

ознаки: розвиток людини задля розвитку економіки; витрачання більшої 

частини доходу на задоволення матеріальних потреб; спрямування 

соціалізації праці на зменшення частки тяжкої фізичної праці та покращення 

умов праці.  

2. Визначено, що під інноваційною трансформацією соціальної 

політики розуміємо процес формування такої політики, що враховує 

взаємодію соціальної, економічної та інноваційної політик, спрямована на 

людиноцентричний розвиток економіки, досягнення високого рівня 

добробуту суспільства і соціально-економічної безпеки шляхом активізації 

людського потенціалу та оптимального використання інновацій, зокрема 
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соціальних, а також гармонізацію її відносин з природою на інноваційних 

засадах. Обґрунтовано, що основною метою інноваційної трансформації 

соціальної політики є формування соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу, що гарантує соціально-економічну безпеку, економічне 

зростання та конкурентоздатність національної економіки, забезпечення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку й спрямована 

на досягнення сталого економічного розвитку та макроекономічної 

рівноваги, а також ефективну реалізацію людського потенціалу. 

3. На основі узагальнення особливостей інноваційної трансформації 

соціальної політики країни запропоновано розглядати сутність поняття 

«інституційне середовище інноваційної трансформації соціальної політики» як 

формалізоване закріплення правил та норм поведінки різними інституційними 

утвореннями за напрямами забезпечення високого рівня соціально-

економічної безпеки, добробуту й інноваційного розвитку та як основу 

організаційно-економічного механізму її формування і реалізації.  

4. Обґрунтовано, що на державному рівні необхідними є як 

удосконалення механізмів та важелів здійснення соціальної політики, 

спрямованих на забезпечення мінімальних соціальних гарантій та стандартів 

життя населення, так і створення таких передумов вирішення соціальних 

проблем, які забезпечать населенню можливість самостійного впливу на 

рівень власного добробуту та якість життя, вирішення особистих соціальних 

проблем та формування задоволеності життям в умовах інноваційних 

перетворень. 

5. Проведено порівняльний аналіз основних показників та методів виміру 

інноваційної трансформації соціальної політики через порівняння методики 

оцінки якості життя населення (валовий внутрішній продукт, розрахований 

за паритетом купівельної спроможності – GDP (PPP); Індекс людського 

розвитку – HDI; коефіцієнт Джині – G; індекс якості життя – QLI; 

інтегральний індекс соціального розвитку економіки – SPI) та інноваційного 

розвитку (міжнародний інноваційний індекс, розроблений Бостонською 
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консалтинговою фірмою – BCG, глобальний індекс інновацій – GII, індекс 

інноваційного потенціалу – ICI, європейський сумарний інноваційний індекс 

– SII) вітчизняної економіки та для міжнародних порівнянь.  

6. Усі перелічені методики оцінки якості життя населення та 

інноваційного розвитку становлять певний науковий інтерес, оскільки 

відображають індикатори, що найбільш поширені під час інноваційній 

трансформації соціальної політики. Разом із тим, існуючі методичні підходи 

далекі від досконалості і вимагають подальших наукових досліджень у 

частині соціально-економічного обґрунтування й розроблення моделі 

інноваційної трансформації соціальної політики, спрямованої на 

забезпечення добробуту населення.  

7. Обґрунтовано, що міжнародні інноваційні індекси мають низку 

обмежень щодо України, оскільки їх ряди динаміки не охоплюють весь 

період дослідження або не включають її до переліку країн для обрахунку, 

тому виникла необхідність розрахунку національного інтегрального індексу 

рівня інноваційного розвитку. 

8. Дослідження показали, що необхідність дослідження теоретико-

методологічних підходів в контексті соціально-економічного обґрунтування 

й розроблення моделі інноваційної трансформації соціальної політики, 

спрямованої на забезпечення добробуту населення в умовах євроінтеграції 

обумовлена тим, що аналіз теоретичних літературних джерел дає змогу дійти 

висновку, що інноваційна трансформація соціальної політики мають 

безпосередній вплив  на забезпечення соціально-економічного добробуту 

національної економіки; дослідження насідків впровадження інноваційних 

перетворень забезпечується через порівняння показників якості життя, 

людського потенціалу на міжнародному та регіональному рівні, а також 

інноваційного розвитку. 

Основні положення та висновки першого розділу висвітлені в 

публікаціях автора [134; 139; 142; 144; 191]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Оцінка передумов інноваційної трансформації соціальної 

політики України  

 

Оцінка передумов інноваційної трансформації соціальної політики 

України полягає в порівнянні показників соціально-економічного добробут 

та інноваційного розвитку країни. Соціально-економічний добробут 

характеризує забезпеченість населення необхідними матеріальними і 

духовними благами, залежить від рівня розвитку продуктивних сил і 

виробничих відносин, виражається системою соціальних, економічних та 

екологічних показників, що характеризують рівень та якість життя 

населення, а також визначається основною метою інноваційної 

трансформації соціальної політики [178]. 

Валовий внутрішній продукт є одним із головних показників 

соціально-економічного добробуту суспільства. Валовий внутрішній продукт 

дає можливість визначити в грошовому вираженні обсяг річного 

виробництва країни, а також відображає і загальну суму доходів виробників 

товарів й послуг, і загальну суму витрат на їхню оплату. Водночас 

вважається, що хоча ВВП надушу населення і характеризує середні доходи і 

витрати жителів країни, проте не може бути універсальним критерієм 

економічного добробуту країни, оскільки в ньому не враховуються такі 

чинники, як вільний час, забруднення навколишнього середовища, тіньова 

економіка, вироблені товари і послуги для використання в самих домашніх 

господарствах тощо [256]. 

Показник ВВП на душу населення в Україні становить 2114,9 дол. 

США, який у 3-12 разів нижчий за аналогічні показники країн-сусідів ЄС із 

дуже високим рівнем соціально-економічного розвитку  [22] (рис. 2.1).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис 2.1. Динаміка Валового внутрішнього продукту у дол. США на 

душу населення у розрізі обраних країн  за 2000-2015 рр. 

Джерело: складено автором за матеріалами [22] 

 

Іншим важливим аспектом рівня життя громадян є Індекс людського 

потенціалу скорегований на нерівність (ІЛРП), який розраховувався з 2010 р. 

ПРООН як показник соціального та економічного добробуту людей, що 

віддзеркалює диспропорції за доходом, здоров’ям і освітою [180], становить 

для України 0,729, тобто через нерівність у розподілі показник зменшиться 

на 8% [285].  

Незважаючи на це, за ІЛРП рейтинг України зростає на 14 позицій 

стосовно звичайного ІРЛ (до 55 сходинки проти 79-ї), оскільки усереднений 

коефіцієнт Джині за 2000-2014 рр., за яким обраховується ІРЛП (27,6), є 

одним із найнижчих у групі країн із високим рівнем розвитку (менший лише 
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в Азербайджану – 16,8) [286]. Однак розрахунки ПРООН базуються на 

офіційних джерелах інформації про диференціацію доходів і не 

відображають велику кількість тіньових надходжень, що становлять 

приблизно таку ж суму, як і офіційні, але майже повністю припадають на 

багатих, тому значно посилюють фактичну нерівність (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1.  

Рейтинг індексу людського розвитку України та пострадянських 

країн у 2014 р. 

Країна 
Рейтинг за 

ІЛР 

Значення 

ІЛР 

ВНД на 

одну особу 

(в дол. США 

за ПКС на 

2005 р.) 

Очікувана 

тривалість 

життя при 

народженні 

(років) 

Середня тривалість 

навчання (років) 

Країни з високим рівнем людського розвитку 

Естонія 33 0,835 16 799 74,8 12,0 

Литва 35 0,810 16 234 72,2 10,9 

Латвія 48 0,805 14 293 73,3 11,5 

Білорусь 53 0,756 13 439 70,3 9,3 

Росія 57 0,755 14 561 68,8 9,8 

Казахстан 70 0,745 10 585 67,0 10,4 

Грузія 79 0,733 4 780 73,7 12,1 

Україна 83 0,729 6175 68,5 11,3 

Вірменія 87 0,716 5 188 74,2 10,8 

Азербайджан % 0,700 8 666 70,7 8,6 

Країни із середнім рівнем людського розвитку 

Туркменістан 103 0,686 7 306 65,0 9,9 

Молдова 114 0,649 3 058 69,3 9,7 

Узбекистан 116 0,641 2 967 68,3 10,0 

Киргизстан 125 0,615 2 036 67,7 9,3 

Таджикистан 133 0,607 1 937 67,5 9,8 

Джерело: складено автором за матеріалами [285; 286] 

У 2014 році економіка України продовжувала процес післякризового 

відновлення. Однак події на Сході країни, спричинили нові негативні умови 

та уповільнення соціально-економічного розвитку. Можна відзначити, що 

соціально-економічна ситуація у країні є загалом несприятливою, діючій 

владі не вдалося забезпечити сталий економічний розвиток, наявність 

негативних тенденцій призводить до погіршення суспільного добробуту, 
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нездатності держави забезпечити на належному рівні соціально-економічні 

права громадян, відповідно наростає соціальна втома та пасивність 

населення, знижуються очікування добробуту в майбутньому, звужуються 

перспективи особистого, сімейного та соціально-економічного планування. 

Як наслідок, знижується готовність українців брати конструктивну участь у 

трансформації суспільства, гальмується формування механізму ефективної 

реалізації інноваційної  трансформації соціальної політики України. Разом з 

тим, в Україні продовжується подальше зубожіння населення (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Порівняльна оцінка рівнів бідності в Україні та деяких 

країнах ЄС 

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Позитивною тенденцією правового регулювання останніх років є стійке 

збільшення державних соціальних стандартів і гарантій. Прожитковий 

мінімум на одну особу у розрахунку на місяць у 2015 році збільшився на 833 

грн. порівняно з 2000 роком. Частка  населення  із  середньодушовими  

доходами  нижче  розміру прожиткового мінімуму у середньому за 2015 р. 

(далі – нижче прожиткового мінімуму) зменшилася порівняно з 2010 р. на 0,7  

в.п. і склала 8%  (розмір прожиткового мінімуму за цей період зріс на 7%) 

[212].  

Співвідношення  загальних  доходів 10 %  найбільш  та  найменш 

забезпеченого населення (табл. 2.2) становило 4,7 раз у 2015 р. (у 2012 р. – 

4,6 раз). Співвідношення мінімального рівня загальних доходів серед  

найбільш забезпечених 10% населення до максимального рівня серед 

найменш забезпечених  10%  населення зменшилося з 2,8 до 2,7 разів у 2015 
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р. по Україні. Найбільш заможні 20%  населення  отримували 35%  усіх  

загальних  доходів (у 2010 р. – 34%)  [212].  

Таблиця 2.2. 

Основні соціально-економічні індикатори рівня життя населення 

України 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Фактичне кінцеве споживання 

домашніх господарств, млн. грн. 
869551 1071302 1194791 1304031 1316757 15660012 

Фактичне кінцеве споживання 

домашніх 

господарств на душу населення, 

грн. 

18957 23439 26205 28667 30622 36550 

У % до попереднього року 106,5 112,9 108,0 106,1 92,5 82,7 

Наявні доходи населення, млн. 

грн. 
847949 988983 1149244 1215457 1151656 1331735 

Реальний наявний доход, % 

до попереднього року 
117,1 108,0 113,9¹ 106,1 88,5 77,8 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата, грн. 
2239 2633 3026 3265 3480 4195 

Реальна заробітна плата, % 

до попереднього року 
110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 

Середній розмір призначеної 

пенсії, грн. 
1122 1223 1430 1487 1536 1657 

Реальний розмір призначеної 

пенсії, % до попереднього року 
102,9 104,3 117,1 103,5 82,7 75,3 

Прожитковий мінімум на одну 

особу у розрахунку на місяць 
875 953 1095 1176 1176 1330 

У % до попереднього року 124,8 108,9 114,9 107,4 100,0 113,1 

Співвідношення загальних 

доходів 

найбільш та найменш 

забезпечених 

20% населення (квінтильний 

коефіцієнт фондів), разів 

3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,2 

Індекс Джині 0,249 0,243 0,233 0,236 0,226 0,227 

Частка населення із 

середньодушовими 

еквівалентними загальними 

доходами 

у місяць, нижчими за 

прожитковий 

мінімум 

8,8 7,8 9,1 8,4 8,6 6,4 

Джерело: складено автором за матеріалами [210; 211; 212] 



 
 

 

78 

Проте, порівнюючи межу ризику бідності (60% медіанного рівня 

середньодушових еквівалентних грошових доходів за ПКС) України з 

країнами ЄС, спостерігається  значне відставання останньої за цим 

показником (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Динаміка межі ризику бідності (60% медіанного рівня 

середньодушових еквівалентних грошових доходів за ПКС) України та 

обраних країнах ЄС 

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Теперішній стан населення України є демографічно і соціально 

небезпечним. Він призводить до нестабільності суспільного розвитку, 

негативно впливає на економіку і соціальні перетворення. В цілому 

демографічна криза, зумовлюючи фізичний, інтелектуальний і духовний 

занепад суспільства, є однією з найзначніших загроз національній безпеці 

України, до якої приєдналася реальна зовнішня загроза військового 

втручання. Динаміка кількості населення України починаючи з 1991 року має 

негативну тенденцію до зменшення. До цього призводять значні міграційні 

процеси, відносно низька тривалість життя, та конфлікт на сході України. 

Сприятлива у цілому демографічна динаміка 2008–2013 рр. в Україні, на 

жаль, не виявилась достатньо сталою і несприйнятливою до деструктивних 

соціально-економічних та воєнно-політичних впливів останніх двох років.  
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Чисельність населення в Україні неухильно скорочується, за отриманими 

впродовж  останніх 22 років оцінками [83, c. 122]. На жаль, скорочення 

чисельності населення залишатиметься  серйозним викликом для Української 

держави і в майбутньому.  

Скорочення чисельності населення України обумовлене переважно 

стійким природним зменшенням, тобто перевищенням числа померлих над 

числом народжених. Уперше воно було зафіксовано у 1991 р., і до початку 

2016 р. його сукупна величина перевищила 6 млн. осіб, або майже 12,4% від 

загальної чисельності населення України станом на початок 1991 року. За 

минулі роки ХХІ ст. населення нашої країни продовжувало зменшуватись, 

хоча й з помітним сповільненням, в результаті чого воно скоротилося за 

період з 2011 р. по 2015 р. на 673,7 тис. осіб, а за минулий рік – на 168,8 тис. 

осіб [219] (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Динаміка чисельності наявного та постійного населення 

України, тис. осіб 

Джерело: складено автором за матеріалами [216-219]. Без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя 

 

На початку ХХІ ст. в Україні сформувалася тенденція до зростання 

числа народжених. У 90-х роках минулого століття спостерігалося, навпаки, 
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його швидке зниження, в результаті чого кількість народжених скоротилася у 

1,7 разів – з 624,6 тис. у 1990 р. до 358,6 тис. у 2001 році. 

Із 2002 р. спостерігається певне  збільшення кількості народжених, що, 

однак, не свідчить про докорінний «перелом» у тенденціях народжуваності, а 

являє собою вже неодноразово фіксовану у посткризові (у т.ч. повоєнні) роки 

компенсацію народжень, що відбувається до того ж на тлі припливу  

«демографічної хвилі» (мається на увазі вступ у дітородний вік більш 

численних контингентів жінок 1983–1988 рр. народження), а також певної 

активізації соціально-демографічної політики останніми роками. 

У 2013 р. знову відновилася тенденція до скорочення народжуваності 

як в міських  поселеннях, так і в сільській місцевості. Так, у 2015 р. число 

народжених в Україні порівняно з 2012 р. в абсолютному вимірі зменшилось 

на 79,6 тис. осіб (в міських поселеннях – на  52 тис., у сільській місцевості – 

на 27 тис.). У 2015 р. народилося на 54,1 тис. осіб менше, ніж в  2014 р., а 

загальний коефіцієнт народжуваності знизився з 10,8‰ у 2014 р. до 9,6‰ у 

2015 р. [219].  

Скорочення чисельності населення у 2011– 2016 рр. спостерігалося у 

переважній більшості  регіонів України. Найбільше скоротилося число 

жителів Чернігівської (на 4,8% порівняно з  2011 р.), Сумської (на 4,1%), 

Кіровоградської (на 3,7%) областей. У групі п’яти західних  областей 

(Закарпатська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Івано-Франківська) та 

у  Київській й Одеській областях чисельність населення станом на 

31.12.2015 р. зберігалася практично на рівні показників початку 2011 р. 

(зростання чисельності населення зафіксовано в межах від 0,1% до 0,9%). 

Зростання чисельності населення протягом останніх п’яти років зафіксовано 

у м. Києві (на 3,8%) [222].  

В Україні спостерігається суттєва регіональна диференціація 

народжуваності.  Диференціація областей України за рівнем народжуваності 

пов’язана не тільки з відмінностями інтенсивності народжуваності, але й з 

особливостями вікової структури населення. За даними 2015 р. цей показник 
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був нижчим за середній по Україні (9,6‰) у восьми областях. Значення 

загального коефіцієнта народжуваності коливалися від 8,7‰ у  Чернігівській 

області до 13,9‰ у Рівненській. В окремих областях значення загального 

коефіцієнта народжуваності досягає дещо вищого рівня, ніж у решті 

областей: Закарпатській – 13,3‰, Волинській – 12,8‰, м. Київ – 12,3‰. 

За рівнем народжуваності регіони України розподіляються на три 

групи: східні області, яким притаманна надзвичайно низька народжуваність, 

яка навіть наполовину не забезпечує відновлення чисельності населення 

(Сумська, Чернігівська, Луганська, Донецька, Полтавська, Харківська 

області), західні області (Волинська, Рівненська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька, до них тяжіє й Одеська) мають відносно високі 

показники народжуваності. Їм притаманні порівняно високі сумарні 

коефіцієнти народжуваності (1,4 – 1,6 дитини на одну жінку). Це переважно 

території, де зберігаються традиції дводітності, які демонструють найменші в 

країні показники поширеності абортів, з удвічі нижчою за український рівень 

часткою позашлюбної народжуваності. До третьої групи належать решта 

областей (демографічно «старі» регіони півночі та центру), в яких показники 

відтворення населення знаходяться на рівні середньо українських  [222] (рис. 

2.5). 

 

 

11,0 
Україна 

До 10,0 
Сумська, Чернігівська, Луганська, Донецька, 

Полтавська, Харківська, Черкаська 

10,0-10,9 Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська 

11,0-11,9 

Вінницька, Миколаївська, Хмельницька, 

Херсонська, м. Севастополь, Тернопільська, 

Львівська, м. Київ, Київська, Автономна 

Республіка Крим, Житомирська 

12,0-12,9 Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька 

Понад 12,9 Волинська, Закарпатська, Рівненська 

 

Рис. 2.5.  Розподіл регіонів України за показниками рівня 

народжуваності, на 1000 осіб % 

Джерело: складено автором за матеріалами [200-202] 
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Визначальною особливістю сучасного вікового складу населення 

України є високий  рівень старіння – вона належить до тридцяти країн світу з 

найстарішим населенням. Так, якщо у 1991 р. частка населення у віці 60 

років і старше в Україні становила майже 19% його загальної чисельності, то 

на початок 2016 р. – понад 21%. За прогнозом, у середині ХХІ ст. частка осіб 

60 років і старше становитиме понад 30%. За цим індикатором Україна 

знаходиться вище середньосвітового рівня. Середня тривалість життя у світі 

сьогодні становить 68 роки, а в Україні – 70,27 роки [222] (рис. 2.6).  

 

 

Рис. 2.6. Середня очікувана тривалість життя при народженні в 

Україні та обраних країнах ЄС, років 

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Рівень старіння сільського населення в Україні вищий, ніж міського: 

частка населення пенсійного віку на початок 2015 р. у селах становила 

24,2 %, в містах –  21,3 %. Випереджаючі темпи старіння населення України 

багато в чому пояснюються  пережитим – тривалою стагнацією показників 

смертності, різким зниженням народжуваності і міграційним відпливом 

населення в період ринкових трансформацій. 

 Як показують розрахунки, виконані за оновленою версією 

комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 р., 

найвищі темпи зростання частки літніх контингентів населення очікуються в 

2015–2020 та у першій половині 2040-х років, а найвищі рівні старіння 

будуть досягнуті у 2050-х роках [192, c. 45].  
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Сьогодні регіоном світу з найвищою часткою літніх осіб є Європа, де у 

середньому 21% населення – особи у віці 60 років і старше, частка осіб віком 

65 років і старше становить 16% [192, c. 50]. (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Рівень старіння населення в Україні та  

обраних країнах ЄС, % 

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Аналіз свідчить, що найвища частка літніх осіб фіксується серед 

сільських жінок, а наймолодшим соціально-демографічним контингентом 

залишаються міські чоловіки. Слід зауважити, що на співвідношення рівнів 

постаріння жінок та чоловіків за типом поселення впливає, ще й специфіка 

міграційного обміну між містом і селом, зокрема переважний відтік молоді у 

міста.  

Поступово відмітку 65-річчя перетинатимуть усе численніші покоління 

народжених з другої половини 1950-х років, і відповідні показники в Україні 

зростатимуть. Процес старіння прискориться, при цьому частка осіб 

похилого віку серед чоловіків України (потенціал старіння яких ще далеко не 

вичерпано) зростатиме більшими темпами, отже наявне перевищення рівня 
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постаріння жінок над чоловіками до 2050 р. скоротиться. На тлі скорочення 

загальної чисельності населення чисельність осіб у віці 65 років і старше 

збільшуватиметься, причому більш стрімким і неухильним буде це зростання 

у чоловіків. Зрештою, наприкінці першої половини поточного сторіччя 

чисельність літніх жінок становитиме майже 5,8 млн. осіб  (що майже на 

чверть перевищуватиме нинішню їх чисельність), чоловіків – понад 3,8 млн. 

осіб (що на дві третини більше, ніж нині). Відповідний коефіцієнт «старіння 

зверху» підвищиться у жінок до 28%, у чоловіків – до 20% [83, c. 135]. 

Рівень смертності населення України за роки незалежності продовжує 

зростати. Зростання числа померлих і загального коефіцієнта смертності 

триває в Україні вже протягом низки десятиліть, що обумовлено як 

тенденцією до старіння населення, так і підвищенням інтенсивності 

смертності. Особливо швидке зростання числа померлих відзначалося в 

період 1991–1995 рр., за яким відбувся спад 1996–1998 рр., після якого 

зростання числа померлих знову відновилося. Найбільше число померлих 

зареєстровано в 2005 р. – 745 тис. осіб, або 16,7‰. Незважаючи на позитивну 

динаміку загального коефіцієнта смертності за останні п’ять років, він у 

2015 р. залишається одним із найвищих у Європі. У 2015 р. кількість 

померлих в Україні становила 594,8 тис. осіб (без частини зони проведення 

антитерористичної операції), що було на 37,9 тис. осіб менше, ніж у 2014 

році. У міських поселеннях абсолютне число померлих у 2015 р. порівняно з 

попереднім роком скоротилось на 24,5 тис., а у сільській місцевості – на  13,4 

тис. осіб (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. 

Севастополя). Загалом за п’ятирічний період (2011–2015 рр.) кількість 

померлих в Україні зменшилася на 36,9 тис. осіб (у містах – на 21,5, у селах – 

на 15,4 тис. осіб) [98].  

Після здобуття незалежності обсяги внутрішніх міграцій в Україні 

значно скоротилися. Якщо на рубежі 1980-1990-х років внутрішній 

міграційний оборот сягав 3 млн., то нині – менше мільйона осіб [155]. 
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За даними Державної служби статистики, у 2015 р. населений пункт 

проживання змінили лише 12 із тисячі українців [155]. Проте й досі 

внутрішні переміщення, що статистично обліковуються, приблизно у 10 разів 

переважають за обсягом показники міжнародної міграції. Домінують у 

внутрішніх міграціях переміщення між містом і селом. Сільське населення 

скорочується за рахунок відпливу молоді в міста, що прискорює його 

старіння. 

У міжрегіональних міграціях основним реципієнтом є м. Київ та 

Київська область. У 2000-х рр. приріст населення столиці за рахунок інших 

регіонів сягав 20 тис. осіб на рік. В умовах сучасної кризи міграційний 

приріст зменшився (14,4 тис. осіб в 2014 р., до близько 12 тис. осіб  в 2015 

р.), проте залишився найбільшим в Україні [155]. Ці дані, однак, стосуються 

лише переселень, що фіксуються офіційно, і не включають тимчасові 

переміщення, у т.ч. вимушені. 

Крім того, в результаті анексії Криму та подій на Донбасі сформувався 

новий для України тип міграцій населення. В країні з’явився контингент 

внутрішньо переміщених осіб, відбувся перерозподіл населення між 

регіонами. Починаючи з 2014 р. численні внутрішні переселення в Україні, 

спричинені анексією Криму та воєнними діями на Донбасі, носять 

вимушений характер. За інформацією Міжвідомчого координаційного штабу 

з питань соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, станом на 

20 липня 2016 р. з непідконтрольних Уряду України територій до інших 

регіонів України переміщено 1 млн. 29 тис. 571 особа, у тому числі з 

Донецької і Луганської областей 1 млн. 7 тис. 112 осіб та Автономної 

Республіки Крим і міста Севастополь 22 тис. 459 осіб, серед яких 170 тис. 

581 дитина та 495 тис. 93 особи з інвалідністю та похилого віку [156]. 

Водночас за даними Міністерства соціальної політики України, яке 

здійснює реєстрацію внутрішньо переміщених осіб, що є передумовою 

отримання соціальної підтримки, чисельність вимушених мігрантів більша і 

становила на липень 2016 р. 1 774 627 осіб з Донбасу і Криму. Найбільше з 
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внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (275 тис. осіб), 

Харківській (191 тис. осіб), Донецькій (120 тис. осіб), Дніпропетровській (81 

тис. осіб), Запорізькій (69 тис. осіб), Київській (51 тис. осіб) областях та у м. 

Києві (39 тис. осіб). Найменша кількість розселених у Тернопільській (2,5 

тис. осіб), Чернівецькій (3 тис. осіб), Рівненській (3 тис. осіб), Закарпатській 

(4 тис. осіб), Івано-Франківській (4 тис. осіб) та Волинській (5 тис. осіб) 

областях [156]. Таким чином, більшість внутрішньо переміщених осіб 

перебувають у найближчих до місць попереднього проживання регіонах, що 

свідчить про намір повернутися до покинутих домівок. Водночас, за даними 

соціологів, близько третини внутрішньо переміщених осіб орієнтується на 

постійне проживання в інших регіонах України. 

Набуття громадянами України права на вільне пересування співпало у 

часі із глибокими структурними трансформаціями економіки, що 

супроводжувалися падінням рівня життя та зростанням безробіття. Внаслідок 

деградації системи безоплатної освіти та медицини оплата цих послуг лягла 

на плечі населення. Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках 

проекту МОМ у 2014-2015 рр., за кордоном перебувають для здійснення 

трудової діяльності близько 700 тис. громадян України.  

За даними цього ж дослідження, серед трудових мігрантів переважають 

чоловіки, найчисленнішими серед них є особи 30-44 років (понад 40%), 

більшість мігрантів походить із західних областей країни. 41% трудових 

мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, 36% – вищу освіту 

[98]. 

Основні країни призначення працівників-мігрантів – Польща, Російська 

Федерація, Чеська Республіка та Італія. На них припадає близько 80% 

загальних потоків короткострокових та довгострокових трудових мігрантів з 

України. Сфери зайнятості українських працівників за кордоном – це 

передовсім будівництво (чоловіки) і праця в домашніх господарствах 

(жінки), а також сфера послуг й сільське господарство. 
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Що ж до освітньої міграції, за даними ЮНЕСКО, в період з 2000 по 

2012 р. чисельність українських студентів за кордоном збільшилась у понад 

чотири рази і сягнула 37 тис. осіб [195]. Особливо стрімко вона зростала в 

країнах, куди спрямовано потоки трудової міграції. Упродовж останніх двох 

років зростання чисельності українців, які виїхали на навчання за кордон, 

прискорилося.  

За даними щорічного моніторингу кількості українських громадян, які 

навчаються у закордонних університетах на денній формі навчання, що 

здійснюється аналітичним центром СEDOS (охоплює 34 країни світу), у 

2013/2014 навчальному році за кордоном навчалися вже 47724 громадян 

України. Найбільше з них навчаються у Польщі (15 тис. осіб ), Німеччині (9 

тис. осіб), Росії (6 тис. осіб ), Канаді (2 тис. осіб), Чехії (2 тис. осіб ), Італії 

(1,9 тис. осіб), США (1,5 тис. осіб), Іспанії (1,4 тис. осіб ), Франції (1,3 тис. 

осіб), Великобританії (1 тис. осіб ) [195]. 

Як показують дослідження, загалом міграція населення може 

відігравати в інноваційному розвитку як позитивну, так і негативну роль. 

Унаслідок того, що серед мігрантів переважає молодь та особи з високим 

рівнем освіти, міграція сприяє покращенню якісних характеристик населення 

та робочої сили, поліпшенню можливостей упровадження інновацій у 

регіонах-реципієнтах і, навпаки, викликає погіршення трудоактивного 

потенціалу та стримує інноваційний розвиток у регіонах-донорах.  

Особливо негативний вплив на інноваційний розвиток чинить міграція 

висококваліфікованих спеціалістів. З іншого боку, якщо міграція має 

зворотний характер, вона може сприяти інноваційному розвитку в регіонах-

донорах, оскільки особи, які певний час пропрацювали у країнах розвиненої 

ринкової економіки, є носіями інноваційних ідей. Тобто виїзд населення за 

кордон з метою навчання, підвищення кваліфікації або працевлаштування в 

наукових установах справляє позитивний ефект на інноваційний розвиток, 

лише за умови повернення таких людей у країну-походження із подальшою 

участю у науково-технічних роботах або використанні її результатів. В 
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протилежному випадку йдеться про безповоротні втрати інноваційного 

потенціалу. З іншого боку, саме розвиток високотехнологічних ідей і 

продуктів, які можуть конкурувати на міжнародному ринку, сприяє припливу 

як висококваліфікованих спеціалістів, так і низько-кваліфікованої робочої 

сили. Впровадження інновацій посилює привабливість країни для іноземців 

та підвищує частку зворотних мігрантів серед її громадян, які працюють за 

кордоном. Тобто міграції населення й інноваційний розвиток є 

взаємозалежними [196, c. 287]. 

Іншим важливим чинником, який впливає на процес інноваційної 

трансформації соціальної політики України є рівень зайнятості населення та 

безробіття. За даними державної служби статистики, рівень зайнятості 

населення (як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення віком 

15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної 

соціально-демографічної групи) не є сталим показником і знаходиться у 

постійній динаміці (рис. 2.8). Наприклад, протягом 2010 – 2013 рр. динаміка 

цього показника була відносно стабільною й характеризувалася його 

поступовим зростанням (2010 р. – 58,5%, 2011 р. – 59,2%, 2012 р. – 59,7%, 

2013 р. – 60,2%). У 2014 р. Україна втратила частину своїх територій, у її 

східних областях розпочались військові дії, відповідно ця ситуація вплинула 

й на ринок праці. Відтак у 2014 р. рівень зайнятості вже становив 56,6% 

[212]. Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, дещо 

знизився з 10,9 % у 2001 році до 9,1 % у 2015 році, але все ще залишається 

досить  високим  [197]. 

Саме по собі зниження рівня участі населення в економічній діяльності 

не можна вважати однозначно негативним явищем. За ринкових умов 

необхідність та привабливість зайнятості формує пропозицію робочої сили, 

яка виражається в економічній активності населення (рис. 2.9). Динаміка 

показників економічної активності населення свідчить про їх зниження 

впродовж останніх років. Так, спостерігається зниження як показника 

економічно активного населення (у 2015 р. порівняно з 2010 р. чисельність 
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економічно активного населення зменшилася на 4328,6 тис. осіб, а порівняно 

з 2014 р. – на 1823 тис. осіб), так і показника економічно неактивного 

населення (у 2015 р. порівняно з 2010 р. чисельність економічно неактивного 

населення зменшилася на 2670,5 тис. осіб, а порівняно з 2014 р. – на 1097,5 

тис. осіб). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 8. Рівень зайнятості населення України, % 

Джерело: складено автором за матеріалами [212] 

 

Чисельність безробітних у 2015 р., порівняно з 2001 р., зменшилася на 

800,3 тис. осіб й знаходилася на рівні 1,7 млн. осіб (рис. 2.9). Зменшення 

чисельності безробітних відбулося в усіх регіонах країни, найбільшою мірою 

– серед жителів міст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9.  Динаміка показників економічної активності населення 

України 

Джерело: складено автором за матеріалами  [202] 
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Сучасний ринок праці України характеризується професійно-

кваліфікаційним дисбалансом робочої сили та неоднорідністю кон’юнктури. 

У деяких регіонах вона є трудонадлишковою (пропозиція робочої сили 

перевищує попит на неї). Це здебільшого сільськогосподарські території 

країни. В інших регіонах навпаки – є трудодефіцитною. У них провідними 

вважаються наступні економічні галузі: будівництво, хімічна, добувна, 

оборонна промисловості, що мають проблеми із задоволенням потреб у 

працівниках. На цих виробництвах користуються попитом фахівці високої 

кваліфікації, але їх підготовка здійснюється у недостатній кількості і 

зорієнтована не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на певні 

спеціальності. 

Ще однією особливістю сучасного ринку праці є постійно зростаюча 

кількість переселенців, які залишили попередні робочі місця у зв’язку із 

політичним та воєнним конфліктами на півдні та сході країни. За даними 

служби зайнятості, станом на 29.02.2016 р. – з початку окупації Автономної 

Республіки Крим та проведення антитерористичної операції до центрів 

зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 66,0 тис. мешканців 

Криму, Донецької та Луганської областей (проти 43,9 тис. осіб, які були 

зареєстровані станом на 13.03.2015 р.). Ускладнює ситуацію й те, що осіб 

указаної категорії не завжди можна працевлаштувати на роботу у тих галузях 

народного господарства, де вони мають досвід роботи. Державна служба 

зайнятості сприяла працевлаштуванню 18,3 тис. таких громадян [156]. 

Певні специфічні механізми адаптації сфери трудових відносин до 

реаліїв часу виявилися дієвими завдяки тому, що на окремих підприємствах 

спостерігається надлишкова чисельність зайнятих за рахунок збереження 

низького рівня заробітної плати. Показники мінімальної заробітної плати в 

Україні є набагато нижчими, аніж в країнах Євросоюзу (близько 150 євро, 

поряд з цим, в Польщі заробітна плата складає 749 євро, в Чехії – 525 євро, в 

Франції – 1352 євро) [81] (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні та  

деяких країнах ЄС, євро 

Джерело: складено автором за матеріалами  [270] 

 

Необхідно відзначити наявність суттєвих розбіжностей в оплаті праці  

найманих працівників залежно від виду економічної діяльності, в якій вони 

зайняті. Так, найбільш оплачуваними в економіці традиційно залишалися 

працівники авіаційного транспорту та фінансових установ, а серед 

промислових видів діяльності – добування паливно-енергетичних корисних 

копалин і виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата 

працівників перевищує середній показник по економіці в 1,5-3,3 рази. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати штатних працівників 

підприємств готелів та ресторанів, охорони здоров’я та соціальної сфери є на 

32,2-43,8% нижчим від середнього по економіці. Рівень заробітної плати в 

промисловості дещо вище, але його співвідношення до прожиткового 

мінімуму залишається надзвичайно низьким. Лише працівники  фінансової 

сфери мають заробітну плату, яка може забезпечувати гідний рівень життя 

[162]. 

Значення освіти у системі національної економіки (рис. 2.11) 

підтверджується зростанням її фінансування з державного бюджету: з 2005 р. 

до 2011 р. спостерігалося збільшення видатків державного бюджету України 

на освіту з 6,1% до 8,4%, однак починаючи з 2012 р. відбувається їх 

скорочення (вже у 2015 р. видатки знизилися до 6,7%). Проте, якщо 

порівнювати ці показники з показниками окремих країн ЄС, то можна 
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зробити висновок, що в Україні значна увага приділяється розвитку освіти, 

оскільки питома вага видатків державного бюджету нашої держави 

співвідноситься з показниками провідних країн Європи, зокрема Франції 

(5,5% у 2015р.) та Фінляндії (6,9% у 2015р.), тоді як у Чехії – 4,5% у 2015 р., 

Польщі – 4,9% [270]. 

 

 

Рис. 2.11. Питома вага видатків державних бюджетів України та 

деяких країн ЄС на освіту, % 

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Однак у системі освіти спостерігається постійне скорочення кількості 

дошкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, як І – ІІ 

рівнів акредитації, так і ІІІ – IV рівнів акредитації, що негативно 

відображається на формуванні людського та інтелектуального потенціалу 

країни, оскільки це не сприяє зростанню доступності освіти (рис. 2.12). 

Кількість дошкільних навчальних закладів в Україні скоротилася з 16,3 

тис. закладів у 2001 р. до  14,8 тис. закладів у 2015 р., тоді, як охоплення 

дітей дошкільними закладами продовжує зростати з 40% у 2000 р. до 55% у 

2015 р. Така динаміка свідчить про недостатнє забезпечення дошкільними 

навчальними закладами населення України. 
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Рис.  2.12. Кількість навчальних закладів в Україні, одиниць 

Джерело: складено автором за матеріалами  [150] 

 

Має місце негативна тенденція щодо скорочення кількості осіб, які 

навчаються у навчальних закладах України (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах 

України, тис. осіб 

Джерело: складено автором за матеріалами  [150] 

 

Так, у 2015 – 2016 навчальному році порівняно з 2000-2001 навчальним 

роком кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних навчальних 

закладах скоротилася на 221 тис. осіб, у вищих навчальних закладах І – ІІ 

рівнів акредитації – на 298 тис. осіб, у вищих навчальних закладах ІІІ – IV 
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рівнів акредитації – на 28 тис. осіб, що, в свою чергу, несе загрозу 

вимушеного скорочення кількості навчальних закладів та матеріального 

забезпечення навчального процесу. Тому така ситуація потребує державного 

контролю з метою збереження системи освіти. 

Важливе значення при формуванні соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу відводиться системі охорони здоров’я, що 

підтверджується зростаючою динамікою видатків з державного бюджету на 

цю сферу, проте їх величина все ще залишається недостатньою в порівнянні  

з відповідними показниками окремих країн ЄС (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Питома вага видатків з державних бюджетів України та 

деяких країн ЄС на охорону здоров’я, %  

Джерело: складено автором за матеріалами [270] 

 

Стан здоров’я населення України сьогодні оцінюється як незадовільний, 

що пов’язано з високим рівнем загальної смертності (13,9 осіб на 1000 чоловік 

населення), який неухильно зростає (за даними Європейської бази даних 

«Здоров’я для всіх», вищі, ніж в Україні, стандартизовані коефіцієнти 

смертності реєструються тільки в Росії, Казахстані і Молдові); низькими 

рівнями середньої очікуваної тривалості життя (71,31 років, нижче лише в 

Росії, Казахстані, Туркменістані) і тривалості здорового життя (59,2 років); 

одним із найвищих у Європейському  регіоні природним спадом населення (-
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4,3 на 1000 чоловік населення у 2015 р.); відсутністю ознак  подолання 

епідемій туберкульозу і ВІЛ/СНІДу [123].  

Основними передумовами високого рівня смертності є такі фактори 

ризику, як  паління, зайва вага, брак фізичного навантаження та надмірне 

вживання алкоголю, поряд із не вирішеними проблемами поширеності 

інфекційних захворювань і високим рівнем травматизму. При цьому для 

більшості населення власне здоров’я не є пріоритетом.  

Водночас можливості впливу системи охорони здоров’я на громадське 

здоров’я  використовуються вкрай недостатньо. При цьому відсутність, 

незважаючи на збільшення  фінансування галузі, позитивної динаміки 

показників смертності від причин, на які охорона  здоров’я за умов своєчасної 

діагностики та якісного лікування може впливати, свідчить, що вплив системи 

охорони здоров’я не лише не збільшується, а навіть зменшується.  

Провідною проблемою української системи охорони здоров’я є 

невідповідність діючої моделі охорони здоров’я, призначеної для 

функціонування в умовах планової економіки, сучасним  реаліям буття із 

жорсткими процедурами управління та фінансування.  

Основу витрат закладів охорони здоров’я становлять переважно витрати 

на заробітну  плату (витрачається близько 71–74% від загальної суми). Таким 

чином, залишається дуже  мало простору для фактичного надання послуг, 

тобто лікування хворих, закупівлі медикаментів та витратних матеріалів, 

оновлення технологічних фондів тощо. Це означає, що громадяни самі 

оплачують більшу частину вартості медичних послуг.  

У 2015 р. відбулося зростання рівня поширеності хвороб серед 

населення України по відношенню до 2014 р. (на 0,57%, 170128,0 осіб  на 100 

тис. населення у 2014 р. та 171096,7 осіб на 100 тис. населення у 2015 р.). 

Первинна захворюваність практично залишилась на рівні минулого року і 

становила 62651,3  осіб на 100 тис. населення, тоді як протягом 2011–2014 рр. 

спостерігалась тенденція до зниження рівнів поширеності хвороб та 

захворюваності населення України [152].  
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Протягом 2011–2015 рр. в 11 областях країни спостерігається зростання 

регіонального рівня поширеності хвороб серед населення: Дніпропетровська 

область (на 2,32% по відношенню до 2011 р. та на 0,91% по відношенню до 

2014 р.), Житомирська (на 5,57% і 2,2% відповідно), Запорізька (на 1,48% і 

1,15% відповідно), Київська (на 1,62% і 2,59% відповідно), Кіровоградська (на 

4,19% і 2,21% відповідно), Миколаївська (на 7,84% і 1,53% відповідно), 

Рівненська (на 4,43% і 2,26% відповідно), Сумська (на 5,6% і 2,47% 

відповідно), Тернопільська (на 1,47% і 0,68% відповідно), Хмельницька (на 

2,48% і 0,54% відповідно), Чернігівська (на 3,93% і 1,82% відповідно). 

Зниження рівня поширеності хвороб, як по відношенню до 2011 р. так і до 

2014 р., зафіксовано на семи адміністративних територіях нашої держави 

(Волинська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Харківська, Черкаська області 

та м. Київ). У шести областях України в 2015 р. відбулося підвищення рівня 

поширеності захворювань порівняно з 2014 р. (Вінницька, Полтавська, 

Донецька, Луганська, Херсонська, Чернівецька області). Нижчий за 

загальноукраїнський показник поширеності захворювань спостерігається лише 

в шести областях країни: Закарпатська, Запорізька, Донецька, Луганська, 

Львівська, Сумська. Найвищі рівні поширеності хвороб серед населення в 

2015 р. мають: м. Київ (233231,8 осіб на 100 тис. населення), Дніпропетровська 

(217822,9 осіб на 100 тис. населення), Київська (206674,2 осіб на 100 тис. 

населення), Вінницька (205917,5 осіб на 100 тис. населення), Чернігівська 

(204724,2 осіб на 100 тис. населення) [152]. 

Стан довкілля на конкретній території у визначений час значною мірою 

впливає на самопочуття і працездатність людини. Тому ряд факторів 

антропогенного походження на сучасному етапі фахівці схильні вважати 

домінуючими у формуванні суспільного та індивідуального здоров’я. 

Зростання смертності населення у майже всіх вікових групах пов’язане із 

послабленням імунітету людей до захворювань в умовах погіршення 

екологічної ситуації [213].  
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Результати проведених досліджень у контексті міжнародних порівнянь 

підтверджують низький рівень соціально-економічного та інноваційного 

розвитку України, не тільки порівнюючи її показники із розвиненими 

країнами світу, але й із більшістю країн пострадянського простору (табл.  2.3).  

Таблиця 2.3. 

Рейтинги України за показниками інноваційного та соціального 

розвитку 

Показники 

2005-2006 рр. 2014-2015 рр. 

Значення 
рейтинг 
серед країн 

ЄС-27 

рейтинг 

в світі 
значення 

Рейтинг 
серед країн 

ЄС-27 

рейтинг 

в світі 

Показники інноваційного розвитку 

SII 0,32 16 - - - - 

BCG - - - 0,44 28 64/110 

ICI 3,45 26 73/125 3,3 27 63/139 

GII - - - 36,5 27 56/141 

Показники соціального розвитку 

HDI 0,786 28 76/177 0,740 28 81/188 

QLI 5,03 28 98/111 66,43 28 63/110 

GDP (PPP) 6,848 28 92/177 339,155 28 46/169 

Джерело: складено автором за матеріалами [265; 266; 268; 277; 278; 

279] 

Результати проведених досліджень у контексті міжнародних порівнянь 

(за низкою показників, які характеризують інноваційний та соціальний 

розвиток країни), підтверджують низький рівень соціально-економічного та 

інноваційного розвитку України не тільки порівнюючи її показники із 

розвиненими країнами світу, але й із більшістю країн пострадянського 

простору (табл. 2.4).  

Для забезпечення стимулювання конкурентоспроможності ЄС у світі 

одним з п’яти цільових завдань стратегії Європа 2020 є збільшення 

наукоємності ВВП до 3% до 2020 року. За попередньою оцінкою даних у 

2014 р. держави-члени Європейського союзу (ЄС) витратили близько 283 

млрд. євро на виконання наукових досліджень і розробок, частка яких у ВВП 

склала 2,03%, що відповідає даним 2015 р. і значно перевищує дані  2005 р. 

(1,76%) [203].   
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Таблиця 2.4. 

Порівняння освітньо -інноваційного потенціалу економік вибраних 

країн з їхніми рейтингами глобальної конкурентоспроможності  

в 2014-2015 рр. 

Країни 

ВВП за ПКС 

на душу 

населення тис. 

доларів 

США/рейтинг 

Частка 

загальних 

витрат на 

НТР у 

ВВП, % 

Місця рейтингу 

глобальної 

конкуренто- 

спроможності, 

Місця 

рейтингу за 

фактором 

вищої освіти 

та навчання 

Місця 

рейтингу за 

інноваційним 

фактором 

Швеція 35,837/10 3,062 3 2 2 

Фінляндія 32,438/22 3,84 4 1 4 

Данія 34,347/16 3,02 8 6 8 

Норвегія 47557/1 1,8 16 15 19 

Естонія 16,799/34 1,44 33 23 37 

Литва 16,234/40 0,84 44 26 50 

Чехія 21,405/27 1,53 38 30 32 

Польща 17,451/39 0,68 41 31 57 

Латвія 14,293/ 43 0,46 64 34 64 

Угорщина 16,581/38 1,15 48 45 52 

Україна 6,175 /76 0,86 82 51 93 

Росія 14,561/66 1,25 66 52 97 

Джерело: складено автором за матеріалами [22; 270; 273; 277] 

 

Для порівняння зазначимо, що серед країн ЄС мінімальні показники 

інноваційної активності підприємств мають Португалія – 26% і Греція – 29%. 

А порівняно із країнами-лідерами, Нідерландами (62%), Австрією (67%), 

Німеччиною (69%), Данією (71%) та Ірландією (74%), розрив становить 3-4 

рази [268]. Наукові дослідження і розробки є основною рушійною силою 

інновацій, а показники щодо їх витрат та наукоємності ВВП (частка витрат 

на виконання наукових та науково-технічних робіт у ВВП) – одними з 

ключових показників, які використовуються для моніторингу ресурсів, що 

виділяються на наукову та науково-технічну діяльність.  

Обрані групи індикаторів віддзеркалюють такі стадії інноваційного 

циклу ІГК: освіти, досліджень і розробок, інноваційного менеджменту, 

комерціалізації знань та трансферу технологій (табл. 2.5).  

Кількість дослідників в країнах ЄС-28 в останні роки збільшується і у 

2015 р. становила 1730,0 тис. осіб (в еквіваленті повної зайнятості), що на 

41,0% більше ніж у 2003 р.   
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Таблиця 2.5. 

Рейтингові місця Світового економічного форуму щодо вибраних 

країн за показниками стадій інноваційного циклу в 2005 та 2015 рр. 

Індикатори 
Україна Польща Фінляндія 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Стадія освіти 

1. Охоплення вищою освітою 5.2 17 48 22 19 2 2 

2. Якість системи освіти 5.3 47 62 49 71 2 3 

3. Якість освіти з математики і природничих 

наук 5.4 
44 36 48 52 3 3 

4. Якість шкіл менеджменту 5.5 85 116 50 78 12 16 

Стадія досліджень і розробок 

5. Інноваційний потенціал 12.01 40 42 44 49 5 5 

6. Якість науково-дослідних інституцій 12.02 60 72 64 44 6 18 

7. Витрати фірм на дослідження і розробки 

12.03 
67 75 42 80 9 4 

8. Державна підтримка передових технологій 
12.05 

75 112 89 100 11 8 

Стадія інноваційного менеджменту 

9. Тип конкурентних переваг 11.04 78 102 51 70 6 6 

10. Складність виробничого процесу 11.7 69 69 62 51 6 6 

11. Використання патентів 12.7 58 71 51 56 4 5 

12. Поширеність маркетингу 11.8 87 87 67 65 29 26 

Стадія комерціалізація знань 

13. Відтік мізків 7.8 93 93 77 96 10 13 

14. Наявність передових технологій 9.1 97 97 80 88 2 5 

15. Абсорбція технологій фірмами 9.2 91 91 76 100 7 11 

16. ПІІ та трансфер технологій 9.2 106 106 81 37 74 97 

Джерело: складено автором за матеріалами [266; 277] 

Аналіз персоналу наукових досліджень і розробок в країнах ЄС – 28 за 

секторами в 2015 р. показує, що 48% дослідників зосереджено в 

підприємницькому секторі, 39% – у секторі вищої освіти, 12% – у державному 

секторі. У підприємницькому секторі працювало три п’ятих і більше усіх 

дослідників Швеції, Мальти, Австрії, Ірландії, Данії, Франції ті Нідерландів 

(дані 2015 р.); найбільша кількість дослідників була зайнята в державному 

секторі Болгарії (43%); біля двох третин усіх дослідників були зайняті в 

секторі вищої освіти Словаччини, Латвії та Греції, більше половини 

працювали у Литві, на Кіпрі, у Великобританії, Португалії, Польщі, Естонії та 

Хорватії.  Загальна кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт 

у 2015 р. в середньому склала 1,1% робочої сили ЄС-28. При цьому найвищою 

(близько 2,0%) ця частка була у Данії, Фінляндії і Люксембурзі, найнижчою у 
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Румунії і Кіпрі – менше 0,5%.  Аналіз дослідників за статтю показує, що в 2011 

р. чоловіки склали 67% дослідників ЄС-28, що на 3 в.п. менше, ніж у 2003 р.; 

жінки становили більше половини загальної кількості дослідників у Латвії, 

Литві, Болгарії та Хорватії у 2014 р. [270].  

В Україні кількість дослідників  постійно зменшується і у 2015 р. 

становила 58,7 тис. осіб. Більше половини їх працювало у державному секторі 

(55,3%), понад третину – у підприємницькому (34,5%) і 10,2% – у секторі 

вищої освіти; частка жінок становила 45,8%. Питома вага виконавців наукових 

та науково-технічних робіт у кількості зайнятого населення становила 0,5% 

[219].  

Така індиферентність економіки України до науково-технічних 

інновацій зумовила низький рівень не тільки її економічного, а й соціального 

розвитку. Про це свідчать дані щорічних звітів про глобальну 

конкурентоздатність. Так, Україна, маючи майже в 1,5-2 рази більший 

інвестиційно-інноваційний фінансовий ресурс, ніж Латвія та Польща, і 

близький до Литви, посідає серед представлених країн передостаннє місце й за 

рейтингом щодо освітнього та інноваційного фактору, й за загальним 

рейтингом глобальної конкурентоздатності в цілому. Це свідчить про вкрай 

неефективну інноваційну політику України. Кошти, що виділяються на 

інноваційний розвиток, не дають належної віддачі у контексті підвищення 

конкурентоздатності української економіки, і, як наслідок, не сприяють 

соціальному зростанню країни. 

 

2.2. Дослідження взаємозв’язку інноваційного розвитку та 

соціальної політики України в контексті забезпечення соціально-

економічної безпеки 

 

Сьогодні дієвість соціальної політики в державі залишається вкрай 

низькою, а важелі і механізми реалізації є малоефективними, оскільки 

зосереджені на забезпеченні лише мінімальних соціальних гарантій та 
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стандартів. Про це свідчать наявність низки усталених проблем 

демографічного характеру, у сферах забезпечення продуктивної зайнятості і 

доходів, соціального захисту, якісного медичного обслуговування та освіти, 

розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури, наслідком 

яких є низький рівень  соціально-економічної безпеки громадян та стандартів 

життя, нестабільність соціально-економічного та інноваційного розвитку 

національної економіки в цілому 

В Україні розроблено понад 20 стратегічних документів щодо 

загальнодержавного рівня соціально-економічного розвитку країни, серед 

яких варто виокремити: 

 доповідь Президента України на засіданні Верховної Ради України 12 

жовтня 1994 р. «Шляхом радикальних економічних реформ» про основні 

засади економічної та соціальної політики [95]; 

 послання Президента України до Верховної Ради України 20 лютого 

2000 р. «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та 

соціального розвитку на 2000-2004 рр.» [234]; 

 стратегію економічного та соціального розвитку України на 2004-

2015 рр. «Шляхом європейської інтеграції» (2004 р.) [223]; 

 національну стратегію розвитку «Україна 2015», ініціативу 

Українського форуму (2009 р.) [126]; 

 стратегію національної модернізації «Україна 2020», розроблену 

Міністерством економіки України (2010 р.) [235]; 

 програму економічних реформ на 2010-2014 рр., підготовлену 

Комітетом з економічних реформ при Президентові України «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (2010 р.) 

[71]; 

 Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України [86];  

 «Стратегію інноваційного розвитку України на 2009-2018 роки та 

на період до 2039 року» [224]; 



 
 

 

102 

  «Стратегію інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів» [225]. 

Аналіз документів у межах нашого дослідження спрямований на 

виявлення стратегічного взаємозв’язку інноваційного та соціально-

економічного зростання країни, бачення необхідності інноваційних 

перетворень у системі національної економіки в контексті гарантування 

соціально-економічної безпеки населення.  

Отже, аналіз стратегічних документів розвитку України дає можливість 

дійти таких висновків [257]: 

 незважаючи на те, що всі ці документи написані в різний час, усі вони 

мають декілька спільних рис: кожна із стратегій констатує кризовий стан 

економіки та соціальної сфери країни і містить перелік реформ для суттєвого 

покращення соціально-економічного стану суспільства; 

– спостерігається певна спадкоємність лише між першими трьома 

документами, решта не тільки не є логічним продовженням попередніх, а 

фактично альтернативними варіантами стратегічного розвитку країни, що 

репрезентують бачення проблем та шляхів їх розв'язання різними 

інституціями-розробниками; 

– науково-інноваційний розвиток країни як основний чинник 

подальшого економічного та соціального зростання розглядається лише в тих 

Стратегіях, які є пропозиціями серйозного творчого доробку науковців, а у 

Програмних документах урядових структур його значущість суттєво нижча; 

– соціальний блок стратегій доволі значний, однак містить здебільшого 

заходи, спрямовані на подолання існуючих гострих проблем та протиріч, що 

мають тактичний характер, стратегічні аспекти соціально-гуманітарного 

розвитку окреслені більш поверхнево; 

– незважаючи на те, що наразі вже помітні стійкі тенденції до 

створення цілісної системи стратегічного соціально-економічного розвитку, 

розуміння того, що покращення рівня та якості життя населення в сучасних 
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умовах глобалізаційних, ресурсних, екологічних викликів можливе лише за 

рахунок інтенсивного використання інноваційних чинників – немає [257]. 

Ефективне управління соціальною політикою вимагає оцінки 

спроможності чинної системи державного та регіонального управління 

вирішити завдання щодо забезпечення соціально-економічної безпеки. Це 

передбачає оцінку та виявлення недоліків чинного концептуального, 

нормативно-правового та науково-методичного забезпечення, які знижують 

ефективність та якість управління соціально-економічною безпекою.  

Формування самодостатньої соціально орієнтованої економіки 

передбачає втілення в життя важливих пріоритетів. Серед найважливіших 

національних економічних інтересів, від реалізації яких залежить майбутнє 

України, добробут і процвітання нації, вирішення соціальних питань 

населення, працівників виділяють такі: створення надійної системи 

економічної безпеки України, забезпечення можливості самостійного, 

прогресивного національно-економічного розвитку; зростання добробуту 

українських громадян; вирішення державою соціальних проблем (безробіття, 

бідність, злочинність, житлове забезпечення тощо); забезпечення населення 

продовольчими товарами, поліпшення якості і структури споживання; 

розвиток внутрішнього ринку та внутрішнього попиту; проведення рішучої 

боротьби з тіньовою економікою; створення соціально-однорідного 

середовища в усіх регіонах держави, усунення дисбалансу в їхньому 

соціально-економічному розвитку; забезпечення зайнятості населення та 

високого рівня трудових ресурсів [106]. 

Аналіз ефективності стратегічних документів розвитку України 

потребує розгляду основних їх показників в контексті міжнародних 

порівнянь. На рис. 2.15 наведено основні показники відповідності соціально-

економічних програм України та країн-сусідів, що підтверджує необхідність 

застосування полікомпонентного підходу до визначення  інструментів 

інноваційного реформування соціальної політики. 
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Рис. 2. 15. Відповідність соціальних програм в Україні та деяких 

країнах у 2014 р., у % від загального добробуту домогосподарств-

одержувачів 

Джерело: складено автором  за матеріалами [218] 

 

Аналіз та оцінка стану безпеки вимагає використання певної методики, 

проте, спершу потрібно дати визначення поняття «соціально-економічна 

безпека».  

О. Іляш визначає економічну безпеку як «…стан національної 

економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх 

загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави» 

[30].   

О. Макарова розглядає економічну безпеку, як «..провідну складову 

національної безпеки, що відображає причинно-наслідковий зв'язок між 

економічною могутністю країни, її воєнно-економічним потенціалом та 

національною безпекою» [105]. До основних принципів забезпечення 

економічної безпеки України відносяться: дотримання законності на всіх 

етапах забезпечення економічної безпеки; баланс економічних інтересів 

особи, сім'ї, суспільства, держави; взаємну відповідальність особи, сім'ї, 

суспільства, держави щодо забезпечення економічної безпеки; своєчасність і 
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адекватність заходів, пов'язаних із відверненням загроз і захистом 

національних економічних інтересів; надання пріоритету мирним заходам у 

вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру; 

інтеграцію національної економічної безпеки з міжнародною економічною 

безпекою [105]. 

Таким чином, соціально-економічна безпека – це такий стан розвитку 

держави, при якому держава здатна забезпечити належні рівень та якість 

життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.  

Існують різні підходи до оцінювання соціально-економічної безпеки. 

Так, О.М. Палій для управління процесом досягнення соціально-економічної 

безпеки вважає за необхідне здійснювати оцінювання її кількісних елементів 

за такими компонентами: макроекономічна група, демографічні показники, 

охорона здоров'я і безпека, освіта, зайнятість, показники матеріальної 

забезпеченості населення, рівень та структура особистого споживання, 

житлові умови населення, показники пенсійного забезпечення населення, 

показники соціальної напруженості [170, c. 34].  

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

02.03.2007 затверджено Методику розрахунку рівня соціально-економічної 

безпеки України, яка визначає перелік основних індикаторів економічної 

безпеки (в тому числі соціальної безпеки як складової економічної безпеки), 

їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи обчислення 

інтегрального індексу економічної безпеки [180].  

Зазначена методика базується на комплексному аналізі індикаторів 

економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній 

безпеці України і застосовується Міністерством економіки для інтегрального 

оцінювання рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за 

окремими сферами діяльності. Тоді, як соціальна безпека аналізується як 

окрема складова, до складу інтегрального індексу якої входять такі  

індикатори: рівень використання праці (відношення оптимального попиту на 

працю до її пропозиції) (S);  рівень оплати праці у випуску (S); рівень 

тіньової заробітної плати до офіційної (D); рівень тіньової зайнятості до 
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загальної зайнятості (D); рівень видатків на освіту до ВВП, % (S); рівень 

видатків на охорону здоров’я до ВВП, % (S); відношення середньої 

заробітної плати до прожиткового мінімуму (S); питома вага заробітної плати 

у структурі доходів населення, % (S); рівень пенсійних видатків до ВВП, % 

(D); рівень дефіциту ПФ до ВВП, % (D); очікувана тривалість життя при 

народженні, років (S); коефіцієнт депопуляції (D); загальний коефіцієнт 

смертності населення (число померлих на 1000 осіб наявного населення), 

проміле (D); добова калорійність харчування людини, тис. ккал (S) [180]. 

Інтегральний показник рівня соціальної безпеки у 2014 році становив 

75,3%, що на 1,5 в. п. менше в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, 

але на 3,2 в. п. більше у порівнянні з кризовим періодом [180].  

В наведених наукових працях розглянуті методологічні основи аналізу 

економічної безпеки в сучасних умовах, концепції та моделі забезпечення її 

найважливіших складових; проаналізовані загрози та розроблені заходи щодо 

підвищення її рівня. Однак, з урахуванням важливості досліджень, 

недостатньо уваги приділяється саме визначенню динаміки інтегрального 

індексу економічної та порівняння його з інтегральними пороговими 

значеннями з іншими країнами.  

Таким чином, наступним етапом нашого дослідження буде розрахунок 

рівня соціально-економічної безпеки України та вибраних країн ЄС. На 

основі полікомпонентного підходу розроблено систему показників та 

методику оцінки рівня соціально-економічної безпеки в контексті 

міжнародних порівнянь. 

Інформаційною базою для оцінки рівня соціально-економічної безпеки 

країн в умовах інноваційної трансформації соціальної політики є індикатори 

соціальної безпеки за чотирма функціональними складовими: безпека 

відтворення населення, безпека відтворення трудового потенціалу, безпека 

соціальної сфери, безпека фінансового забезпечення соціальної сфери 

(додаток Е, табл. Е.2).  

Оцінка рівня соціально-економічної безпеки країни здійснюється шляхом 

порівняння фактичних даних із пороговими значеннями. При цьому показники 
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слід поділити на показники-стимулятори та показники - дестимулятори. 

Так, для показників-стимуляторів рівень соціально-економічної безпеки 

країни слід визначати на основі наступної формули [113; 128, с. 455] : 

п

ф

ij
x

x
X  ,                                                                                                     (2.1)

 де xij – рівень соціально-економічної безпеки країни за і-тим показником-

стимулятором; 

xф – фактичне значення показника, що характеризує соціально-

економічну безпеку країни; 

xп – порогове значення показника, що характеризує соціально-економічну 

безпеку країни. 

Для показників - дестимуляторів рівень соціально-економічної безпеки 

країни визначається наступним чином [113; 128, с. 455] : 

ф

п
ij

П

П
x  ,                                                                                           (2.2)

 де xij – рівень соціально-економічної безпеки країни  за і-тим показником 

- дестимулятором.  

Визначення інтегрального індексу соціально-економічної безпеки країни 

та за кожною з груп показників буде проводитись за наступною формулою [113; 

128, с. 455]: 

  .11
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n

n

j

ijxІcеб                                                                          (2.3) 

Значення Ісеб = 0 – крайній критичний стан системи, що 

характеризуватиметься станом небезпеки країни, Ісеб > 1 – граничний ідеальний 

стан системи, який відповідатиме стану безпеки країни.  

Розраховані значення інтегрального індексу соціально-економічної 

безпеки (Ісеб) України в контексті міжнародних порівнянь протягом 2005-2015 

рр. та їх динаміка наведені на рис. 2.16. 

Як видно з рис. 2.16,  значення інтегрального індексу соціально-

економічної безпеки (Ісеб) України в контексті міжнародних порівнянь 

протягом 2005-2015 рр. є найнижчими з тенденцією до спаду серед 
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проаналізованих країн.  

 

 

Рис. 2.16.  Динаміка інтегрального індексу соціально-економічної 

безпеки (вибірка країн ЄС та Україна) 

Джерело: складено та розраховано автором 

Це зумовлено не лише складною соціально-економічною ситуацією, що 

склалася у нашій державі, та  анексією Криму й  руйнівними ефектами 

військових подій на Сході, а більш глибинними зрушеннями, зумовленими  

кризовим станом політичної, економічної та соціальної сфер й суперечливого 

перебігу суспільно-політичних процесів в Україні. За таких обставин 

актуальним стає пошук нових інструментів (соціальних інновацій), здатних 

забезпечити вихід із кризового стану. Це, насамперед, має сприяти досягненню 

ефективної інноваційної трансформації соціальної політики через забезпечення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку національної 

економіки. Передумовою є визначення проблемного поля та основних бар’єрів 

щодо підвищення рівня соціально-економічної безпеки України, а також оцінка 

можливостей їх подолання. 

Аналіз за складовими інтегрального індексу соціально-економічної 

безпеки (Ісеб) України (додаток Е, табл. Е.2)  в контексті міжнародних 

порівнянь показує, що особливої уваги заслуговують такі показники, як: 

- рівень зайнятості населення. Зайнятість в умовах формування 

соціально орієнтованої економіки інноваційного типу є абсолютно 
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очевидним показником ефективності реалізації соціальної політики, тоді як 

тіньова зайнятість зумовлена слабкістю соціально-економічних інститутів. 

Збільшенню тіньової зайнятості, процес який характерний для України, 

сприяє скорочення виробництва в основних видах економічної діяльності, 

низька частка оплати праці, збереження високого рівня бідності працюючого 

населення, високий рівень оподаткування легального бізнесу, у тому числі 

внесків до державних соціальних фондів, низький рівень дотримання 

встановлених законів і, як наслідок, втрата довіри до правоохоронної й 

судової систем держави.  

Водночас, зайнятість у тіньовій економіці сприяє розвитку нових 

підприємницьких спроможностей людини, більш повної реалізації її 

здатності до праці, до виконання функції адаптування робочої сили 

визначеної кількості й якості до сучасних ринкових умов. Можливість 

реалізації працівником своєї здатності до праці і його особистісна мотивація 

щодо одержання гідної винагороди за працю (у більшості випадків) 

обумовлюють відносно високу ефективність механізму формування 

зайнятості в умовах тіньової економіки, хоча вимагають від працівників 

підвищеної інтенсивності праці та відсутність державних гарантій щодо 

забезпечення у випадку хвороби, нещасного випадку, старості тощо. Отже, 

така зайнятість, певним чином, дозволяє зберегти трудовий потенціал, сприяє 

вирішенню проблеми доходів і навіть елементарному виживанню деякої 

частки населення. З іншого боку, зайнятість у тіньовій економіці відволікає 

масу ресурсів і зусиль як на приховування самої діяльності, так і її 

результатів, породжує додаткові витрати суб'єктів господарювання, втрату 

обов’язкових податкових надходжень внаслідок тіньової оплати праці, які 

конче необхідні для здійснення державою своїх функцій, і сприяє розвитку 

корупції. Тому кількісне визначення та прогнозування зайнятості з її 

тіньовою часткою та механізмів її зниження є дуже актуальним. 

- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму. 

Одним з важливіших індикаторів соціально-економічної безпеки є 

відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму. Прожитковий 
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мінімум є державним нормативом, що використовується при загальному 

оцінюванні рівня життя в Україні. Прожитковий мінімум є стрижневою 

основою соціальної політики держави, оскільки саме з цим показником 

щонайбільше узгоджуються всі інші стандарти супроводу реформування 

соціальної сфери і мінімуми, а також являється одним із важливіших 

соціально-економічних індикаторів, застосування яких у широкій практиці 

дає можливість виявити об’єктивні закономірності і визначити загальні 

тенденції зміни рівня життя населення і кількісно (якісно) їх вимірити, що, у 

свою чергу, служить адекватною основою прийняття управлінських рішень. 

Отже, чим ближче до критичної межі рівень життя, тим важливіше соціальна 

роль держави у формування її соціально відповідальної позиції, вище її 

відповідальність за соціальні наслідки (структурних перетворень) 

економічної політики, проведеної в країні.  

Аналіз вартісних величин прожиткового мінімуму в Україні свідчить, 

що його величина є заниженою, а методика застаріла та потребує 

удосконалення. Прожитковий мінімум відповідно до затверджених норм 

споживання дійсно є мінімальним. Визначення прожиткового мінімуму 

повинно бути пов’язано із соціально-економічними умовами, що змінюються 

у країні, а також з необхідністю переходу до міжнародних стандартів в 

умовах зростаючої глобалізації і вступу до СОТ. Іншою проблемою 

соціальних стандартів в Україні є бідність працюючого населення, яке 

отримує заробітну плату, що незначною мірою перевищує прожитковий 

мінімум. З огляду на стандарти ЄС та МОП трьохразове перевищення 

заробітної плати над прожитковим мінімумом можна вважати нижнім 

пороговим значенням. За європейськими стандартами середня заробітна 

плата має становити не менше 5-6 прожиткових мінімумів [170, c. 98]. 

- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення. За 

формулюванням Держстату України доходи населення включають обсяг 

нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи 

одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, 

одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних 
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трансфертів та слугують для підтримання фізичного, морального, 

економічного та інтелектуального стану. Найважливішу роль у доходах 

населення України відіграють оплата праці, яка нараховується працівникам у 

грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу 

(номінальна заробітна плата) та включає: тарифні ставки (посадові оклади), 

премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. 

Вона включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: 

податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та складає 

майже 42 % 

- рівень видатків на освіту до ВВП. Згідно досліджень CASE Україна 

за рівнем державних видатків на освіту до ВВП Україна займає одне з 

перших місць у Європі (7,4 %, вища освіта – 2,3 %), поступаючись лише 

Данії (8,8 %, вища освіта – 2,41 %). Поряд з цим українські університети ніяк 

не можуть потрапити у топ світових вишів. На підставі цього дослідження 

робиться висновок, що українська вища освіта фінансується добре, а 

проблема полягає в ефективності розподілу та використанні цих коштів. 

Погоджуючись з неефективністю використання наданих коштів, слід 

зауважити, що рівень фінансування (оплати праці викладачів) все ж таки 

недостатній з урахуванням низького ВВП, існуванням корупції та тіньової 

економіки у порівнянні з економічно розвиненими країнами. Через 

невеликий розмір ВВП Україна суттєво відстає від інших країн не тільки за 

абсолютними показниками фінансування, але також і за показником витрат 

на освіту одного учня/студента. Згідно з всеукраїнським опитуванням 

викладачів, проведеним Центром дослідження суспільства, загальний 

середньомісячний дохід 43% викладачів складає менше 3000 грн. і лише 16% 

можуть похвалитись доходами, вищими за 4500 грн. Для порівняння 

науково-педагогічна зайнятість в таких країнах, як США, Німеччина, 

Норвегія, Австралія, Нідерланди дозволяла отримувати викладачам з 

відповідними науковими ступенями, в середньому, від 5 000 до 7 500 доларів 

на місяць , а в Канаді — усі 9 500 доларів на місяць [40].  

Не можна не відмітити переважно низький фаховій рівень випускників 
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вищих навчальних закладів, недостатню чисельність викладачів з науковими 

ступенями доктора наук, переважання викладачів нижчого рангу, 

недостатній рівень фінансування наукової діяльності (дослідження та 

публікації) в українських університетах (3 % від загальних витрат на вищу 

освіту; у Швеції, Швейцарії, Великобританії – 45 %) [16]. 

- рівень видатків на охорону здоров’я до ВВП. Згідно статті 49 

Конституції України встановлено право кожного на охорону здоров'я, 

медичну допомогу та медичне страхування. За результатами Парламентських 

слухань (5 червня 2013 р.) на тему «Сучасний стан, шляхи і перспективи 

реформи у сфері охорони здоров’я України» зазначається, що стан здоров’я 

продовжує залишатися надзвичайно складним і таким, що загрожує 

національній безпеці держави. За станом здоров’я громадян Україна посідає 

одне з найнижчих рейтингових місць у Європейському регіоні. Від 12 до 14 

млн. жителів країни хворіють на серцево-судинні хвороби, понад 1 млн. 

українців страждають від онкологічних захворювань, ще більш як 1 млн. 100 

тис. осіб хворіють на цукровий діабет, при цьому майже 200 тис. з них є 

інсулінозалежними. Україна продовжує вести сумне лідерство у Європі за 

рівнями захворюваності на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз. Смертність в 

Україні складає 15,2 випадки на 1000 населення проти 6,7 в країнах – членах 

Європейського Союзу. Щорічно в Україні помирає понад 700 тис. громадян, 

третина з яких – це люди працездатного і репродуктивного віку. При цьому 

смертність від серцево-судинних захворювань є однією з найвищих у світі та 

становить близько 64% у структурі загальної смертності, а смертність від 

онкологічних захворювань – 13%. Фактично ці два класи хвороб визначають 

майже 80% щорічних втрат населення країни [152]. Такий стан справ 

визначається багатьма факторами: усе ще складною економічною ситуацією 

у державі; низьким порівняно з розвинутими країнами Європи рівнем 

добробуту населення; значним поширенням серед українців шкідливих 

звичок та відсутністю в українському суспільстві культу здорового способу 

життя; складною екологічною ситуацією; низькою якістю медичного 

обслуговування та фактичною нерівністю громадян у доступі до послуг 
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охорони здоров’я. Для вирішення цих проблем Європейське регіональне 

бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендує країнам-членам 

як необхідний і прийнятний рівень видатків на охорону здоров’я 7—10% 

ВВП. За дослідженням фахівців, порівнюючи рівень видатків на охорону 

здоров’я України з країнами ЄС, останні є недостатніми: Фінляндія – 6,9 %; 

Франція – 9,6%; Нідерланди – 8,6%; Велика Британія – 7,3%; Італія – 6,9%; 

США – 14,0%; Росія – 3,8%; Польща – 4,2%; ЄС у середньому – 8,7%; 

Німеччина – 8,1%; СНГ у середньому – 3,3 % [71].  

Для визначення проміжних станів, які характеризуватимуть соціальний 

ризик та загрозу країни, скористаємося формулою так званого «золотого 

перетину» [226, с. 466; 227], суть якого полягає у пропорційному відношенні, 

близькому до 0,618:0,382. Закономірності «золотого перетину» надзвичайно 

поширені у живій природі, вони проявляються в гармонійних побудовах 

організмів, у тому числі й людини. Дотримання динамічної симетрії «золотого 

поділу» визначає найбільш гармонійні параметри структурування складових 

економіки, що сприятиме досягненню найбільш безпечного розвитку країни. Це 

свідчить про те, що можливість застосування принципів співвідношення 

«золотого перетину» для визначення станів розвитку країни виглядає 

закономірною. А тому для знаходження проміжків стану соціально-економічної 

безпеки країни отримаємо квадратне рівняння [113 , с. 467; 227]: 

022  aaxx ,                                                                  (2.4) 

Отже, стани соціально-економічної безпеки країни на проміжку від 0 до 1 

розташуються наступним чином  (табл. 2. 6).   

Дослідження показує, що Україна за цим показником у 2015 р. мала 

найнижче значення 0,65 і знаходилася у групі загрози, тоді як найбільше 

значення мали такі країни як Швеція (1,05), Данія  (1,10), Швейцарія (1,16),  

Норвегія (1,19). У групі ризику перебували, проте з досить високим значенням 

індексу, Фінляндія (0,95), Чехія (0,98),  Франція (0,99), Естонія (0,80), Італія 

(0,82), Греція (0,74), Угорщина (0,79). Тоді як Латвія (0,73), Литва (0,73) та 

Польща (0,79) з групи загрози у 2005 р. перейшли до групи ризику, 

підтверджуючи ефективність проведення політики щодо гарантування 
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соціально-економічної безпеки національної економіки в умовах інноваційних 

перетворень. 

Таблиця 2.6 

Групування країн за рівнем соціально-економічної безпеки  

(вибірка країн ЄС та Україна) 
Проміжні стани 2005 2010 2015 

Стан крайньої небезпеки 
0<Ісеб< 0,26 

країни не представлено 

Небезпека 
0,26<Ісеб<0,49  

країни не представлено 

Загроза 
0,49<Ісеб<0,73 

15. Україна (0,63) 
14. Литва (0,63) 
13. Латвія (0,65) 
12. Польща (0,67) 

15. Україна (0,65) 
14. Латвія (0,69)  
13. Литва (0,72) 

15. Україна (0,65) 

4 країни 3 країни 1  країна 
Ризик 
0,73<Ісеб<1 

11. Італія (0,78) 
10. Греція (0,82) 
9. Естонія (0,77) 
8. Угорщина (0,86) 
7. Чехія (0,87)  
6. Фінляндія (0,95) 
5. Франція (0,99) 

12. Польща (0,77) 
11. Греція (0,80) 
10. Італія (0,81) 
9. Естонія (0,81) 
8. Угорщина (0,86) 
7. Фінляндія (0,91) 
6. Чехія (0,97)  
 

14. Латвія (0,73)  
13. Литва (0,73) 
12. Греція (0,74) 
11. Угорщина (0,79) 
10. Польща (0,79) 
9. Естонія (0,80) 
8. Італія (0,82) 
7. Фінляндія (0,95) 
6. Чехія (0,98)  
5. Франція (0,99) 

7 країн 7 країн 10  країн 

Безпека 
1 <Ісеб 

4. Данія (1,00) 
3. Швейцарія (1,00) 
2. Швеція (1,01) 
1. Норвегія (1,04) 

5. Франція (1,00) 
4. Швеція (1,01) 
3. Данія  (1,05) 
2. Швейцарія (1,07) 
1. Норвегія (1,15) 

4. Швеція (1,05) 
3. Данія  (1,10) 
2. Швейцарія (1,16) 
1. Норвегія (1,19) 

4  країни 5 країни 4  країни 

Джерело: складено та розраховано автором   

Проведене дослідження підтверджує неефективність державної політики 

щодо гарантування соціально-економічної безпеки на основі стратегічних 

документів розвитку країни, адже тривалий час суттєвою проблемою 

формування цілісної економічної стратегії в Україні є брак розуміння того, що 

відсутність інноваційної трансформації соціальної політики України в 

стратегічній перспективі призводить до гальмування економічної динаміки.  

 

2.3. Інтегральна оцінка інноваційної трансформації соціальної 

політики на макро- та мезорівні України  

 

Невизначеність та суперечливість підходів до інтегральної оцінки 

інноваційної трансформації соціальної політики на макро- та мезорівні 
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України зумовлює необхідність обґрунтування та формування основних 

підходів, методів та методик їх дослідження. Зміна підходів до формування 

та реалізації соціальної політики, основними завданнями якої є не тільки 

вирішення соціальних проблем, а й створення передумов для економічного 

зростання та інноваційних перетворень, вимагає удосконалення методик 

визначення ефективності зазначеної політики. 

Проаналізувавши методики розрахунку міжнародних інноваційних 

індексів та індексів, що характеризують соціальний та інноваційний розвиток 

країн (п. 1.3 даного дослідження), ми дійшли висновку, що вони мають низку 

обмежень, зокрема усі міжнародні інтегральні індекси рівня інноваційного 

розвитку не охоплюють весь період дослідження, тобто 2005-2015 роки, а 

якщо охоплюють майже весь період, то не включають Україну у перелік 

країн для обрахунку; крім того, деякі міжнародні індекси використовують 

досить значну кількість показників, не всі з яких визначає національна 

статистика, деякі можна отримати лише на основі даних міжнародної 

статистики та експертних оцінок, розрахувати їх для України досить складно. 

 Саме тому в основі розроблених нами методичних підходів до оцінки 

інноваційної трансформації соціальної політики на макро- та мезорівнях 

лежить розрахунок двох індексів – індексу інноваційного розвитку та індексу 

соціально-економічного добробуту й встановлення взаємозв'язку між ними, 

що дозволяє визначати відхилення від точки соціально-економічної рівноваги в 

бік інноваційного або соціально-економічного перевантаження економіки та, 

відповідно, основні стратегічні напрями та пріоритети інноваційної 

трансформації соціальної  політики, необхідні для забезпечення соціально-

економічного зростання та інноваційних перетворень в Україні й регіонах з 

урахуванням європейського досвіду. 

На підготовчому етапі обираються мета, об’єкт, предмет, методи та 

принципи дослідження.  

Метою даного дослідження визначено методичні положення щодо 

оцінки  інноваційної трансформації соціальної політики через дослідження 
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співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку на макрорівні, а також регіонів України – на мезорівні.  

Для цього запропоновано розрахунок інтегрального індексу рівня 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку економіки, що 

з урахуванням нелінійності інноваційних процесів базується на 

мультиплікативній формі інтегрального індексу та встановлення їх 

взаємозв'язку, що дозволяє визначати відхилення від точки соціально-

економічної рівноваги в бік інноваційного або соціально-економічного 

перевантаження економіки (рис. 2. 17).  

Для обрахунку індексів використано соціально-економічні та 

інноваційні показники (переведені у відносні величини), які одночасно 

відібрані як чинникові ознаки (в абсолютних величинах) для аналізу на 

макро- та на мезорівнях.  

В якості об’єкта дослідження на макрорівні обрано 14 країн, серед яких 

країни ЄС, які на сучасному етапі досягли значного соціально-економічного 

рівня розвитку (який можна охарактеризувати середньодушовим ВВП 

вищим, ніж середній по ЄС, та високим значенням Індексу людського 

розвитку), та Україна. Так як для нас залишається важливим виявлення 

значущості конкретних соціально-економічних параметрів для покращення 

рівня життя щодо різних країн з метою використання їх досвіду, тому 

подальший аналіз базуватиметься на проведені обмеження вибірки і до 

аналізованих країн включимо три групи країн: 

 перша – це країни, які відносять до соціально-орієнтованих: Швеція, 

Данія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Італія, Греція; 

 друга – постсоціалістичні країни, які пройшли етап перехідної 

економіки, на сьогодні мають певні досягнення як щодо соціального, так й 

інноваційного розвитку: Польща, Чехія, Угорщина; 

 третя – колишні республіки Радянського Союзу, які були в таких 

самих умовах як і Україна, однак завдяки інтенсивному інноваційному та 
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соціально-економічному розвитку вже стали членами євроспільноти: Латвія, 

Литва, Естонія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 17. Оцінювання інноваційної трансформації соціальної 

політики країни/регіону  України  

Джерело: складено автором
 

Предметом дослідження є рівень інноваційного розвитку і соціально-

економічного добробуту країн Європейського Союзу та України. Аналізований 

Блок 3. Підсумковий 

Вибір системи показників за ознаками забезпечення соціально-економічного добробуту 

та інноваційного розвитку  країни/регіону 

 

Інтегральна оцінка рівня соціально-

економічного добробуту 

країни/регіону 

Рівень соціально-економічного 

добробуту економіки країни/регіону 

 

Рівень інноваційного розвитку 

країни/регіону 

 

Блок 2. Аналітичний 

Вибір напрямів дослідження 

Блок 1. Підготовчий 

Вибір та обґрунтування 

Об’єкта 

дослідження 

Предмета 

дослідження 

Мети 

дослідження 

Методів 

дослідження 

Принципів 

дослідження 

Інтегральна оцінка рівня 

інноваційного розвитку країни/регіону 

Дослідження співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку країни/регіону 

Оцінка інноваційної інтеграції соціальної політики країни/регіону та вибір типу програми 

інноваційної трансформації соціальної політики країни/регіону 
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період – 2005-2015 рр. Джерелом інформації вибору первинних статистичних 

показників оцінки інноваційного розвитку та соціально-економічного 

добробуту країн Європейського Союзу та України  слугуватимуть дані 

Державної служби статистики України та Євростату. 

У процесі дослідження використано такі методи: системно-

структурного, просторового аналізу, логічного узагальнення, синтезу, 

порівняння, індукції та дедукції – з метою розробки методики аналізу і оцінки 

співвідношення рівня соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку; під час розробки системи показників оцінювання рівнів соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку національної економіки в 

контексті міжнародних порівнянь та на регіональному рівні; економіко-

статистичні – з метою опрацювання статистичних показників з метою 

оцінювання рівнів соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку національної економіки в контексті міжнародних порівнянь та на 

регіональному рівні; стратегічного аналізу – для  групування країн (регіонів 

держави) за рівнем співвідношення показників соціально-економічного 

добробуту та інноваційного розвитку; програмно-цільовий – під час аналізу 

стратегій розвитку соціально орієнтованої економіки інноваційного типу.  

Формування індикаторів компонент для обох індексів (груп показників) 

здійснюється за принципами репрезентативності (включені найбільш суттєві 

показники, що впливають на рівень соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку країни), достовірності (адекватно відображають стан 

складових  соціального добробуту та інноваційного розвитку) та 

інформаційної доступності (під час розрахунку використовуються офіційні 

статистичні дані).  

Окрім того, відбір показників здійснюється на основі визначення 

найбільш повної характеристики кожної із компонент, з урахуванням 

попередньо накопиченого досвіду оцінювання, напрацювань українських та 

міжнародних вчених у сфері соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку, визначених профільними міжнародними 
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організаціями (Міжнародним валютним фондом, ООН, нормативними 

документами ЄС тощо), цільових орієнтирів, установлених у національних 

програмах розвитку тощо. 

Для оцінки рівня соціально-економічного добробуту України та країн 

Європейського Союзу нами будуть використовуватися 4 компонентних групи: 

відтворення населення, відтворення трудового потенціалу, розвиток соціальної 

сфери та фінансового забезпечення соціальної сфери (табл. 2.7).  

Таблиця 2. 7 

Структура показників інтегрального індексу рівня соціального 

добробуту країни 

Компонента Дія Показник 

 

Відтворення 

населення 

С Сумарний показник народжуваності, % 

Д Коефіцієнт смертності немовлят, ‰; 

С 
Середня очікувана тривалість життя населення при народженні 

(без диференціації за статтю), років 

С Рівень старіння, % 

С 
Демографічне навантаження непрацездатного населення на 

працездатне 

Д 
Відношення сукупних доходів 20% найбільш забезпеченого 

населення до 20% найменш забезпеченого, разів 

Д Населення, яке перебуває на межі ризику бідності, % 

С 
Межа ризику бідності (60% медіанного рівня середньодушових 

еквівалентних грошових доходів за ПКС) 

Відтворення 

трудового 

потенціалу 

С Економічно активне  населення у віці 15-70 років, тис. осіб  

С Рівень зайнятості,  % 

Д 
Рівень  безробіття  за  методологією  Міжнародної  організації  

праці, % 

Д Частка соціально усунутого населення, % 

С Мінімальна заробітна плата за ПКС 

С Середня заробітна плата, грн. 

Розвиток 

соціальної сфери 

С Індекс людського розвитку 

С Видатки держави на соціальний захист у % до ВВП 

С Видатки держави на освіту у % ВВП 

С Видатки держави на охорону здоров'я у % ВВП 

Фінансове 

забезпечення 

соціальної сфери 

С ВВП на душу населення, % 

С Темпи приросту (зниження) валового внутрішнього продукту 

Д Індекс споживчих цін за ПКС 

С Наявний грошовий доход у розрахунку на одну особу, грн. 

С Середня пенсія, грн.  

Д Індекс Джині 

Джерело:складено автором 
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Інтегральний індекс  інноваційного розвитку України та країн 

Європейського Союзу включає 5 компонентних груп: людський капітал, 

фінансування людського капіталу, патентна активність, інноваційна активність  

та фінансування інноваційного розвитку  (табл. 2. 8).  

Таблиця 2. 8. 

Відбір компонентних груп для інтегрального індексу інноваційного 

розвитку країни 

Групи показників 
Показники інноваційного розвитку, вибрані 

для подальшого аналізу 
Джерело інформації 

Людський капітал 

К-сть дослідників, тис. осіб World Bank  

К-сть студентів та учнів на 1 тис. жителів  Eurostat 
національні статистичні 

агентства 

К-сть користувачів мережі Інтернет на 1 тис. 

жителів 

World Bank  

 

Фінансування 

людського капіталу 

ВВП на душу населення за ПКС Eurostat 

 

Середньомісячна заробітна плата за  ПКС 
Eurostat 

 

Патентна активність 
К-сть патентів, резидентів World Bank  

 К-сть патентних заявок, резидентів 

Інноваційна активність 

Частка високотехнологічного експорту в 
експорті промислових товарів 

Eurostat 
національні статистичні 

агентства 

Експорт інформаційних та комунікаційних 

технологій (% від загального числа експорту 
товарів) 

World Bank 

Експорт інформаційних та комунікаційних 

технологій (% від загального числа експорту 
послуг) 

World Bank 

Фінансування 

інноваційного розвитку 

Витрати на дослідження і розробки (% від 

ВВП) 
World Bank  

Джерело: складено автором 

Таким чином, одержимо матрицю вхідних показників, які 

характеризуватимуть рівень соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку країн. Матриця вхідних показників матиме наступний 

вигляд [113, с. 455]: 
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де w – кількість країн; 

 n – кількість показників, які характеризують рівень соціального 

добробуту та інноваційного розвитку країни;  

Хіk – значення показника k для i-ї  країни. 

Із великої кількості методів стандартизації, які використовуються у 

сучасній практиці та науці, найбільш прийнятною є стандартизація на основі 

відношення фактичних показників, що характеризують рівень соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку,  до їх еталонного значення 

[30, c. 122]. Так як стандарти окремих властивостей відсутні, то базою 

порівняння вектор еталонних значень  є значення мінімальних або 

максимальних показників, а узагальнююча оцінка характеризує ступінь 

відхилення фактичних значень від еталонних.  

  Для показників – стимуляторів: 

x
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ij

ij


    

,                                                                      (2.6) 

 

Для показників – дестимуляторів:  

                                      
x
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z
ij

e

ij
   ,                                                                     (2.7)  

де (і=1, 2, ... ,m), (j=1, 2, ..., n), 

де хij – значення j-го показника;  

хе – значення еталону показника, що стандартизується; 

У результаті цього одержимо матрицю стандартизованих значень 

показників соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку. Така 

матриця матиме наступний вигляд [113; 128, с. 455]: 
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.                                                     (2.8) 

Одержана матриця стандартизованих значень дозволить нам розрахувати 

індекси окремих компонент соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку за формулою [30, c. 122]: 
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 ,                                                     (2.9) 

де zij – нормований i-й показник k-ї компоненти в j-ній країні;  

n – кількість показників k-ї компоненти, які характеризують рівень 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку країни. 

 Розрахунок інтегрального індексу соціально-економічного добробуту 

країни  здійснюється за формулою [30, c. 122]: 
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де  – зведені індекси окремих компонент соціально-економічного 

добробуту; 

n  – число компонент, що характеризують рівень соціально-економічного 

добробуту.  

Динаміка розрахованого інтегрального індексу соціально-економічного 

добробуту країн ЄС та України і його компонент наведені на рис. 2.18. і у табл. 

Ж.1 додатку Ж.  

 

Рис. 2. 18. Розрахунок та динаміка  інтегрального індексу соціально-

економічного добробуту (вибірка країн ЄС та Україна)
 

Джерело: складено та розраховано автором 
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   Значення індексу характеризується певним спадом у 2015 р. серед 

аналізованих країн, порівняно з попередніми роками, що визначає необхідність 

інноваційних перетворень.  Як видно з рис. 2.18,  Україна має найнижче 

значення  за цим індексом протягом всього аналізованого періоду. У 2015 р. 

індекс соціально-економічного добробуту України становив 0,431, тоді як  

найбільше його значення  мали такі країни, як Норвегія (0,814), Данія (0,767),  

Франція (0, 76), Фінляндія (0,70), Швеція (0,745). Середніх показників досягли 

Чехія (0,641), Греція (0,539), Естонія (0,537), Польща (0,561), Угорщина (0,553), 

Литва (0,5) та Латвія (0,53).  

Розрахунок інтегрального індексу інноваційного розвитку країни  

здійснюється за формулою [228; 229, с. 455]: 
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де  – зведені індекси окремих компонент інноваційного розвитку 

країни; 

n  – число компонент, що характеризують рівень інноваційного 

розвитку країни. 

Динаміка розрахованого інтегрального індексу інноваційного розвитку 

економіки країн ЄС та України і його компонент наведені на рис. 2.19 та у 

табл. Ж.2 додатку Ж. Дослідження показують, що динаміка інноваційного 

розвитку практично для всіх країн у 2015 р. також має спадний характер, що  

дозволяє дійти висновку, що сучасний етап соціально-економічного розвитку 

аналізованих країн характеризується розширенням функцій інноваційної 

політики, коли для розв’язання соціальних задач використовуються науково-

технологічні рішення і навпаки. Інноваційна політика повинна орієнтуватися на 

подолання не тільки економічних, а й соціальних проблем і характеризуватися 

соціальною результативністю, оскільки інноваційний і соціальний розвиток 

європейських країн взаємопов'язаний, позитивні інноваційні зрушення 

економіки сприяють соціальному прогресу і навпаки. На нашу думку, 

проведене дослідження може слугувати ще одним вагомим аргументом на 
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користь необхідності визнання науково-технологічного зростання у якості 

потужного важеля вирішення соціальних проблем та необхідності побудови 

соціально орієнтованої  економіки України інноваційного типу. 

 

 

Рис. 2. 19. Розрахунок та динаміка  інтегрального індексу 

інноваційного розвитку (вибірка країн ЄС та Україна)
 

Джерело: складено та розраховано автором 

 

Водночас, проведений розрахунок інтегрального індексу соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку дозволить виявити точку 

соціально-економічної рівноваги, в противному випадку – визначити рівень 

інноваційного перевантаження економіки над рівнем соціально-економічного 

добробуту. Для цього використані співвідношення:  

1) якщо 
1

ІР

СЕД

І

І

 то рівень соціально-економічного добробуту і-ї країни 

(регіону) переважає над рівнем інноваційного розвитку;   
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2) якщо 1
ІР

СЕД

І

І
 , то рівень інноваційного розвитку і-ї країни (регіону) 

переважає над рівнем соціально-економічного добробуту;  

3) якщо 
1

ІР

СЕД

І

І

, то забезпечено оптимальне співвідношення між 

інноваційним розвитком та соціально-економічним  добробутом.  

Як свідчать порівняльні розрахунки (рис. 2.20 та рис. 2.21), динаміка 

співвідношення інтегрального індексу інноваційного розвитку та соціально-

економічного добробуту країн демонструє, що рівень соціально-економічного 

добробуту усіх країн переважає над рівнем інноваційного розвитку, хоча деякі з 

них наближаються до рівноваги, зокрема Франція, Швеція, Фінляндія та 

Норвегія. 

 

 

 

Рис. 2.20. Співвідношення інтегрального індексу соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку країн за 2005-2015 рр. 

(вибірка країн ЄС та Україна)
 

Джерело: складено та розраховано автором 
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Рис. 2.21. Співвідношення інтегрального індексу соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку країн за 2005 р. та 

2015р. (вибірка країн ЄС та Україна)
 

Джерело: складено та розраховано автором  

Україна ж має найнижчі значення індексів соціально-економічного 

добробуту та інноваційного розвитку, а їх співвідношення не є свідченням 

високого рівня (чи ефективності здійснення) соціальної політики, а лише 

підтверджують висновки про те, що інноваційний розвиток національної 

економіки не став пріоритетним.  

Виявлені дослідженням кількісні тенденції відставання України за 

показниками рівня та якості життя від країн ЄС, а також взаємозв’язки між 

рівнями інноваційного та соціального розвитку національної економіки 

показують, що науково-інноваційні чинники не стали реальним джерелом 

соціально-економічних рішень і потребують комплексного підходу, який 

вимагає проведення зрушень на національному рівні. Показники соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку України свідчать про те, що 

національна економіка ще не подолала кризу трансформаційного періоду, вихід 

із якої знаходиться за межами суто закономірності функціонування та розвитку 

науково-технічних, соціально-економічних та соціокультурних інструментів.  
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Основною метою інноваційної трансформації соціальної політики 

регіонів є формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу, 

що гарантує соціально-економічну безпеку, економічне зростання та 

конкурентоздатність національної економіки, забезпечення соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів, яке неможливе без 

комплексного аналітичного дослідження умов та результатів забезпечення 

збалансованості соціально-економічних та інноваційних перетворень на основі 

європейського досвіду.  

Саме тому наступним етапом нашого дослідження є аналіз методичних 

підходів до оцінки інноваційної трансформації соціальної політики на 

мезорівнях та співвідношення соціально-економічного добробуту й 

інноваційного розвитку регіонів, що дасть можливість визначити основні 

стратегічні напрями та пріоритети інноваційної трансформації соціальної 

політики, необхідні для забезпечення стійкого соціально-економічного 

зростання регіону та інноваційних перетворень. 

В якості об’єкта дослідження обрано адміністративно-територіальну 

одиницю,   якою  виступають 24 регіони (області), АР Крим, м. Київ та м. 

Севастополь. 

Предметом дослідження є рівень соціально-економічного добробуту та  

інноваційного розвитку регіону.  

Джерелом інформації вибору первинних статистичних показників 

соціально-економічного добробуту та  інноваційного розвитку регіону в умовах 

євроінтеграції слугуватимуть дані Державної служби статистики України, які 

відображені у Статистичному збірнику «Регіони України» [220-222] .  

Для оцінки рівня соціально-економічного добробуту будуть 

використовуватися 4 компонентні групи:  відтворення  населення  регіону; 

відтворення трудового потенціалу регіону; розвиток соціальної сфери регіону; 

фінансове забезпечення соціальної сфери регіону (табл. 2.9). 
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Таблиця 2. 9 

Структура показників інтегрального індексу рівня соціально-

економічного добробуту регіону 

Компонента Назва показника 

 

Відтворення 

населення 

Природний приріст (скорочення) населення 

Міграційний приріст (скорочення) населення 

Середня очікувана тривалість життя при народженні  

Смертність дітей у віці до 1 року за статтю за регіонами 

Чисельність наявного населення       

Відтворення 

трудового 

потенціалу 

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників 

Економічно активне населення у віці 15–70 років 

Зайняте населення у віці 15–70 років 

Безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років 

Рівень прийому працівників  

Рівень вибуття працівників 

Розвиток 

соціальної 

сфери 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на 

10000 населення 

Кількість студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у 

розрахунку на 10000 населення 

 

Довкілля  

Площа земель заповідників та національних природних парків 

Забір води із природних водних об’єктів для використання 

Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (млн. м³) 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту 

Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів (у фактичних цінах; млн. грн.)   

Поточні витрати на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів  (у фактичних цінах; млн. грн.) 

    

 

Фінансове 

забезпечення 

соціальної 

сфери 

Частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими 

доходами на  місяць нижче прожиткового мінімуму 

Наявний дохід населення усього, млн. грн.  

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу 

Індекси споживчих цін 

 

Джерело: складено автором 

Для оцінки інноваційного розвитку будуть використовуватися 3 групи 

показників: індекс людського капіталу, індекс фінансування інноваційного 

розвитку та розвитку науково-інноваційної діяльності (табл. 2.10). 

Для розрахунку індексів соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку регіонів скористаємося формулами (2.5) – (2.11). 
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Таблиця 2. 10 

Структура показників інтегрального індексу рівня інноваційного 

розвитку регіону 
Компонентна Показники 

Людський капітал 

Кількість фахівців, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи 

К-ть студентів на 1 тис. жителів 

К-ть учнів на 1 тис. жителів 

Фінансування інноваційного 

розвитку 

ВРП на душу населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій, за 

регіонами (тис. грн.) 

Загальний обсяг інноваційних витрат 

Науково-інноваційна 

діяльність  

Кількість організацій, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи 

Кількість інноваційно активних підприємств у 

промисловості за напрямами інноваційної діяльності 

Впровадження інноваційних технологічних процесів 

у промисловості 

Джерело: складено автором 

Таким чином, інтегральний індекс соціально-економічного добробуту та  

інноваційного розвитку регіонів буде коливатися у межах [0; 1]. Отже, можна 

вважати, що чим ближче значення цього індексу до 1, тим більшим є рівень 

соціально-економічного добробуту та  інноваційного розвитку регіону.  

За результатами розрахунків інтегрального індексу соціально-

економічного добробуту регіонів України і його компонент, наведених на рис. 

2.22 та у табл. К.1 додатку К,  можемо стверджувати, що високого рівня за цим 

індексом не досягнув жоден з регіонів. В основному, більшість регіонів мають 

середнє значення за цим індексом, що характеризує здійснення соціальної 

політики вкрай неефективно в умовах інноваційних перетворень та не сприяє 

подальшій євроінтеграції регіонів. 

Для динаміки рівня соціально-економічного добробуту регіонів в цілому 

характерний його спад. Показники, що характеризують відтворювальні процеси 

є досить низькими, що є наслідком відсутності виважених дій з боку 

регіональних і державних органів влади стосовно забезпечення якісних 

структурних зрушень, як в економіці регіонів держави, так і у розвитку 
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соціальної сфери загалом, через призму збільшення показників народжуваності 

населення, зростання доходів населення, які б відповідали необхідному рівню, 

збільшення рівня підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації, попиту на 

робочу силу шляхом створення нових робочих місць, оздоровлення населення. 

Підвищення рівня соціально-економічного добробуту регіону передбачає 

ефективне використання його конкурентних переваг, активізацію використання 

внутрішніх можливостей в економічній та соціальній сферах і здатність регіону 

перейти на модель соціально орієнтованого інноваційного розвитку в умовах 

євроінтеграції. 

 

Таблиця 2. 22. Інтегральний індекс рівня соціально-економічного 

добробуту регіону  за період 2000-2015 рр. 

Джерело: складено автором 
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Все це вказує на те, що, з однієї сторони, більшість регіонів держави 

неефективно використовували свої конкурентні переваги, з іншої – 

спостерігається їх незбалансований соціально-економічний та інноваційний 

розвиток. Зважаючи на це, можна відзначити, що для регіонів країни не 

властиве ефективне використання своїх потенційних можливостей щодо 

забезпечення високого рівня соціально-економічного добробуту, розвитку 

конкурентних переваг при формуванні соціально орієнтованої економіки  

інноваційного типу.  

Важливим критерієм оцінки рівня інноваційної трансформації соціальної 

політики регіонів є аналіз показників інноваційного розвитку регіонів. Динаміку 

інтегрального індексу рівня інноваційного розвитку регіонів наведено на рис. 

2.23 та його компонент у табл. К.2  додатка К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 23. Інтегральний індекс рівня інноваційного розвитку регіону 

за період 2000-2014 рр. 

Джерело: складено автором 

Проведений аналіз показує здебільшого погіршення показників рівня 

інноваційного розвитку усіх регіонів. Високого рівня протягом аналізованого 
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періоду досягнуто лише у м. Києві (0,90 у 2015р.), де значення показників 

найбільше наближається до одиниці. Середнього рівня інноваційного розвитку 

досягнуто лише у Дніпропетровській (0,34) та Харківській (0,50) областях, тоді 

як решта областей перебувають на низькому рівні – Вінницька (0,18), 

Кіровоградська (0,17), Житомирська (0,17), Закарпатська (0,17).  

Водночас, повертаючись до мети даного дослідження – визначити 

методичні положення щодо оцінки  інноваційної трансформації соціальної 

політики через дослідження співвідношення соціально-економічного добробуту 

та інноваційного розвитку регіонів України на мезорівні,  є можливість виявити 

точку соціально-економічної рівноваги, в протилежному випадку – визначити 

рівень соціально-економічного перевантаження економіки регіону або рівень 

інноваційного перевантаження економіки регіону. Динаміка співвідношення 

між рівнем соціально-економічного добробуту та рівнем інноваційного 

розвитку регіону наведена на рис. 2.24. 

 

Рис. 2. 24. Динаміка співвідношення між рівнем соціально-

економічного добробуту та  інноваційного розвитку регіону 

Джерело: побудовано автором 
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За результатами розрахованих значень співвідношення між рівнем 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів України 

на рис. 2.24, можна стверджувати, що практично в усіх регіонах держави 

спостерігається переважання соціально-економічного добробуту регіону над 

рівнем інноваційного розвитку, виняток становлять лише  Харківська область та 

м. Київ. При цьому показник співвідношення за період 2000-2015 рр. зріс 

(навіть для Харківської області – з 0,86 до 0,94,) і є найвищим для таких 

областей, як Херсонська (2,82), Хмельницька (2,80), Чернівецька (2,79), 

Житомирська (2,66), Волинська (2,65), а найнижчим – для Запорізької (1,35), 

Дніпропетровської (1,47), Сумської (1,54) та Львівської (1,53) областей. Тоді як 

для м. Києва  характерне переважання інноваційного розвитку над рівнем 

соціально-економічного добробуту, при цьому показник співвідношення за 

період 2000-2015 рр.  залишається незмінним 0,66. 

Інтегральна оцінка інноваційної трансформації соціальної політики через 

співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку 

показала, що трансформаційні процеси, які відбуваються в соціально-

економічній сфері України вимагають перегляду та удосконалення процесу 

державного управління соціально-економічним та інноваційним розвитком 

країни через реформування вітчизняної економіки загалом та проведення змін у 

здійсненні соціальної політики. Для цього зусилля державної влади повинні 

спрямовуватися на підвищення ефективності соціальної політики з метою 

забезпечення і створення достатніх умов для гармонійного розвитку 

особистості, підтримки належного рівня і якості життя та ефективної реалізації 

людського потенціалу. За умови недотримання цих визначальних 

характеристик країна в цілому та її регіони не здатні будуть перейти на 

інноваційну модель розвитку економіки та ефективно реалізувати людський 

потенціал, а регіональні органи влади не зможуть забезпечити реалізацію 

стратегічних імператив розвитку соціально орієнтованої та інноваційної 

економіки. 
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Висновки до розділу 2 

 

Оцінка сучасних тенденцій інноваційної трансформації соціальної 

політики України дозволяє зробити наступні висновки: 

1. В результаті застосування полікомпонентного підходу до визначення  

інструментів інноваційного реформування соціальної політики проведено 

дослідження інноваційної трансформації соціальної політики у стратегіях 

соціально-економічного та інноваційного розвитку України. На його основі 

розроблено систему показників та методику оцінки рівня соціально-

економічної безпеки в контексті міжнародних порівнянь. Інформаційною 

базою для оцінки рівня соціально-економічної безпеки країн в умовах 

інноваційної трансформації соціальної політики є індикатори соціальної 

безпеки за чотирма функціональними складовими (безпека відтворення 

населення, безпека відтворення трудового потенціалу, безпека соціальної 

сфери, безпека фінансового забезпечення соціальної сфери). 

2. Проведене дослідження підтверджує неефективність державної 

політики щодо гарантування соціально-економічної безпеки на основі 

стратегічних документів розвитку країни, адже тривалий час суттєвою 

проблемою формування цілісної економічної стратегії в Україні є брак 

розуміння того, що відсутність інноваційної трансформації соціальної 

політики України в стратегічній перспективі призводить до гальмування 

економічної динаміки. Це зумовлює потребу в комплексному інноваційному 

реформуванні соціальної політики України, яке б пов’язало результати 

науково-технічного розвитку із розвитком людини. 

3. Розроблено методичні положення щодо оцінювання рівня 

інноваційної трансформації соціальної політики через дослідження 

співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку на макрорівні, а також регіонів України – на мезорівні. Для цього 

запропоновано розрахунок інтегрального індексу рівня соціально-
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економічного добробуту та інноваційного розвитку економіки, який з 

урахуванням нелінійності інноваційних процесів базується на 

мультиплікативній формі інтегрального індексу, та встановлено їх 

взаємозв'язок, що дозволяє визначати відхилення від точки соціально-

економічної рівноваги в бік домінування інноваційного або соціально-

економічного розвитку.  

4. Обґрунтовано, що на основі проведеного розрахунку інтегрального 

індексу соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку можна 

встановити точку соціально-економічної рівноваги, в протилежному випадку – 

визначити рівень  домінування інноваційного або соціально-економічного 

розвитку національної економіки. Динаміка співвідношення інтегрального 

індексу інноваційного розвитку та соціально-економічного добробуту країн 

демонструє, що рівень соціально-економічного добробуту усіх країн  переважає 

над рівнем інноваційного розвитку, хоча деякі з них наближаються до рівноваги, 

зокрема Франція, Італія та Фінляндія.    

5. За результатами розрахованих значень співвідношення між рівнем 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку регіонів 

України можна стверджувати, що практично в усіх регіонах спостерігається 

переваження соціально-економічного добробуту регіону над рівнем 

інноваційного розвитку, виняток становлять лише  Харківська область та м. 

Київ. При цьому показник співвідношення за період 2000-2015 рр. зріс 

(навіть для Харківської області – з 0,86 до 0,94,) і є найвищим для таких 

областей, як Херсонська (2,82), Хмельницька (2,80), Чернівецька (2,79), 

Житомирська (2,66), Волинська (2,65), а найнижчим – для Запорізької (1,35), 

Дніпропетровської (1,47), Сумської (1,54) та Львівської (1,53) областей. Для 

м. Києва характерне переважання інноваційного розвитку над рівнем 

соціально-економічного добробуту, при цьому показник співвідношення за 

період 2000-2015 рр.  залишається незмінним – 0,66. Крім того, більшість 

регіонів держави неефективно використовували свої конкурентні переваги, 

зважаючи на це, можна відзначити, що для регіонів країни не властиве 
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ефективне використання свої потенційних можливостей щодо забезпечення 

високого рівня соціально-економічного добробуту, розвитку конкурентних 

переваг при формуванні соціально орієнтованої економіки  інноваційного типу.  

6. Інтегральна оцінка інноваційної трансформації соціальної політики 

через співвідношення соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку показала, що трансформаційні процеси, які відбуваються в 

соціально-економічній сфері України, вимагають перегляду та 

удосконалення процесу державного управління соціально-економічним та 

інноваційним розвитком країни через реформування вітчизняної економіки 

загалом та проведення змін у здійсненні соціальної політики.  

Основні результати дисертаційного дослідження, отримані у другому 

розділі роботи, висвітлено у працях автора [133; 135; 136; 141; 143; 145; 147; 

193]. 
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РОЗДІЛ З 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної 

політики України 

 

Сьогодні суспільством усвідомлюється цінність людського життя, 

важливість повноцінного та гармонійного розвитку кожної особистості, її 

фізичних, моральних і духовних здібностей. Необхідність створення умов 

для самореалізації людського потенціалу вимагають від науки і органів 

виконавчої влади об’єктивного та своєчасного визначення основних 

пріоритетних напрямів інноваційної трансформації соціальної політики, які 

передбачають: визнання економічної ефективності науково-технологічного 

розвитку не кінцевою ціллю, а основним інструментом реалізації соціальних 

цілей економічної політики; створення умов для максимальної реалізації 

ендогенних соціальних чинників наукового та інноваційного розвитку 

країни; утвердження соціальної та суспільної значимості науково-

інноваційного сектору, створення умов для повноцінної реалізації соціальних 

функцій. 

Основною стратегічною метою сучасної соціальної політики України є 

підвищення рівня соціально-економічно добробуту життя населення та 

гарантування його соціально-економічної безпеки. На її реалізацію повинна 

бути спрямована діяльність всієї системи державного управління. Отже, 

управління державною соціальною політикою – це система цілеспрямованих 

державних заходів з врегулювання відносин між різними соціальними 

групами населення щодо підвищення суспільного добробуту, покращення 

якості та рівня життя, а також раціонального використання людського 

потенціалу, як одного з ключових ресурсів економіки в умовах інноваційного 
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розвитку, коли результати виробництва залежать від мотивації праці та  

якості людських ресурсів.  

Пріоритетами соціальної політики, на нашу думку, мають стати 

створення умов для забезпечення відповідного рівня соціально-економічно 

добробуту населення та інноваційного розвитку, внаслідок чого межі 

соціальної політики охоплюватимуть достатньо широке коло питань 

життєдіяльності індивідів і суспільства: від політики, спрямованої на 

забезпечення виживання й соціальної підтримки найбільш незахищених 

верств населення – до забезпечення функціонування й розвитку суспільства в 

цілому. 

Проте, сучасна державна соціальна політика України, володіючи 

низькою економічною ефективністю, не в змозі забезпечити високий рівень 

добробуту всіх громадян, для неї характерна система соціальних пільг і 

привілеїв для бюрократичної еліти, а також низький рівень забезпеченості й 

ліміти соціальних благ для основної маси населення. За цієї моделі 

здійснення  соціальної політики також дуже висока залежність індивіда від 

держави: формується ідеологія утриманства, втрачається ініціатива, і в 

підсумку – обмежується соціальна  свобода.  

Становлення нової економічної  системи в Україні безпосередньо 

пов’язане  з реформуванням соціальної політики. Стратегія економічного 

розвитку повинна створити необхідні передумови для  вирішення найбільш 

складних і назрілих проблем соціальної політики. Основними завданнями 

соціальної політики в умовах інноваційної трансформації є:  

– адресна підтримка соціально незахищених верств населення; 

 – пенсійна реформа; 

 – забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили; 

 – орієнтація стратегії економічного та інноваційного зростання на 

створення нових робочих  місць; 

 – прискорений розвиток житлового будівництва, забезпечення  

доступності житла для  різних верств населення; 
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 – поліпшення системи охорони здоров’я, активна демографічна 

політика; 

 – примноження  інтелектуального  потенціалу  суспільства.  

– створення  рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти;  

– зміцнення позицій середнього класу; 

– забезпечення соціальної стабільності та соціальної безпеки в країні.  

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що 

незважаючи на виокремлення соціальної політики в окремий напрям 

державних пріоритетів та усвідомлення значущості самої людини для 

економічного розвитку держави, соціальні проблеми все ще залишаються 

другорядними, поступаючись економічним. Поступово в Україні склалася не 

соціально-орієнтована модель ринкової економіки, а корпоративна, 

олігархічна економіка, орієнтована на задоволення економічних інтересів 

передусім великого капіталу. Водночас такий вектор розвитку суперечить 

суті соціальної держави, а також радикально гальмує подальше просування 

країни шляхом соціально-економічного прогресу, зміцнення її глобальної 

конкурентоспроможності. Основними пріоритетами інноваційної 

трансформації соціальної політики України визначаються: 

 визнання результатів науково-технологічного розвитку не 

кінцевою ціллю, а основним інструментом реалізації інноваційної 

трансформації соціальної політики; 

 створення умов для ефективної реалізації інноваційних чинників 

соціально-економічного та інноваційного розвитку країни; 

 утвердження соціальної ролі науково-інноваційного сектору та 

створення умов для повноцінної реалізації ним соціальних функцій. 

Передумовою успішної реалізації інноваційної трансформації 

соціальної політики є визначення основних проблем щодо забезпечення 

соціально орієнтованого інноваційного розвитку України, а також оцінка 

можливостей їх подолання. Як показали результати досліджень у розділі 2, 

особливої уваги заслуговують такі ключові фактори інноваційного та 
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соціального розвитку, як освітньо-кваліфікаційний та інтелектуальний 

потенціал суспільства, міра соціальної диференціації, принципи та напрями 

реалізації політики доходів та зайнятості. Інноваційні стратегії, концепції, 

ідеї мають становити основу сучасної соціальної політики, адже саме ці 

сфери потребують чіткого окреслення перспективних шляхів застосування 

інновацій, розроблення конкретних заходів і технологій щодо їхнього 

практичного впровадження, створення методологічних основ їх оцінювання. 

У системі механізмів інноваційної трансформації соціальної політики 

ключове місце посідає політика доходів, оскільки саме вона формує 

мотиваційні чинники інноваційної діяльності, а отже, визначає успішність 

досягнення бажаних результатів. Основною вимогою при формуванні 

політики доходів інноваційного спрямування є не лише дотримання 

принципів соціальної справедливості та балансу інтересів різних соціальних 

груп, але й виконання стимулюючої функції доходів від зайнятості, з 

наданням більшої ваги інноваційним складовим та результатам діяльності. 

За такого змісту політика доходів набуває інноваційної трансформації, 

оскільки гармонійно поєднує соціально важливу функцію та функцію 

сприяння пріоритетним напрямам інноваційного розвитку. Неефективне 

здійснення такої політики сприятиме розшаруванню суспільства, насамперед 

через надмірну та економічно необґрунтовану диференціацію в доходах, і 

тим самим гальмуватиме  будь-який розвиток, включаючи його інноваційну 

та соціальну компоненту [77, c. 272]. 

 У країнах з соціально орієнтованою економікою інноваційного типу 

знання стають головним нематеріальним активом, впливають на зростання 

обсягів виробництва, підвищення якості продукції та послуг, забезпечення 

конкурентоздатності країни та прискорення соціального прогресу. Тому 

формування творчого потенціалу людини, що забезпечує система освіти та 

професійної підготовки, має ефективно реалізуватися у механізмах 

інноваційної трансформації соціальної політики через реалізацію таких 

завдань: 
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1)  Необхідність модернізації національної системи освіти у напрямі 

актуалізації її інноваційної спрямованості. Адже незважаючи на достатньо 

високий рейтинг України за рівнем охоплення повною середньою та вищою 

освітою (відповідно, 41 та 13 позиції у рейтингу конкурентоспроможності 

World Economic Forum за названими показниками), якість освіти залишається 

незадовільною. Недостатньо ефективним також залишається рівень 

кооперації між університетами, науковими установами та реальною 

економікою, що також ускладнює реалізацію інноваційних перспектив 

розвитку країни. В умовах посилення тенденцій глобалізації світового 

освітнього простору та загострення конкурентної боротьби за талановиту 

молодь, здатну забезпечувати технологічне оновлення, можливі значні 

міграційні втрати країни, неефективне використання наявних людських 

ресурсів. 

2) Необхідність забезпечення відповідності структури підготовки 

кадрів потребам інноваційної економіки та сучасним вимогам роботодавців. 

Неефективність існуючої системи професійної освіти та навчання в Україні 

також ускладнює можливості забезпечення потреб сучасної економіки країни 

у робітничих кадрах. Традиційно високою залишається потреба роботодавців 

у кваліфікованих робітниках середнього рівня кваліфікації, здатних 

обслуговувати сучасні технології, виконувати жорстко регламентовані 

операції. Однак мотивація роботодавців до участі у підготовці навчальних 

програм, узгодженні освітніх та професійних стандартів, оновленні технічної 

бази професійно-технічних закладів освіти дотепер залишається слабкою. Це 

також звужує ресурсну базу формування інноваційної моделі розвитку 

економіки. 

Для забезпечення відповідності структури підготовки кадрів потребам 

інноваційної економіки та сучасним вимогам роботодавців необхідно: 

 створити ефективну систему професійної орієнтації та 

професійного самовизначення молоді з метою стимулювання залучення 

талантів до наукової та інноваційної діяльності;  
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 сприяти розвитку творчих навичок у навчанні та його 

компетентнісної орієнтованості; 

 покращити інформаційне забезпечення довгострокового 

прогнозування потреби економіки у людських ресурсах за видами 

економічної діяльності та професіями; 

 удосконалити механізм узгодження кількісних прогнозних оцінок 

з пропозиціями центральних та місцевих органів виконавчої влади та 

соціальних партнерів щодо перспективної потреби у кваліфікованій робочій 

силі; 

 посилити практичну орієнтацію професійної освіти на реальні та 

перспективні потреби національної економіки; 

 активізувати співпрацю служби зайнятості з вищими 

навчальними закладами щодо підвищення оперативності та розширення 

напрямів перепідготовки кадрів, у першу чергу незайнятого населення; 

 стимулювати підготовку фахівців з пріоритетних напрямів 

науково-технічного та інноваційного розвитку національної економіки 

(інформаційних технологій, нанотехнологій, біотехнологій, фармацевтики) з 

відповідними механізмами активізації інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання у цих сферах; 

 сприяти налагодженню діалогу та співробітництва системи 

освіти з роботодавцями шляхом активізації їхньої участі в розробленні 

професійних стандартів; 

 оновити кваліфікаційні стандарти; 

 запровадити незалежну кваліфікаційну атестацію; 

 забезпечити підготовку, реєстрацію та ліцензування навчальних 

програм. 

3) Необхідність підвищення інноваційної активності населення. 

Підвищення рівня інноваційної культури, готовність до сприйняття та 

запровадження інновацій, реалізації інноваційних моделей поведінки 

визначають соціальний потенціал інноваційного розвитку суспільства. 
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Однак, можливості реалізації цього потенціалу залежать не лише від 

інноваційної активності вітчизняних підприємств, а й від готовності 

населення до інноваційних змін. Технологічні зміни виробництва, 

формування інноваційних засад розвитку економіки потребують готовності 

до постійного оновлення отриманих знань та умінь (від працівників), 

систематичного підвищення кваліфікації кадрів підприємств (від 

роботодавців), формування та розвитку системи безперервного навчання (від 

держави). 

Недостатній інноваційний розвиток економіки та ринку праці протягом 

тривалого часу обумовлений невідповідністю державної інноваційної 

політики та її неузгодженістю з соціальною та економічною політиками, що 

зумовлено несистемністю правового поля, надмірною кількістю посилань на 

акти, що не були розроблені, або є застарілими, відсутністю гнучкості та 

здатності до оновлення відповідно до зміни внутрішніх і зовнішніх умов. 

Такий інструмент, як державні цільові соціальні та науково-технічні 

програми, інші програми, концепції та стратегії, не забезпечується 

фінансуванням повною мірою, коло виконавців звужене до органів державної 

влади, а приватні адресати не отримують достатніх стимулів до участі у їх 

виконанні.  

Інноваційний розвиток економіки супроводжується не тільки появою і 

поширенням нових форм зайнятості, що принципово відрізняються від 

стандартів класичного індустріального трудового права, а й накопиченням 

посткласичних зрушень у середовищі стандартної зайнятості. Новітніми 

соціальними технологіями, що мають сприяти закріпленню нової політики 

зайнятості, є: система процедур та інфраструктури щодо нагляду, фіксації та 

реєстрації фактичних станів, умов і безпеки зайнятості; мобільні узгодження 

позицій та розв’язання конфліктів не тільки учасників соціального діалогу, а 

й мікропредставництва; процедури і системи прозорості й рейтинг 

роботодавців та інших соціальних партнерів; прискорені та гнучкі судові 

процедури з питань трудових спорів.  
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Інноваційні трансформації на ринку праці проявляються в поширенні 

принципово нового сегмента нестандартної зайнятості. Соціальні інновації у 

сфері зайнятості сприяють формуванню певних ризиків і позитивів для 

працівників, роботодавців, держави і суспільства, тому впровадження нових 

форм зайнятості має здійснюватися на основі принципів, визначених 

Міжнародною організацією праці щодо: поєднання справедливості зі 

здатністю адаптуватися до змін; соціального діалогу і врахування інтересів 

сторін для забезпечення гнучкості зайнятості за належного рівня її 

захищеності; незастосування умов тимчасової зайнятості до працівників, 

зайнятих на постійній основі, та/або на роботах, що не є тимчасовими за 

своїм характером; забезпечення запобігання втрати працівниками трудових 

прав унаслідок змін в організації виробництва і праці.  

Враховуючи макроієрархічну будову системи зайнятості та відповідну 

організацію державної соціальної політики, належний рівень впровадження 

соціальних інновацій неможливий без принципової трансформації політки 

соціального захисту окремих верств населення як максимально схвалюваного 

способу економічної та соціальної інтеграції суспільства.  

Відповідний принциповий концепт на технологічному рівні може бути 

реалізований на базі методології «гнучкого захисту» (flexicurity) на ринку 

праці. Як загальний соціально-політичний інтегратор методологія гнучкого 

захисту в Україні на першому етапі може бути розгорнена на базі чотирьох 

компонент: 1) спрощення інституціоналізації трудових індивідуальних, 

колективних та територіальних угод з одночасною стратегією нульової 

терпимості до шахрайства та маніпуляції організаційно-правовими формами, 

приховування трудових та договірно-цивільних зобов’язань; 2) комплексна 

підтримка навчання впродовж життя та стратегій наскрізного професійного 

профілювання, що забезпечує адаптивність і конкурентоспроможність на 

ринку праці, включаючи найбільш уразливі категорії населення; 3) активна 

політика агресивного стимулювання зайнятості як щодо населення, так і 

підприємництва; 4) сучасна система соціальної підтримки реалізованих 
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ризиків – часткового безробіття, безробіття, затримки заробітної плати – 

здатна забезпечити адекватну підтримку доходу, мобільність на ринку праці 

та мотивацію зайнятості [77, c. 309]. 

В Україні наразі активно відбуваються процеси, пов’язані з 

активізацією співпраці з ЄС, у тому числі в науковій та науково-технічній 

сфері. Відбувається поступове наближення вітчизняної науково-технічної та 

інноваційної діяльності до стандартів ЄС. Як логічний розвиток торговельно-

економічних зв’язків між Україною, іншими країнами та торговими блоками, 

передбачається встановлення зони вільної торгівлі, що зумовлює більший 

ступінь економічної інтеграції.  

Поглиблення інтеграції може включати такі послідовні етапи: 

започаткування митного союзу, спільного ринку, економічного та 

монетарного союзу і, нарешті, повна економічна інтеграція. Останній етап є, 

по суті, федералізацією і передбачає значне обмеження у здійсненні 

самостійної економічної політики, повний монетарний союз і повну 

гармонізацію бюджетно-податкової політики.  

Зважаючи на те, що науково-технічна сфера є невід’ємною частиною 

економічної системи держави, її інтеграція має повторювати шлях 

економічної інтеграції. Втім, слід зазначити, що глибина інтеграції науково-

технічної сфери залишається чинником, притаманним швидше рівню 

економічного розвитку, а не формальному членству в будь-якому 

економічному союзі. Про це свідчить, зокрема, активність науково-технічної 

співпраці країн EFTA, пріоритетом якої залишається тісна співпраця з 

Євросоюзом.  

Загалом інтеграція в науково-технічній та інноваційній сферах 

передбачає:  уніфікацію підходів і практик у науково-дослідній сфері та 

наукомістких галузях економіки;  взаємне збільшення продуктивності 

науково-технічної та інноваційної діяльності;  усунення прямих і непрямих 

перешкод на шляху співпраці у відповідній сфері;  зниження або повне 
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скасування фінансових витрат, пов’язаних із науково-технічним та 

інноваційним обміном, і відповідне підвищення продуктивності.  

Активізація міжнародної наукової діяльності, участь у заходах обміну 

досвідом та знаннями (конференціях, семінарах), спільні публікації,  

приєднання до рамкових міжнародних програм розвитку соціальної та 

науково-технічної сфер не є запорукою інтеграції, тобто набуття українською 

національною науково-технічною системою статусу невід’ємної частини 

європейського науково-технічного та інноваційного простору. Це можна 

віднести швидше до наближення українських стандартів до міжнародних, а 

не до інтеграції. Таким чином, інтеграція є свідомим вибором, а її глибина 

залежить від політичної та економічної волі держави та відповідної активної 

державної політики.  

У національній доповіді «Інноваційна Україна 2020» за редакцією 

В.М. Гейця, А.І. Даниленка, Е.М. Лібанової, А.А. Гриценка, О.В. Макарової, 

М.О. Кизима, І.Ю. Єгорова, І.В. Одотюка, передбачено такі сценарії 

євроінтеграції держави в контексті інноваційної трансформації соціальної 

політики [77, c. 333]: 

Сценарій 1. Україна свідомо йде шляхом набуття членства в ЄС, 

послідовно запроваджуючи встановлені процедури, міжнародні стандарти та 

приєднуючись до стратегічних цілей Євросоюзу. При цьому економічний 

розвиток безпосередньо прив’язується до успіхів НТС, як зазначено в 

стратегіях ЄС. Через це відбувається природна поступова інтеграція 

вітчизняної науково-технічної та інноваційної сфери до відповідної системи 

ЄС разом із економічною інтеграцією за умов досягнення Україною 

належного рівня економічного зростання. З метою прискорення 

інтеграційних процесів можна якомога сильніше активізувати науково-

технічне та інноваційне співробітництво з країною-провідником, за 

допомогою якого посилити присутність української НТС в Євросоюзі. 

Ефективному вибору нашої країни може зарадити порівняння місця НТС в її 

економічній системі, яке визначається за обсягом витрат на дослідження і 
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розробки, та обсягом інвестицій в Україну, що дорівнює ступеню 

зацікавленості в розвитку стосунків з нашою державою. Так, інвестиції 

Німеччини, Нідерландів, Австрії в Україну є найбільшими (за даними 

Держстату у 2013 р. – 5,9; 5,3 і 2,8 млрд. дол. США відповідно). Їхні витрати 

на дослідження і розробки також є одними з найбільших серед держав – 

членів ЄС. Тому зазначена активізація співпраці з цими країнами буде 

доцільною для прискорення інтеграційних процесів. З такою ж метою можна 

намагатися активізувати стосунки з корпоративними провідниками, тобто 

компаніями, які займають провідне місце в галузях економіки країн (галузеві 

лідери).  

Сценарій 2. Незалежно від інтеграційних процесів Україна проводить 

послідовну політику з пошуку ніш, які може заповнювати вітчизняний 

науково-технічний комплекс у міжнародному розподілі науково-технічних 

робіт. Така діяльність передбачає поглиблений аналіз сильних сторін 

української НТС, її можливостей задовольнити конкретні потреби ринку, 

зацікавленості провідних компаній, які активно використовують дослідження 

і розробки, в результатах науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Знаходження та заповнення зазначених ніш уможливить інтеграційні 

процеси, тобто забезпечить українській НТС дійсний статус невід’ємності в 

науково-технічній сфері ЄС.  

Сценарій 3. Україна зосереджується швидше на соціальних наслідках 

науково-технічної та інноваційної діяльності, а не на показниках економічної 

ефективності. Такі соціальні показники, як комфортабельність, якість життя, 

можуть бути наділені найвищим пріоритетом науково-технічної та 

інноваційної політики, а також, відповідно, фінансуванням проектів та робіт. 

Це зумовить поступову переорієнтацію науково-технічного та інноваційного 

потенціалу країни на соціальні пріоритети. Такий сценарій допоможе у 

формуванні власної науково-технічної та інноваційної політики, яка матиме 

ознаки унікальності та теоретично може зарадити в ефективнішому пошуку 

ринкових ніш. 
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Сценарій 4. Україна запроваджує цілеспрямовану політику всебічного 

поліпшення інвестиційного клімату, що передбачає сприяння як прямим, так 

і портфельним інвестиціям, зокрема, у високотехнологічних галузях. Це 

може зумовити активізацію корпоративних процесів злиття та приєднання і 

відповідну реалізацію інноваційних рішень на території нашої держави, що 

сприятиме інтеграційним процесам. Реалізація сценарію передбачає 

активізацію участі українських високотехнологічних компаній у біржових 

аукціонах спеціалізованих європейських і світових бірж. 

Аналіз даних сценаріїв  полягає в визначенні найбільш актуальних 

проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційне реформування соціальної 

політики, а також в обґрунтуванні пріоритетних напрямів соціально-

економічного та інноваційного розвитку держави і розробленні конкретних 

пропозицій щодо їх стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у 

світовий економічний та науково-технологічний простір. Формування 

основних пріоритетів інноваційної трансформації соціальної політики 

України в умовах євроінтеграції базується на визнанні науки та інновацій не 

тільки безпосередньою рушійною силою досягнення національної 

економічної ефективності та конкурентоспроможності, а також основним 

джерелом соціалізації її економіки, що у свою чергу формує соціально 

орієнтовану економіку інноваційного типу.  

Для реалізації основних пріоритетів інноваційної трансформації 

соціальної політики України, на нашу думку, потрібно також здійснити низку 

заходів для забезпечення соціально-економічного добробуту населення та 

гарантування соціально-економічної безпеки, зокрема  удосконалення 

системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів: 

- нарощування значимості наукових, технологічних та інноваційних 

чинників у реалізації соціальних цілей економічної політики держави; 

- усесторонній розвиток людини, створення умов для реалізації її 

творчого та креативного потенціалу;  

- забезпечення конституційних гарантій прав громадян на гідне життя; 
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- формування гідних умов для продуктивної, безпечної праці; 

- зменшення частки тяжкої, фізичної праці; 

- зростання рівня зайнятості населення в економіці та покращення її 

структури через нарощування частки висококваліфікованої та високодохідної 

праці; 

- сприяння зростанню доходів населення; 

- зростання якості, рівня та доступності освіти, забезпечення її 

неперервності та взаємозв’язку із наукою і виробництвом; 

- забезпечення покращення здоров’я людей та якості надання медичних 

послуг; 

- нарощування рівня як загальної так і інноваційної культури; 

- ефективне використання природних ресурсів, покращення довкілля та 

зменшення рівня екобезпеки; 

- забезпечення умов для життя майбутніх поколінь [256]. 

Стратегічною проблемою, що має бути вирішеною на шляху 

утвердження інноваційної трансформації соціальної політики України в 

умовах євроінтеграції є проблема зростання ефективності використання 

внутрішніх інноваційних чинників соціальної сфери, зокрема:  формування 

зростаючої престижності наукової та науково-технічної діяльності; 

виховання поваги до творчої праці та формування відповідної суспільної 

думки; відродження творчої діяльності винахідників та раціоналізаторів; 

створення умов для реалізації творчого потенціалу науковцями та 

розробниками; виконання державою зобов’язань щодо оплати праці в науці 

та освіті; розширення науково-просвітницької діяльності для забезпечення 

пропаганди науково-технічних знань, формування пронаукових настроїв в 

суспільстві та сприяння соціальній адаптації науки; розвиток прикладних 

досліджень щодо впливу науки на економічні, суспільно-політичні та інші 

аспекти життя людей; роз’яснення та популяризація соціальної 

спрямованості науково-інноваційного розвитку, пріоритетних напрямів та 

заходів; створення умов для розвитку інноваційного потенціалу 
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підприємницького середовища; перехід до визнання множинності джерел 

інновацій та підтримки усіх соціальних структур у цій якості. 

Таким чином, урахування розроблених пропозицій щодо практичного 

впровадження механізму інноваційної трансформації соціальної політики 

сприятиме підвищенню рівня інноваційного розвитку, і як наслідок, 

забезпечення соціально-економічного добробуту та гарантування соціально-

економічної безпеки  держави. 

Важливим аспектом визначення пріоритетних напрямів інноваційної 

трансформації соціальної політики України є врахування його 

суперечностей, які, як відмічають вчені [255], супроводжують інноваційний 

процес у будь-якій країні. До таких суперечностей відносять [255]: 

- суперечність між суспільними витратами на нововведення та 

приватним характером привласнення його результатів, що втілюється у 

диспропорції щодо розподілу доходів від інноваційної діяльності; 

- суперечність між короткостроковою економічною ефективністю і 

втратами довгострокових соціальних вигод, коли наявні ресурси та 

нововведення використовуються для отримання надприбутку сьогодні, і 

одночасно вилучаються із можливих соціально ефективних проектів 

майбутнього, тим самим зменшуючи частку вигод і доходів майбутніх 

поколінь (що значною мірою проявляється відносно нововведень, які 

впроваджуються у галузях із низькою часткою доданої вартості); 

- суперечливість соціального ефекту від розробки та впровадження 

псевдоінновацій, коли має місце отримання вигід учасниками інноваційного 

процесу, однак самі інновації спрямовані на підтримку суспільної 

неефективності; 

- суперечність між соціальною ефективністю та її нереалізованістю у 

процесі вітчизняного інноваційного розвитку.  

Усі ці суперечності є проявом неефективного використання ресурсів, 

що веде до втрат суспільного добробуту та міжчасового перерозподілу 

можливих вигід від майбутніх поколінь на користь сьогоднішніх суб’єктів 
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економіки. Фактично це ілюстрації неспроможності ринку, нездатності 

ринкового механізму забезпечити загальну ефективність, або максимальний 

соціально-економічний добробут, що є підставою для державного втручання.  

Для реалізації концептуальних засад інноваційної трансформації 

соціальної політики України в умовах євроінтеграції, на нашу думку, 

потрібно здійснити низку заходів (додаток Л),  реалізація яких дозволять 

сформувати засади переходу до соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу, зокрема виокремлюються такі основні напрями: 

– ефективна реалізація людського потенціалу. У межах цього напряму 

слід забезпечити відповідність якості освіти вимогам соціально орієнтованої 

економіки інноваційного типу завдяки посиленню взаємодії між 

університетським, академічним і галузевим секторами науки. Потребує 

збалансування система підготовки кадрів. Необхідно також сприяти розвитку 

системи безперервної освіти та посилення інноваційної активності як 

роботодавців, так і працівників; активізувати процес запровадження 

інноваційних технологій і форм організації процесу навчання; залучати 

соціальних партнерів до оснащення шкіл комп’ютерами та 

високошвидкісним доступом до Інтернету; забезпечити реструктуризацію 

системи підготовки кадрів у регіональному розрізі, координуючи діяльність 

вищої та професійної освіти з бізнесом; заохочувати бізнес-середовище до 

створення стипендіальних фондів для талановитої молоді.  

– інноваційні напрями політики доходів. Основна ідея цього напряму 

полягає у врівноваженні соціальної та інноваційної функцій політики 

доходів. Досягти її можна стимулюванням інноваційної діяльності через 

податкові механізми та скасування обмежень заробітної плати «зверху». Це у 

свою чергу приведе до диференціації доходів, запустить механізм 

«соціальних ліфтів», підвищить соціальну мобільність населення, знизить 

економічно необґрунтовану нерівність у доходах і, таким чином, посилить 

соціальну функцію політики доходів з одночасним стимулюванням 

інноваційного розвитку.  
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– міграційна політика. Основними складовими цієї політики є:  

запобігання виїзду науковців та заохочення української молоді, яка здобуває 

освіту за кордоном; розширення системи грантів для обдарованої молоді, 

рекрутування вихідців з України з відповідною кваліфікацією; спрощення 

процедури нострифікації іноземних дипломів про науковий ступінь або 

кваліфікацію; заохочення іноземних студентів залишатися в країні після 

завершення навчання; сприяння реалізації потенціалу трудових мігрантів, які 

повертаються до України, іммігрантів та внутрішньо переміщених осіб 

(досягається впровадженням спеціальної програми стимулювання 

самозайнятості та мікропідприємництва для осіб, які повертаються після 

трудової діяльності за кордоном; встановленням спеціального режиму 

розвитку підприємництва у звільнених районах Донецької та Луганської 

областей; спрощенням доступу іммігрантів до працевлаштування, послуг 

охорони здоров’я та освіти; проведенням інформаційної кампанії серед 

населення щодо неупередженого і толерантного ставлення до внутрішньо 

переміщених осіб та іммігрантів; посиленням інформування іммігрантів 

стосовно державних програм інтеграції та механізмів захисту від 

дискримінації).  

– інновації на ринку праці та національна політика зайнятості. 

Основними чинниками інноваційної трансформації зайнятості є 

багаторівнева конкуренція робочої сили, роботодавців та організаційно-

правових форм їх взаємодії; конструктивний рівень довіри між соціальними 

партнерами; поглиблення розподілу праці на старі й нові технології; 

спеціалізація науково-інженерно-технологічного потенціалу з доступом до 

відповідних глобальних систем атестації персоналу; оптимізація фінансових 

механізмів залучення до винахідництва і раціоналізаторства; ефективна 

підтримка підприємницьких новацій; власна активність суб’єктів соціальної 

інноватики; національна модель державної політики інноваційної 

трансформації зайнятості; зняття бар’єрів інвестиційної привабливості 

розвитку людського капіталу та нових форм його реалізації у сфері 
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зайнятості; публічно-приватне партнерство щодо створення робочих місць; 

інноваційні форми забезпечення гнучкості зайнятості в поєднанні з 

соціальними технологіями нагляду, фіксації та реєстрації стану, умов і 

безпеки зайнятості; модернізація соціального діалогу до формату «держава – 

бізнес – суспільство, громада»; перехід від політики соціальної підтримки у 

сфері зайнятості до політики активного гнучкого захисту зайнятості; 

комплексна наскрізна програма професійної орієнтації;  інноваційні 

технології транзиту молоді на ринок праці; технології сприяння зайнятості та 

соціально-професійній реабілітації безробітних; програми активного 

залучення економічно неактивного населення;  ваучерні технології у 

професійному навчанні; стимулювання професійної та територіальної 

мобільності; інноваційні робочі місця – телеробота на засадах онлайн-

комунікацій, модернізована надомна робота, коворкінг.  

– інновації у сфері соціальних послуг. Цей напрям має три основні 

складові. По-перше, організація і фінансування інноваційного розвитку 

соціальних послуг передбачає інтеграцію всіх видів соціальної підтримки в 

єдину комплексну систему; перехід від фінансування установ до 

фінансування послуг; поширення практики соціального замовлення; 

запровадження механізмів державно-приватного партнерства; розширення 

автономії органів місцевого самоврядування з надання соціальних послуг; 

створення правових та економічних умов для розвитку ринку соціальних 

послуг. По-друге, єдиним принципом надання соціальної підтримки та 

послуг є реальні потреби клієнта, а не його належність до певної категорії; 

пріоритет мають ті види підтримки, які сприяють використанню наявного 

потенціалу клієнта і спрямовані на соціальне залучення та реалізацію його 

економічної активності. По-третє, інноваційний розвиток соціальних послуг 

має ґрунтуватися на інформаційно-комунікаційних технологіях, ефективній 

системі обміну інформацією, передових технологіях оцінювання, на засадах 

створення в офісах з обслуговування клієнтів «дружньої інфраструктури» для 

осіб з обмеженими можливостями. 
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3.2. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

формування інноваційної трансформації соціальної політики України 

 

Інноваційна трансформація соціальної політики України, не змінюючи 

її мети (створення умов для гідного життя людини та її самореалізації), 

суттєво видозмінює соціально-економічні відносини, що складаються з 

приводу інноваційних  перетворень в системі національної економіки. 

Осмислення наявних трансформацій – і на цій основі розробка пропозицій 

щодо удосконалення чинного економічно-організаційного механізму – є 

важливим науковим завданням, актуальність якого обумовлюється 

потребами соціально-економічної безпеки та необхідністю підвищення 

конкурентоспроможності національної  економіки на основі інноваційних 

перетворень. 

Використання терміну «механізм» при спробі вдосконалення процесу 

управління обумовлено його змістовним наповненням. У загальному 

розумінні він означає «систему, що визначає порядок певного виду 

діяльності» та характеризує «послідовність станів і процесів, які складають 

будь-яку дію» [247, с. 354].  Сутність організаційно-економічного механізму 

знаходить різне відображення у поглядах вчених.  

А. Ф. Мельник розглядає економічний механізм як  «сукупність форм і 

методів впливу на економічні процеси, їхнього регулювання» [116, с. 227].  

Г. Я. Ільницька визначає економічний механізм, як основну частину 

господарського механізму підприємства, що включає економічні методи, 

способи, форми та інструменти впливу на економічні відносини і процеси 

[74, с. 292].   

І. І. Циглик вважає, що економічний механізм – це сукупність 

економічних методів і важелів, які діють на всіх рівнях управління й дають 

змогу у відповідності з об’єктивними законами розвитку суспільства активно 
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впливати на виробничу діяльність колективу з метою досягнення 

економічних і соціальних завдань [117, с. 45]. 

Узагальнюючи підходи різних науковців, можна сказати, що 

організаційно-економічний механізм інноваційної трансформації соціальної 

політики – це послідовне застосування сукупності методів та важелів, що 

спрямовують діяльність суб’єктів господарювання у певному напрямі або 

спонукають їх до досягнення встановлених цілей за рахунок надання їм 

матеріальної (фінансової) винагороди чи позбавлення їх частки 

матеріального ресурсу в разі виконання суб’єктами управління небажаних 

дій (рис. 3.1). 

Основними проблемами формування ефективного організаційно-

економічного механізму інноваційної трансформації соціальної політики 

виступають: 

– невиконання положень законодавства соціально-економічного та 

інноваційного спрямування;  

– відсутність власне довгострокових програм розвитку національної 

економіки, заснованих на інноваціях, для реалізації яких потрібно ухвалення 

тих чи інших актів у соціальній та науково-технічній сферах; 

 – несистемність законодавства (закони щодо наукової та науково-

технічної діяльності, інноваційної діяльності, передачі технологій слабко 

пов’язані один з одним; ухвалення науково-технічних програм різного рівня 

(горизонтального та галузевого) здійснюється в різний час, не передбачено 

їхню взаємодію із соціальними програмами);  

– відсутність механізмів виконання пріоритетів соціальної, науково-

технічної та інноваційної діяльності;  

– відсутність комплексного застосування механізмів державного 

впливу (фінансових, кредитних, податкових тощо) для досягнення тих чи 

інших пріоритетів; 

– відсутність скоординованої діяльності органів виконавчої влади, 

спрямованої на інноваційний розвиток країни. 
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Рис. 3.1. Організаційно-економічний механізм інноваційної трансформації соціальної 

політики України  

Джерело: побудовано автором 

Суб’єкти здійснення інноваційної трансформації соціальної політики 

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
процес формування якісно нової соціальної політики, який ґрунтується на комплексному 

підході, враховує функціонально-цільову єдність соціальної політики та інноваційної 
економіки, спрямований на реалізацію досягнення високого рівня добробуту суспільства та 

інноваційного розвитку шляхом активізації людського потенціалу та оптимального 

використання інновацій та нововведень, зокрема соціальних інновацій 
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Проведені дослідження щодо методики оцінки рівня соціально-

економічної безпеки в контексті міжнародних порівнянь та інтегральної 

оцінки інноваційної трансформації соціальної політики через співвідношення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку показали, що 

трансформаційні процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері 

України вимагають удосконалення організаційно-економічного механізму її 

здійснення.  Враховуючи особливості існуючої вітчизняної практики та 

досвід країн із соціально орієнтованою економікою інноваційного типу,  

окреслимо  основні напрями реформування інституту соціальної 

політики як регулятора розвитку соціальної сфери в умовах інноваційних 

перетворень: 

 – побудова механізму  соціального  захисту  населення  з  урахуванням 

системоутворюючого  фактора,  втіленого  у   сукупності  суспільних цілей та 

інтересів громадян; 

– всебічна підтримка економічно активного населення, створення умов 

для його самореалізації, утвердження  відповідної мотивації продуктивної  

праці,  вжиття ефективних заходів щодо підвищення платоспроможного 

попиту населення; 

– зміщення акцентів у вирішенні проблем соціального захисту з 

центральних державних структур на регіональні, підвищення ролі  

недержавних  громадських організацій у  реформуванні  системи 

 соціального  захисту  населення; 

 – скорочення  переліку  соціальних  виплат,  відмова  від  надання  тих 

 видів  допомоги, які  не  дають  очікуваного  соціального  ефекту; 

 – запровадження  системи  раннього  виявлення  осіб  і  сімей,  які 

 перебувають  у складних  життєвих  обставинах;  модернізація  системи  їх  

соціального обслуговування, підвищення  адресності  та  якості  надання  

соціальних  послуг  за  місцем  проживання; 

 – реалізація  соціальних  програм  на  основі  застосування  їх  

належного  наукового забезпечення,  соціальної  експертизи  і  моніторингу; 
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 – зменшення  монополізації  держави  на  ринку  соціальних  послуг,  

поступове запровадження  переходу  громадян  до  недержавного 

 соціального  страхування; 

 – використання  у  системі  соціального  захисту  найефективніших  

його  форм  та методів,  раціонального  співвідношення  адресності  і  

безадресності  з  урахуванням матеріального  становища  особи,  сім’ї,  

окремих  соціальних  груп  населення; 

 –  спрощення  системи  адміністрування  пільг  та  обліку  категорій  

громадян,  які мають  право  на  отримання  соціальних  пільг; 

 –  суттєве вдосконалення  системи  міжбюджетних  трансфертів  на 

 фінансування видатків  у  сфері  соціального  захисту  та  соціального  

забезпечення  (в  частині  спрямування більшої  частини  бюджетного  

фінансування  на  надання  соціальних  послуг  у  громадах  і скорочення  

громіздкої  системи  бюджетних  установ  стаціонарного  типу); 

 –  підвищення  ефективності  міжвідомчої  взаємодії  відповідних  

органів  державної влади  та  місцевого  самоврядування,  координації  їхніх  

дій,  запровадження  інтегрованої системи  надання  соціальних  послуг  

сім’ям  та  особам,  які  цього  потребують,  на  основі уніфікованих  

мінімальних  стандартів  та  єдиних  технологій. 

Урахування розроблених пропозицій щодо практичного впровадження 

організаційно-економічного механізму інноваційної трансформації 

соціальної політики сприятиме підвищенню рівня інноваційного розвитку, і 

як наслідок, забезпеченню соціально-економічного добробуту та безпеки  

держави. Суб'єкти управління за таких умов повинні акцентувати увагу на 

головній меті та принципах забезпечення інноваційної трансформації 

соціальної політики, забезпеченні координації та урегульованості процесів, 

що відбуваються в межах формування її економіко-організаційного 

механізму.  

Перелік методів та важелів не може бути вичерпним, оскільки 

динамічність змін сучасного господарського життя, нові виклики і проблеми 
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змушують суб’єктів управління знаходити й нові форми впливу на підвладні 

об’єкти (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1.  

Основне функціональне призначення суб’єктів  інноваційної 

трансформації соціальної політики України 

 Основна функціональна роль 
Основні недоліки 
поточної участі 

Пріоритети щодо 
покращення участі 

Д
ер

ж
ав

а 

Регламентування 

концептуальних засад і 
стратегічних напрямів 

мобілізації, нагромадження й 

відтворення внутрішніх 
ресурсних можливостей 

Високий рівень 

формалізму нормативних 

положень; несистемність 
державної політики, 

частість політичних криз 

Продуктивна співпраця з 
недержавними структурами на 

шляху пошуку пріоритетів 

покращення ситуації; 
підвищення  ресурсної 

спрямованості на інноваційні 

цілі 

Б
із

н
ес

 

Формування потужних 

конкурентних осередків 

інноваційної діяльності 

Демотивація інноваційної 

активності з надмірної 

комерціалізації 
результатів діяльності 

Мотивація персоналу до 

неперервного розвитку, 
інноваційної активності в 

добросовісному 

конкурентному середовищі 

згідно цінностей 
корпоративної культури 

О
св

іт
а 

Підготовка 

висококваліфікованих 
фахівців і робітників з 

достатнім рівнем навиків 

інноваційної діяльності 

Вкрай слабка 

матеріально-технічна база 
для практичної складової 

освітнього процесу, 

необхідного для набуття 

навиків інноваційної 
діяльності; демотивація 

науково-педагогічних 

кадрів, покращення якості 
освітніх послуг 

Первинне посилення науково-
практичної складової 

освітнього процесу з 

нівелюванням формалізму 

представлення результатів на 
основі недобросовісного 

конкурентного середовища в 

освітньому просторі 

Н
ау

к
а
 

Теоретико-методологічне  

обґрунтування 
концептуальних засад і 

стратегічних напрямів 

мобілізації, нагромадження й 
відтворення внутрішніх 

ресурсних можливостей 

Низька прикладна 
значущість наукових 

досліджень; демотивація 

наукових кадрів до 
продуктивної діяльності 

Продуктивна співпраця з 

державними структурами на 

шляху пошуку пріоритетів 
покращення ситуації; 

мотивація наукових кадрів до 

продуктивної діяльності з 
акцентом на задоволення в 

першу чергу матеріальних 

потреб 

Г
р
о

м
ад

сь
к
іс

ть
 

Формування високої 
споживчої, інноваційної 

культури зі стимулюванням 

інноваційної діяльності 
бізнес-структур в 

удосконаленні продукції, а 

органів влади - у створенні 

сприятливого середовища  
інноваційної діяльності 

Слабкі важелі впливу на 

інші структури, у т.ч. 
державні, у стимулюванні 

рівня інноваційного 

розвитку економіки; 
недостатній рівень 

розвитку громадянського 

суспільства 

Підвищення правового захисту 

населення (у т.ч. в судовому 
порядку) з можливістю 

захисту споживчих прав; 

мотивація інноваційної 
діяльності молоді, профільних 

фахівців через неосновну 

діяльність 

Джерело:складено автором за матеріалами [205; 222] 
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Характерною особливістю останніх є непрямий вплив на інноваційну 

діяльність – через врахування економічних та соціальних інтересів людей. 

Ефективність інноваційної трансформації соціальної політики забезпечується 

впливом як організаційного, так і економічного механізмів, тому в 

конкурентному середовищі має бути налагоджена взаємодія обох їх 

складових в системі управління національною економікою (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Основні напрями співпраці суб’єктів інноваційної трансформації 

соціальної політики України  
 Держава Бізнес Освіта Наука Громадськість 

Д
ер

ж
ав

а 

 

Регламентування 
пріоритетів посилення 

інноваційної 
діяльності, 

покращення якості 
продукції 

Регламентування 
пріоритетів 

покращення якості 
освітніх послуг, 

формування 
державного 

замовлення на 

фахівців-інноваторів 

Регламентування 
пріоритетів 
наукових 

досліджень 

Розвиток 
інноваційної 

культури 

суспільства, його 
залучення в 
інноваційні 

процеси 

Б
із

н
ес

 

Пропозицій з 
удосконалення 

механізмів 
державного 

регулювання 
підприємницької 

діяльності 

 

Цільове замовлення 
підготовки фахівців і 

робітників 
відповідної 
кваліфікації 

Цільове 
замовлення 

науково-
прикладних 
досліджень 

Пропагування 
інноваційної 

культури через 
прийоми 

соціально-
етичного 

маркетингу 

О
св

іт
а 

Обґрунтування  
позицій з 

удосконалення 
механізмів 
державного 

регулювання 
організації освітнього 

процесу, обсягів 

ліцензійного 
замовлення 
випускників 

Залучення практиків у 
викладацьку 

діяльність, практика 
студентів на 

підприємствах 

 

Залучення 
науковців у 
викладацьку 
діяльність 

Проведення 
масових заходів з 

промоції 
професій для 
наукоємних 

видів 
економічної 
діяльності 

Н
ау

к
а 

Пропозиції з 
удосконалення 

механізмів 
державного 

регулювання 
інноваційної 

діяльності, розвитку 
національної 

економіки 

Соціологічні 
дослідження, 

стажування науковців 
на підприємствах, 

залучення працівників 
до наукової діяльності 

Залучення 
працівників освіти до 
наукової діяльності, 
залучення кращих 

випускників до 
наукової діяльності з 

навчанням в 
аспірантурі, 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Пропагування в 
суспільстві 

цінності  науки, 
її результатів, 

здобуття 
авторитетності 

думки науковців 

Г
р
о
м

ад
сь

к
іс

ть
  

Громадське 
обговорення 
пропозицій з 

удосконалення 
механізмів  

інноваційної 
трансформації 

соціальної політики 

Рекомендації з 
удосконалення якісних 
параметрів продукції, 

організації праці 
персоналу на шляху 

посилення його 
інноваційної 
активності 

Громадський 
контроль за якістю 

освітніх послуг, 
потребою посилення 

науково-практичної  її 
складової 

Громадський 
контроль за 

якістю наукових 
послуг, 

потребою 

посилення їх 
прикладної 
значущості 

 

Джерело: складено автором  
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У системі національної економіки важливо забезпечити 

самоорганізацію тих суспільних інститутів, які мають спільний інтерес у 

вирішенні питань інноваційної трансформації соціальної політики. Виходячи 

з потреби інституційної самоорганізації необхідно констатувати, що 

інституційне забезпечення інноваційної трансформації соціальної політики 

повинне посилюватись активними міжінституційними взаємодіями на 

системній цільовій співпраці. Загальною ціллю міжінституційних взаємодій 

має постати пошук шляхів вирішення проблем інноваційної трансформації 

соціальної політики.  

Прикладний характер міжінституційної співпраці задля ефективної 

інноваційної трансформації соціальної політики мають посилювати 

конкретні її напрями. 

Водночас подолання формалізму різних організаційних форм співпраці 

з декларованими цілями та необґрунтованими ресурсними затратами 

повинно базуватись на розумінні кожним із суб’єктів їх інтересу. Якщо для 

держави основним інтересом має бути забезпечення розвитку інноваційної 

економіки, наслідковим проявом якої є зростання добробуту та соціально-

економічної безпеки її громадян, то для інших суб’єктів інтереси поряд із 

вказаним полягають у наступному [161, c. 25-26]:  

– для бізнесу: покращення якісних характеристик продукції та 

задоволення потреб споживача через інноваційні технології на 

національному ринку, зокрема з використанням внутрішнього ресурсного 

потенціалу, а не через імпортні операції; більш ефективне використання 

інтелектуально-трудового потенціалу персоналу через впровадження 

новітніх управлінських технологій тощо;  

– для освіти: підвищення якості освітніх послуг через залучення 

педагогів-практиків, можливості цільової підготовки студентів з наступним 

працевлаштуванням, проходження ними практики, зокрема з недопущенням 

демографічних втрат внаслідок міграції, оскільки молодь все більше прагне 
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навчатись за кордоном (що надалі формує реальний ризик її подальшої 

трудової діяльності саме за кордоном);  

– для науки: проведення актуальних, необхідних, з високим 

прикладним значенням наукових досліджень, у тому числі на основі 

договірних тем з суб’єктами господарювання й органами влади; підвищення 

авторитетності наукової думки у суспільстві з обґрунтуванням причин різних 

явищ і процесів в економіці, пошуком шляхів нівелювання негативних їх 

проявів;  

– для громадськості: посилення важелів впливу на органи державної 

влади, бізнес-структури у захисті своїх інтересів – споживчих, розвитку, 

можливості продуктивної інноваційної діяльності на Батьківщині (в рідному 

населеному пункті), гідного матеріального добробуту (через результати 

інноваційної діяльності) тощо.  

Аналіз чинної практики соціального замовлення в Україні виявив низку 

недоліків механізму його формування і реалізації, зокрема: відсутність 

спеціального закону щодо регулювання процедури здійснення соціального 

замовлення (наприклад, Закону України «Про соціальне замовлення»); брак 

ініціативи і досвіду соціального партнерства в органів державної влади; погана 

поінформованість населення про реалізоване громадськими організаціями 

соціальне замовлення (наприклад, особливо гостро стоїть проблема 

неможливості доступу до повної, постійно обновлюваної бази даних про 

організації, які виконують соціальне замовлення, а також про соціальні послуги, 

що вони надають); нечіткість процедури відбору соціальних проблем, на 

вирішення яких спрямоване соціальне замовлення; неузгодженість критеріїв 

відбору та їх значимості у оцінці конкурсних пропозицій; неврегульованість 

процедур вирішення конфліктних ситуацій на етапі відбору конкурсних 

пропозицій; неврахування обов’язковості інформування населення про процес 

реалізації соціального замовлення та його результати; невизначеність 

стандартів та вимог щодо надання соціальних послуг. 
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Зазначене обумовлює потребу впровадження механізму соціального 

замовлення, орієнтованого на взаємодію з недержавними організаціями, який 

сприятиме підвищенню ефективності налагодження та реалізації міжсекторної 

взаємодії в умовах інноваційної трансформації соціальної політики України. 

Реалізація механізму соціального замовлення через взаємодію з 

недержавними організаціями матиме наступні переваги: якомога повніше 

залучення потенціалу недержавних організацій до вирішення проблем 

соціально-економічного та інноваційного розвитку, в тому числі і тих, 

вирішення яких повинно гарантуватись державними органами та органами 

місцевого самоврядування; формування ефективних моделей оптимального 

поєднання ресурсів та можливостей владних і громадських інституцій при 

реалізації соціальних та інноваційних проектів; підвищення об’єктивності 

визначення цілей в процесі реалізації завдань інноваційної трансформації 

соціальної політики; гнучке реагування на виклики соціального та 

інноваційного розвитку, запити та вимоги споживачів соціальних послуг на 

основі запровадження прогресивних технологій реалізації соціальних інновацій; 

широке використання прогресивних організаційних форм управлінської 

діяльності при управлінні процесами інноваційних перетворень; використання 

способів оптимального варіанту вирішення соціальних проблем на основі 

пошуку компромісу та зіставлення різних альтернатив в умовах інноваційних 

перетворень; розширення можливості залучення професіоналів з різних сфер 

для реалізації окремих функцій, пов’язаних з вирішенням соціальних завдань; 

подолання організаційних бар’єрів при вирішенні соціальних завдань та 

прискорення процесів отримання конкретних соціальних ефектів. 

З метою досягнення зазначених переваг механізм соціального замовлення 

повинен базуватись на таких засадах: укладання соціальних контрактів між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

недержавними організаціями (підприємницькими структурами, громадськими 

організаціями та органами самоорганізації населення, які є неприбутковими) як 

основи узгодженого виконання ними соціальних функцій; пряма державна 
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фінансова підтримки виконання функцій забезпечення якості життя, тобто 

використання системи державних грантів, які можуть бути спрямовані на 

вирішення комплексних проблем якості життя або ж мати цільовий характер. 

Вбачається, що процедура формування і забезпечення виконання 

соціального замовлення повинна передбачати: розміщення соціального 

замовлення на умовах договору між державними органами (місцевим 

самоврядуванням) і недержавними організаціями (приватними компаніями, 

неприбутковими неурядовими організаціями); відбір організацій для виконання 

соціального замовлення на конкурсній основі; сприяння виконанню такого 

замовлення з боку органів влади шляхом надання пільг з оплати оренди в 

комунальних спорудах, прямого фінансування цих організацій, фінансування 

заходів по програмах, які реалізуються недержавними організаціями. 

Державні соціальні гранти сприятимуть пошуку економічно вигідних 

способів вирішення соціальних проблем, що виникають в процесі 

життєдіяльності суспільства, оскільки не передбачають значних державних 

витрат на розробку способів вирішення таких проблем. Реалізуючи державні 

соціальні гранти держава визнає важливу роль розвитку громадської ініціативи 

щодо вирішення проблем соціального розвитку, тим самими підтримує 

розвиток взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з 

недержавними організаціями, що в свою чергу забезпечує підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів для вирішення проблем 

інноваційної трансформації соціальної політики. З іншого боку, система 

державних соціальних грантів сприятиме формуванню і розвитку недержавних 

організацій, які здатні професійно вирішувати соціальні проблеми шляхом 

впровадження соціальних інновацій. Використання переваг державних 

соціальних грантів, як форми реалізації державного соціального замовлення, 

сприятиме досягненню цілей інноваційної трансформації соціальної політики в 

умовах формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу. 
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В основу забезпечення ефективності механізмів соціального замовлення 

слід покласти чітке виокремлення та дотримання таких обов’язкових етапів 

його формування і реалізації [162; 163]: 

1. Етап визначення соціальних проблем. Результатом реалізації даного 

етапу має стати формування інструктивно-методичного забезпечення 

діагностики соціальних проблем та визначення пріоритетних сфер підвищення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку. При цьому 

визначення критеріїв відбору пріоритетних сфер імплементації механізму 

соціального замовлення повинно передбачати: аналіз соціально-економічної 

ситуації з метою виявлення соціальних проблем, дослідження можливості 

вирішення виявлення проблем інструментами державного регулювання; 

обґрунтування доцільності залучення недержавних організацій до вирішення 

зазначених проблем, визначення переліку можливих претендентів на реалізацію 

соціального замовлення; визначення можливих сценаріїв забезпечення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку за допомогою 

механізмів соціального замовлення; розрахунку витрат на реалізацію 

соціального замовлення, визначення можливих обсягів фінансування 

соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, дослідження 

можливостей залучення додаткових ресурсів в процесі реалізації механізму 

соціального замовлення; встановлення термінів необхідних для вирішення 

визначених проблем; чітке обґрунтування та наведення очікуваних результатів з 

використанням якісних та кількісних показників; дослідження ставлення 

населення до залучення недержавних організацій до вирішення соціальних 

проблем; визначення ризиків, пов’язаних з реалізацією соціального замовлення; 

встановлення обов’язкових вимог до претендентів на виконання соціального 

замовлення. 

2. Конкурс з відбору соціальних проектів. На даному етапі важливим є 

забезпечення принципів відкритості, прозорості та публічності через 

встановлення чітких і зрозумілих вимог до учасників, зокрема, вимог та форм 

проектів, що подаються на конкурс з обов’язковим визначенням бюджету 
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заходів, які будуть проводитись в процесі реалізації соціального проекту, 

визначення результатів та індикаторів ефективності реалізації такого проекту. 

Підвищенню відкритості та прозорості сприятиме використання процедури 

відкритого захисту та вибору проекту. Обов’язковою умовою проведення 

конкурсу має стати закріплення можливості оскарження результатів конкурсу 

його учасниками у суді, що сприятиме підвищенню об’єктивності результатів 

такого конкурсу. 

3. Укладання соціального контракту (договору на реалізацію проекту, на 

виконання соціального гранту). На цьому етапі слід забезпечити: чітке 

регламентування обов’язків та відповідальності сторін; внесення до структури 

соціального контракту фінансової угоди, яка регламентує фінансову взаємодію 

та визначає умови фінансування соціальних проектів на основі актів виконаних 

робіт. 

4. Реалізація механізмів сприяння виконавцям соціального замовлення 

через надання пільг по платі за оренду комунального майна, надання 

організаційно-технічної та інформаційно-аналітичної підтримки, додаткового 

фінансування заходів, що здійснюються в рамках реалізації соціального 

замовлення. 

5. Етап моніторингу та контролю. На даному етапі здійснюється 

підведення підсумків реалізації соціального замовлення та налагодження 

зворотного зв’язку, який би дозволяв отримувати інформацію про хід та стан 

реалізації соціального замовлення й виділяти критичні точки, у яких має місце 

ризик відхилення від визначеного порядку виконання соціального замовлення. 

На даному етапі важливим є формування системи моніторингу наслідків 

реалізації соціального замовлення, яка б надавала можливість оцінки дієвості 

методів і засобів, що використовувались виконавцями соціального замовлення 

та органами влади. 

Практичне використання соціального замовлення сприятиме отриманню 

таких позитивних результатів: підвищення адресності, доступності та масовості 

надання соціальних послуг; розширення опору на суспільні ресурси, підтримка 
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громадянських ініціатив; підвищення суспільної активності населення; 

зростання рівня соціальної захищеності всіх категорій населення, які знаходять 

для себе реальну опору в суспільстві; розширення громадського контролю за 

діяльністю влади; адекватний перерозподіл соціальної відповідальності між 

державою і суспільством; скорочення можливостей корупції та протекціонізму 

з боку державних службовців завдяки звуженню їх повноважень у процесі 

вибору найбільш ефективних варіантів вирішення соціальних проблем та 

виконавців. 

Одним з варіантів переходу від соціального діалогу органів державної 

влади та бізнесу до економічного є розвиток державно-приватного партнерства, 

що свідчить про недостатній рівень використання його потенціалу для розвитку 

економічної та соціальної інфраструктури національної економіки, а отже, і для 

підвищення рівня життя населення. 

В основу формування та розвитку механізму державно-приватного 

партнерства в Україні необхідно покласти загальноприйняті у світовій практиці 

принципи, зокрема: пріоритетність інтересів держави (держава виступає 

замовником проекту і визначає основні правила взаємодії з бізнесом); 

ефективний розподіл ризиків між сторонами, тобто ризик має передаватись тій 

стороні, яка може ефективніше ним управляти; політична підтримка держави, 

що означає проведення чіткої державної політики, яка є основою для вирішення 

всіх спірних питань, що виникають у процесі виконання проектів державно-

приватного партнерства; принципи прозорості (суспільство, на задоволення 

потреб якого спрямовані дії партнерів, має доступ до інформації відносно їх 

діяльності); партнерський, рівноправний характер відносин між сторонами. 

За умов, що сформувались в Україні ці принципи, на нашу думку, мають 

бути доповнені наступними: гарантованість джерел ресурсів партнерів; 

економічна паритетність, що означає спрямованість ресурсів для реалізації тих 

проектів державно-приватного партнерства, які забезпечують максимальний 

економічний чи соціальний ефект; економічна (чи соціальна) ефективність 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; відповідальність сторін 
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державно-приватного партнерства за дотриманням договірних засад 

співробітництва та досягнення кінцевої мети; повнота розкриття інформації про 

реалізацію і наслідки державно-приватного партнерства. 

Розвиток на основі досягнення компромісу інтересів дозволить отримати 

переваги всіма учасника міжсекторної взаємодії [163]: 

1) переваги для органів державної влади: забезпечення діалогу між 

владою та бізнесом на засадах партнерства; модернізація наявних та створення 

нових робочих місць; скорочення витрат, пов’язаних із наданням державних 

послуг (наприклад, у соціальній сфері); активізація інвестиційної діяльності та 

прискорення реалізації великих капіталоємних інвестиційних проектів; 

ефективне управління та використання об’єктів державної власності; економія 

фінансових ресурсів держави; підвищення ефективності використання 

державних інфраструктурних об’єктів; розвиток новаторських форм проектного 

фінансування; стимулювання креативного мислення та запровадження 

інноваційних методів управління в органах державної влади; 

2) переваги для бізнесу: залучення бюджетних коштів до реалізації 

проектів державно-приватного партнерства; доступ до закритих сфер 

економіки, зокрема транспортної інфраструктури, житлово-комунального 

господарства тощо; розширення можливостей отримання кредитів від 

вітчизняних і зарубіжних фінансово-кредитних установ під державні гарантії; 

полегшення співпраці з державними дозвільними органами через участь у 

проектах державно-приватного партнерства; підвищення статусу проекту 

завдяки участі у ньому держави; створення позитивного іміджу бізнесу в 

суспільстві тощо; 

3) переваги для суспільства: гарантування соціально-економічної безпеки; 

забезпечення соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку; 

розвиток соціальної інфраструктури та підвищення якості соціальних послуг; 

ефективна реалізація людського потенціалу тощо. 

При створенні умов для розвитку соціального та державно-приватного 

партнерства доцільним є зосередження особливої уваги на вироблені механізмів 
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сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу. У цьому контексті 

соціальну відповідальність слід розвивати у таких напрямах: соціальна 

відповідальність перед працівниками, соціальна відповідальність перед 

населенням регіону, територій, на яких працюють бізнес-структури, соціальна 

відповідальність за здійснення впливу на навколишнє природне середовище та 

соціальна відповідальність перед споживачами продукції. 

Так, соціальна відповідальність у сфері трудових відносин повинна бути 

зорієнтована на [204]: дотримання фундаментальних та трудових прав людини, 

галузевих стандартів організації безпеки виробництва; забезпечення прозорості 

інформації про охорону праці та можливу небезпеку для здоров’я; створення 

умов праці, безпечних для життя та здоров’я; забезпечення відповідності 

кількості робочих годин максимально встановленим; створення гідних та 

конкурентоспроможних умов зайнятості; встановлення гідної оплати праці, 

виплати компенсацій та премій; забезпечення можливостей для повноцінного 

відпочинку, проведення культурних і спортивних заходів; мотивацію найманих 

працівників, виховання командного духу, ціннісно орієнтоване керівництво; 

об’єктивну оцінку ефективності виконання обов’язків; навчання та розвиток 

персоналу включно з програмами навчання без відриву від роботи для молоді, 

планування кар’єрного росту; створення  соціальної інфраструктури розвитку 

персоналу; об’єктивний розгляд скарг персоналу; усунення сексуальних 

домагань, фізичного або психологічного тиску на робочому місці; створення 

консультаційних служб для персоналу, реалізацію програм матеріальної та 

психологічної підтримки, вирішення житлових проблем і надання послуг; 

недопущення дискримінації співробітників за ознакою ВІЛ-статусу та 

забезпечення поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу; підтримку членів сімей 

працівників; розвиток індивідуального страхування; підтримку працівників, що 

вийшли на пенсію; пряму участь співробітників у справах громади, 

направлення персоналу комерційних організацій до партнерських громадських 

або державних організацій зі збереженням заробітної плати; залучення 
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персоналу до процесу прийняття рішень, розвиток соціального партнерства; 

безпеку зайнятості та соціально відповідальну реструктуризацію. 

Розвиток соціальної відповідальності за здійснення впливу на 

навколишнє природне середовище потрібно забезпечувати у наступних 

напрямах: використання альтернативних джерел енергії; ефективне 

використання енергії; контроль за кількістю відходів та викидів; запобігання 

викидам небезпечних відходів; ефективне використання природних ресурсів; 

участь у програмах безпеки навколишнього середовища; проведення 

інформаційної роботи серед персоналу та населення; зменшення впливу 

виробничих процесів на екологічну безпеку; відмова від випробувань на 

тваринах; моніторинг впливу на довкілля; відмова від шкідливої для довкілля 

діяльності; використання та поширення «зелених» технологій; планування 

перевезень; уникнення використання генетично модифікованих організмів; 

оптимальне використання пакувальних матеріалів; мінімізація шуму, 

неприємних запахів, вібрації від виробництва; повторне використання відходів, 

утилізація відходів з використанням отриманої енергії; сертифікація продукції 

та органічне маркування [62]. 

Забезпечуючи  розвиток соціальної відповідальності перед споживачами 

продукції особливі акценти слід робити на таких моментах: врахуванні 

культурної специфіки споживачів; захисті конфіденційної інформації про 

клієнтів; дотриманні прав споживачів; наданні інформації про якість та безпеку 

продукції (на упаковці); забезпеченні безпечності продукту протягом його 

життєвого циклу; використанні системи соціального маркування; дотриманні 

стандартів якості продукції; зворотному зв’язку із споживачами; задоволенні 

потреб споживачів з особливими потребами; спеціальних пропозиціях для 

споживачів. 

Отже, як підсумок зазначимо, що реалізація запропонованих підходів 

взаємодії органів державної влади та бізнесу на основі принципу партнерства, 

основними механізмами реалізації якої повинні стати міжсекторне соціальне 

партнерство, державно-приватне партнерство та соціальна відповідальність 
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бізнесу, дозволить комплексно вирішити проблему інноваційної трансформації 

соціальної політики України.  

 

 

3.3. Реалізація інструментів інноваційної трансформації соціальної 

політики України на мезорівні 

 

Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується нестабільністю 

суспільства, нерозвиненістю соціальних відносин та соціальних інститутів, 

спостерігаються кризові процеси практично в усіх сферах суспільного життя. 

Важливе місце в системі інноваційної трансформації соціальної політики 

України займають механізми перерозподілу доходу, через які реалізуються 

потреби соціального захисту та суспільного добробуту.  

Інноваційна трансформація соціальної політки Європейського Союзу 

реалізується у соціальній сфері переважно у формі інвестицій в створення 

робочих місць та покращення умов зайнятості. Важливе значення при цьому 

відводиться проблемам гендерної справедливості, охорони здоров'я та безпеки 

праці, трудового законодавства, соціального захисту, створення умов для 

зайнятості людей з неблагополучних груп та людей з обмеженими 

можливостями.  

Соціальна політика ЄС є важливим інструментом зменшення 

диспропорцій регіонального розвитку, що, в свою чергу, впливає на структуру 

розподілу коштів через програми фінансування соціальної сфери. Європейський 

Союз сприяє реалізації проектів соціальної сфери в інших країнах через 

програми підготовки до вступу  та регіональні ініціативи. ЄС визначає Україну 

як пріоритетного партнера в рамках Східного партнерства.  

Нині значна кількість соціальних та трудових норм вже є в законодавстві 

України, але суттєвою проблемою залишається впровадження механізму їх 

дотримання на всіх рівнях управління. В цілому перспективним напрямом 

розвитку соціальної політики України є поступовий перехід до моделі ЄС в 

сфері соціальної політики, насамперед розширення використання інвестиційних 
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інструментів для інноваційної трансформації соціальної політики. Політика 

Європейського Союзу в даній сфері фінансується через такі основні 

інструменти: Європейський соціальний фонд (ЄСФ), Європейський фонд 

регулювання глобалізації (ЄФРГ), Європейський фонд допомоги знедоленим 

(ЄФДЗ) та Програму ЄС щодо зайнятості та соціальних інновацій (ПЗСІ).  

Європейський соціальний фонд є основним інструментом ЄС 

спрямованим на фінансування місцевих, регіональних та національних проектів 

в сфері стимулювання зайнятості. Європейський соціальний фонд сприяє 

зайнятості шляхом інвестування в людський капітал, його діяльність націлена 

на забезпечення кращих можливостей працевлаштування для всіх громадян ЄС 

та допомогу людям в отриманні кращих робочих місць. Пріоритетними 

напрямами діяльності фонду є: покращення адаптивності працівників через 

навчання та підвищення мобільності; сприяння працевлаштування молоді та 

навчання низько- чи некваліфікованих людей, що шукають роботу для 

покращення перспектив їх працевлаштування; допомога в працевлаштуванні 

людям з неблагополучних соціальних груп. Програма діяльності Європейського 

соціального фонду розробляється Європейською комісією та державами- 

членами на семирічний період. Для кожної держави програмою може бути 

передбачено один чи кілька напрямів фінансування. Обсяги фінансування та 

типи проектів, що фінансуються фондом відрізняються в залежності від рівня 

економічного благополуччя регіонів-реципієнтів.  

Європейський фонд регулювання глобалізації – фінансує конкретні 

заходи спрямовані на допомогу робітникам, що втратили роботу у зв’язку з 

суттєвими структурними змінами в економіці, які викликані глобалізацією 

(таких, як переміщення виробництва за межі ЄС, світова фінансова криза і т. 

ін.). Зазвичай ресурси фонду використовуються у випадках звільнення з однієї 

компанії більш як 500 працівників, масових звільнень у певній галузі, масових 

звільнень у одному або декількох сусідніх регіонах. Цей фонд надає 

індивідуальну допомогу працівникам одноразово на протязі певного періоду, до 

того ж ця допомога не надається у вигляді грошових виплат, а спрямовується на 
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фінансування таких проектів як сприяння в пошуку роботи, перепідготовка, 

навчання, створення бізнесу і т. ін. [3].  

Європейський фонд допомоги знедоленим співфінансує заходи країн 

членів спрямовані на допомогу найменш соціально незахищеним верствам 

населення. Ці заходи включають в себе надання допомоги у вигляді продуктів 

харчування, одягу та інших предметів першої необхідності для особистого 

використання, наприклад взуття, засоби гігієни і т. ін. Зазначена допомога 

розподіляється через державні органи чи неурядові організації. Діяльність 

фонду спрямовується на подолання бідності та соціальної ізоляції, допомозі 

найменш забезпеченим у задоволенні нагальних проблем та сприяння їх 

працевлаштуванню чи навчанню [5].  

Програма ЄС щодо зайнятості та соціальних інновацій являє собою 

інструмент ЄС спрямований на фінансування проектів інноваційної 

трансформації соціальної політики, що гарантує гідний рівень соціального 

захисту, поліпшення умов праці, боротьбу з бідністю та соціальною ізоляцією.  

Дана програма включає в себе три програми різного спрямування:  

• PROGRESS – спрямована на розповсюдження знань, сприяння 

інформаційному обміну, взаємному навчанню та діалогу, фінансування 

соціальних інновацій, модернізацію законодавства ЄС, забезпечення його 

ефективного застосування та ін.  

• EURES – спрямована на покращення доступності інформації про 

вакансії, консультації та іншої інформації для потенційних роботодавців і 

людей, що шукають роботу, сприяння географічній мобільності та підвищенню 

можливостей працевлаштування.  

• Microfinance & social entrepreneurship – спрямована на розширення 

доступу до джерел мікрофінансування для людей, які хочуть розвивати свій 

бізнес, підтримку розвитку соціальних підприємств, зокрема, через полегшення 

доступу до джерел фінансування [2].  

Отже, розроблений організаційно-економічний механізм інноваційної 

трансформації соціальної політики України дозволить реалізувати постулати 
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соціально орієнтованої економіки інноваційного типу, досягти гармонії між 

соціумом та економікою, покращити якість та безпеку життя, і таким чином – 

сприятиме інноваційному прогресу суспільства в умовах євроінтеграції, і як 

наслідок, забезпечення соціально-економічного добробуту та безпеки  держави. 

Україна в рамках Східного партнерства є пріоритетною для ЄС. Україна 

та ЄС тісно співпрацюють в багатьох сферах, що включають також політичну 

асоціацію та економічну інтеграцію. ЄС проводить активну 

зовнішньоекономічну діяльність з метою сприяння соціальному прогресу, 

поширенню справедливої глобалізації, що спрямована на максимізацію вигод та 

мінімізації ризиків від глобалізації, сприяння ефективному соціально-

економічному розвитку, обміну досвідом. Нині співпраця України та ЄС 

регулюється Угодою про асоціацію між Україною та ЄС [8].  

Відповідно до Угоди посилюють діалог та співробітництво щодо 

інноваційної трансформації соціальної політики в контексті забезпечення гідної 

праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального 

діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 

недискримінації.  

Основними цілями співробітництва є: покращення якості людського 

життя; протистояння спільним викликам, зокрема глобалізації та 

демографічним змінам; збільшення кількості та покращення якості робочих 

місць з гідними умовами праці; сприяння розвитку соціальної та юридичної 

справедливості у контексті реформуванні ринку праці; сприяння створенню на 

ринку праці умов, які б поєднували гнучкість та захищеність; сприяння 

впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності 

служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці; стимулювання 

розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених осіб; 

зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної 

зайнятості; покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов 

праці; посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального 

захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності; 
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скорочення бідності та посилення соціальної єдності; забезпечення гендерної 

рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок; подолання 

дискримінації в усіх її формах та проявах; посилення можливостей соціальних 

партнерів та сприяння соціальному діалогу. 

Однак, специфічні умови соціально-економічного розвитку регіонів 

вимагають застосування нових підходів та методів регулювання процесів 

інноваційної трансформації соціальної політики України. Звідси – необхідне і 

розуміння нових соціальних проблем, причинно-наслідковий аналіз цих 

проблем, виділення чинників впливу на соціально-економічний розвиток, 

оцінка соціальних наслідків прийнятих рішень [12, с. 335].  

Оцінювання рівня інноваційної трансформації соціальної політики 

передбачає дослідження співвідношення соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку на макрорівні, а також регіонів України – на мезорівні,  

що дозволяє визначити їх взаємозв'язок  через відхилення від точки соціально-

економічної рівноваги в бік домінування інноваційного або соціально-

економічного розвитку. Така оцінка була проведена у підрозділі 2.2 

дисертаційної роботи і визначає основні стратегічні напрями й пріоритети 

інноваційної трансформації соціальної  політики, необхідні для забезпечення 

соціально-економічного зростання та інноваційних перетворень в Україні й 

регіонах з урахуванням європейського досвіду.  

За результатами проведеної оцінки формується регіональна політика 

забезпечення соціально орієнтованої економіки інноваційного типу.  

Під регіональною політикою будемо розуміти сукупність виважених 

стратегічних та тактичних дій органів регіонального управління та місцевого 

самоврядування, спрямованих на досягнення рівноваги між інноваційним 

розвитком та соціально-економічним добробутом регіону шляхом 

оптимального розподілу витрат за пріоритетними напрямами соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу, що дозволить забезпечити високі 

показники результативності регіонального розвитку. Об’єктом регіональної 

політики виступатиме соціально-економічний розвиток регіону, здійснення 
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якого забезпечить досягнення балансу інтересів між економічною 

раціональністю та соціальною справедливістю, та забезпечить формування 

соціально орієнтованої економіки інноваційного типу регіону (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 2. Процес формування комплексних програм інноваційної 

трансформації соціальної політики регіону 

 Джерело: складено автором 

Теоретико - методичні засади вибору та формування програм 

інноваційної трансформації соціальної політики України з метою забезпечення 

Формування концептуальних принципів розробки програм 
інноваційної трансформації соціальної політики 

Формування блочно-структурної схеми програм соціалізації 
економіки регіону 

Системний блок 

Структурний блок 

Функціонально-
цільовий блок 

Забезпечувальний блок 

Контролюючий блок 

Система формування програми: вхід – 
ресурси; вихід – забезпечення добробуту 

населення та інноваційного розвитку 

Організаційне, фінансове 
забезпечення 

Наявність окремих програмний  дій та 

заходів, які взаємопов’язані між собою 

Контроль за 
реалізацією 

програми 

Визначення функцій та цілей 
програм; формування різних 

типів програм 

Формування соціально орієнтованої економіки інноваційного типу 

Формування нормативно-правового поля процесів 
інноваційної трансформації соціальної політики  
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суспільного добробуту, покращення якості та рівня життя, а також 

раціонального використання людського потенціалу та інноваційного розвитку 

регіонів України повинні базуватись на нормативно-правовій базі (Постановах 

та Розпорядженнях КМУ, Законах України тощо) та виходити з існуючих 

концепцій та теорій соціально орієнтованої економіки інноваційного типу.  

В основу програми інноваційної трансформації соціальної політики 

повинні бути покладені основи формування соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу, що гарантує соціально-економічну безпеку, економічне 

зростання та конкурентоздатність національної економіки, забезпечення 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку й спрямована на 

досягнення сталого економічного розвитку та макроекономічної рівноваги, а 

також ефективну реалізацію людського потенціалу. 

Розробці програм інноваційної трансформації соціальної політики 

регіону повинні передувати визначення концептуальних принципів, яких слід 

дотримуватись: 

- цілісність, згідно з якою усі структурні елементи програми повинні були 

взаємопов’язані та забезпечувати цілісність у досягненні поставлених 

соціально-економічних цілей; 

- оптимальне співвідношення між соціальними витратами та 

економічним зростанням регіонів держави, яке передбачає збалансування 

платоспроможного попиту населення із соціальними потребами; 

- поєднання та узгодженість інтересів різних соціальних груп, 

суспільства в цілому задля забезпечення соціальної єдності країни та усунення 

соціальної напруги як такої; 

- структурованість програми, де загальна система повинна бути 

розбита на блоки (підсистеми), кожен із яких орієнтований на певний 

контингент чи групу населення. 

Програми інноваційної трансформації соціальної політики регіону 

можна представити у вигляді сукупності блоків, які відображають загальну 

схему її розробки та реалізації: 
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1. Системний блок, який передбачає наявність вхідних ресурсів та умов 

для формування програм регіону та вихід у вигляді результатів реалізації – 

забезпечення соціально-економічного добробуту населення регіону. Входи або 

ресурси програм представляють собою компоненти, які постачаються із 

середовища. За допомогою входів здійснюється вплив середовища на соціальні 

програми [194, с. 36]. Відповідно до впливу середовища соціальні програми 

можуть функціонувати стабільно, або ж навпаки – піддаватися певним 

коливанням,  що можуть негативно впливати на забезпеченість реалізації 

програм різними ресурсами (фінансовими, інформаційними), створювати 

несприятливий соціальний клімат, викликати соціальні негаразди у суспільстві. 

2. Структурний блок, який передбачає наявність окремих програмних дій 

та заходів, які взаємопов’язані між собою та спрямовані на досягнення цілей 

програм. Структуру програм можна визначити як сукупність компонентів та їх 

внутрішніх зв’язків.  

Формуючи структуру тієї чи іншої програми інноваційної трансформації 

соціальної політики регіону необхідно визначитись із такими основними її 

елементами як формування проблеми, яку повинна вирішувати програма; 

визначення кількості осіб, які будуть підпадати під дію програми; критерії, за 

якими визначається контингент населення. Щодо вирішення проблем у межах 

програми, то основною є наявність різного роду ризиків, які зумовлюють 

необхідність надання соціальної допомоги. Такими ризиками можуть бути 

втрата робочого місця внаслідок зменшення попиту на робочу силу та 

зменшення кількості робочих місць, втрата працездатності внаслідок 

інвалідності, різних захворювань; вихід на пенсію; зменшення рівня добробуту 

населення (збідніння населення). Поява тих чи інших проблем зумовлена, перш 

за все, впливом економічних чинників (економічна криза), нестабільною 

політичною ситуацією, екологічною катастрофою (стихійними лихами). 

Програми інноваційної трансформації соціальної політики регіону повинні 

бути спрямовані на вирішення такої основної проблеми як забезпечення 

працездатного населення робочими місцями за рахунок максимальної реалізації 
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інтелектуального потенціалу, забезпечення гідного існування кожної окремо 

взятої людини, задоволення матеріальних і духовних потреб, що сприятиме 

розвитку економіки, і таким чином забезпечення балансу інтересів між 

соціальною та економічною сферами. Вирішення цієї проблеми сприятиме 

досягненню соціального порядку, тобто, такого стану, за якого порядок існує не 

там, де шляхом перерозподілу суспільного продукту забезпечується 

максимально широка соціальна підтримка, а там, де такої підтримки потребує 

мінімальне число громадян. 

Під програми інноваційної трансформації соціальної політики регіону 

можуть підпадати різні категорії населення (інваліди, пенсіонери, безробітні, 

багатодітні сім’ї, сім’ї із низьким рівнем доходів та ін.). Захист окремих осіб або 

сімей, на яких поширюється дія програми, відбувається одним або кількома 

методами [205, с. 45]: 

- у формі грошової допомоги, що має відшкодувати частину доходу, 

втраченого внаслідок настання похилого віку, інвалідності або смерті; хвороби, 

пологів; нещасного випадку на виробництві; безробіття, або у випадку 

збідніння; 

- у формі надання соціальних послуг; 

- у формі пільг – звільнення (повне або часткове) від оплати послуг 

транспорту, послуг зв’язку, житлово-комунальних послуг; 

- у формі натуральної допомоги, забезпечення ліками, одягом тощо. 

З іншої сторони, програми інноваційної трансформації соціальної 

політики регіону повинні передбачати соціальний захист не лише у 

вищезазначених формах, але й і шляхом створення та надання робочих місць за 

гнучким графіком роботи (робота на «дому», робота у зручний для людини час) 

стимулюючи суб’єктів господарювання до створення додаткових робочих місць 

для соціально незахищених верст населення. 

3. Функціонально-цільовий блок, де кожна програма інноваційної 

трансформації соціальної політики регіону виконує свою функцію та ставить 

за мету конкретну ціль. Ціллю програми, згідно з системним підходом, є 



 
 

 

180 

бажаний стан їх виходу. Однак, розглядаючи функціональні складові соціально 

орієнтованої економіки регіону, для кожної із них формуватиметься своя власна 

підсистема цілей, зокрема: покращення демографічної ситуації у регіоні; 

підвищення рівня зайнятості населення регіону; підвищення рівня освіченості 

населення; покращення системи охорони здоров’я; підвищення рівня розвитку 

культури; зменшення рівня злочинності у регіоні; підвищення 

конкурентоспроможності регіону. 

У межах даного блоку важливим є також формування різних типів 

програм інноваційної трансформації соціальної політики регіону. Залежно від 

типу програм інноваційної трансформації соціальної політики регіону, їх 

спрямованості диференційовано формуватимуться соціально-економічні цілі 

регіонів держави, функції державних та регіональних органів управління 

реалізацією програми.  

Результати дослідження, наведені на рис. 3.3 дають підстави для 

наступних висновків та визначення пріоритетних напрямів інноваційної 

трансформації соціальної політики держави залежно від відхилення від точки 

соціально-економічної рівноваги в бік домінування інноваційного або 

соціально-економічного розвитку регіонів (підрозділ 2.3). Таким чином, слід 

обрати різні типи регіональної політик щодо забезпечення основних 

стратегічних напрямів й пріоритетів інноваційної трансформації соціальної  

політики, необхідні для забезпечення соціально-економічного зростання та 

інноваційних перетворень в Україні й регіонах з урахуванням європейського 

досвіду. 

На цьому етапі передбачається виважений вибір стратегічних альтернатив 

інноваційної трансформації соціальної політики регіону в умовах 

євроінтеграції у відповідності до вищенаведеної типології регіонів. Важливим 

також є побудова сценаріїв інноваційної трансформації соціальної політики 

регіону. 
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Рис. 3.3. Теоретико - методичні засади вибору та формування 

програм інноваційної трансформації соціальної політики України 

Джерело: складено автором 

Програма забезпечення відтворення соціально-економічної системи  

Мета – забезпечення життєздатності соціально-економічного розвитку регіону. 

Завдання – формування ресурсних і соціальних можливостей для зростаючого життєвого рівня; усестороння допомога 

інноваційного розвитку національного бізнесу, стимулювання передових виробництв через пряме їх фінансування.  

Заходи – гідна оплата праці; надання саме економічної допомоги населенню задля забезпечення їх самодостатності через 

створення нових робочих місць; пошук альтернативних форм зайнятості.  

Результати – підвищення соціально-економічного добробуту населення та інноваційного розвитку регіону.  
 

Програма забезпечення конкурентоспроможності регіону 

Мета – підвищення конкурентоспроможності регіону. 

Завдання – формування конкурентного ринку (конкурентного середовища регіону); створення умов для економічного 

зростання і розвитку регіонів держави через формування конкурентного середовища всередині країни та прагнення кожного 

із них до створення конкурентних переваг у соціальній сфер.  

Заходи – збалансування платоспроможного попиту населення із соціальними потребами; створення цивілізованої ринкової 

системи із елементами конкуренції, здатної органічно та збалансовано поєднати економічний та соціальний прогрес; 

створити однакові умови ведення конкурентної боротьби для усіх регіонів держави. 

Результати – забезпечення соціально-економічного добробуту за рахунок збільшення валового регіонального продукту, 

створення передумов інноваційного розвитку. 

  

  

Програма гарантування  соціально-економічної безпеки 
Мета – забезпечення безпечних умов розвитку усіх сфер життєдіяльності регіону. 
Завдання –  захищеність життєво важливих інтересів соціальних груп; збільшення доходів населення за рахунок виваженого 
фінансування соціальних заходів регіонів держави в межах допустимих норм та значень з орієнтацією на стимулювання 
економічного розвитку. 
Заходи –  захист інтересів регіонів щодо вибору пріоритетів його розвитку; недопускання виникнення дестабілізуючих 
процесів; забезпечення соціальних стандартів та гарантій у сфері доходів населення; зведення до мінімуму тих нерівностей, які  
створюють основу для виникнення соціальних конфліктів; право людини на зайнятість у відповідності з отриманою професією. 

Результати – безпечний розвиток особи та регіону в цілому в умовах інноваційних перетворень.  

 

 

 

Оцінка передумов для інноваційної трансформації соціальної політики  регіонів України 

Переважання соціально-економічного 

добробуту над інноваційним розвитком регіону 

Вінницька (2,4), Волинська (2,7), Житомирська (2,7), 

Закарпатська (2,7), Івано-Франківська (1,9), Київська (2,1), 

Кіровоградська (2,7),  Миколаївська (2,6), Одеська (2,1), 

Полтавська (1,9), Рівненська (2,5), Тернопільська (1,7), 

Херсонська (2,8), Хмельницька (2,8), Черкаська (2,4), 

Чернівецька (2,8), Чернігівська (2,5) 

Переважання інноваційного 
розвитку над соціально-

економічним добробутом регіону 

м. Київ (0,66) 

Збалансованість соціально-
економічного добробуту та 

інноваційного розвитку регіону 
 

Харківська (0,94), Запорізька (1,4), 

Львівська (1,5), Сумська(1,5), 

Дніпропетровська (1,4) 

Вектор розвитку  трансформації 
соціально-економічної сфери регіону 

передбачає сукупність 
цілеспрямованих системних заходів, 
спрямованих на докорінні структурні 

перетворення у соціально-економічній 
сфері із врахуванням впливу 

дестабілізуючих чинників впливу, 
результатом чого має стати 

підвищення рівня соціально-
економічного добробуту та 

інноваційного розвитку економіки, а 
також забезпечення соціально-

економічної безпеки 

Вектор розвитку  
збереження позиції 

передбачає сукупність 
цілеспрямованих системних 

заходів, спрямованих на 
підтримку позитивних 

тенденцій розвитку 
соціально орієнтованої 
інноваційної економіки 
регіону, забезпечення 

високого та безпечного 
рівня його 

конкурентоспроможності 

Вектор розвитку забезпечення 
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Інноваційна трансформація соціальної політики регіону може 

розвиватись за інерційним сценарієм, який передбачає використання наявних 

можливостей регіону, де всі соціально-економічні процеси відбуваються за 

напрацьованою схемою, без орієнтації на перспективу. Цього сценарію 

притримувались такі регіони держави як Вінницька, Волинська, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області та м. Севастополь, у яких низький рівень соціально-економічного 

добробуту та інноваційного розвитку економіки.  

За мобілізаційним сценарієм регіон, в основному, орієнтується на одному 

не перспективному напрямі соціально-економічного розвитку, без 

зосередження на ключових напрямах та пріоритетах інноваційної 

трансформації соціальної політики регіону. До такої групи потрапили регіони, 

які мають  середній рівень соціально-економічного добробуту та інноваційного 

розвитку економіки: АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська 

області.  

Найкращим і найбільш перспективним є модернізаційний сценарій, за 

яким у регіоні відбуваються кількісні та якісні соціально-економічні зрушення, 

забезпечується досягнення соціальних цілей при одночасному усуненні 

економічних небезпек. Така ситуація характерна лише для м. Києва. 

Залежно від сценаріїв розвитку, доцільно виділити такі вектори розвитку 

регіонів: 

‒ І тип регіонів (низький рівень соціально-економічного добробуту та 

інноваційного розвитку економіки) – трансформації соціально-економічної 

сфери регіону; 

‒ ІІ тип регіонів (середній рівень соціально-економічного добробуту 

та інноваційного розвитку економіки) – забезпечення соціально-економічної 

безпеки; 
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‒ ІІІ тип регіонів (високий рівень соціально-економічного добробуту 

та інноваційного розвитку економіки) – збереження позиції. 

Запропоновані сценарії та вектори розвитку є орієнтирами соціально 

орієнтованої економіки інноваційного типу регіонів, враховують особливості 

розвитку кожного з них у виборі напрямів підвищення рівня соціально-

економічного добробуту та інноваційного розвитку, а також гарантування 

соціально-економічної безпеки. 

Вектор трансформації соціально-економічної сфери регіону передбачає 

сукупність цілеспрямованих системних заходів, спрямованих на докорінні 

структурні перетворення у соціально-економічній сфері із врахуванням впливу 

дестабілізуючих чинників впливу, результатом чого має стати підвищення рівня 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку економіки, а 

також гарантування соціально-економічної безпеки. Регіональні органи влади 

повинні сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні добробуту, підтримці 

соціально незахищених верств населення, створенні передумов та стимулів до 

високопродуктивної професійної діяльності (практичної соціальної роботи), 

подоланні демографічної кризи, формуванні виваженої політики зайнятості 

населення, охорони здоров’я, побутових умов проживання, освіченості та 

подолання криміногенної ситуації як ознак соціального розвитку регіону. З 

іншої сторони, стратегія повинна бути зосереджена на створенні матеріальних 

та духовних благ, як важливої передумови забезпечення добробуту населення, 

збільшенні обсягу інвестицій в основний капітал, формуванню середнього 

класу на основі зростання економічного потенціалу регіону. 

Вектор забезпечення соціально-економічної безпеки передбачає 

сукупність цілеспрямованих системних заходів, спрямованих на досягнення 

безпечного розвитку усіх сфер життєдіяльності регіону. Важливими напрямами 

реалізації даної стратегії за умов соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу є збільшення можливостей людини до продуктивної 

діяльності, не порушуючи при цьому, вироблених механізмів функціонування і 

відтворення самого життя, забезпечення гідного рівня життя і розвитку 
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особистості, задоволення соціально-економічних цілей кожної окремої людини, 

здатність уникати впливу дестабілізуючих чинників. З іншої сторони, дана 

стратегія повинна бути спрямована на реалізацію комплексу соціальних 

програм, спрямованих на надання трансферних платежів малозабезпеченим 

верствам населення за допомогою системи соціального страхування та прямої 

державної підтримки [202, с. 45]. Це уможливить появу позитивних якісних 

зрушень у гарантуванні соціально-економічної безпеки регіону, дозволить 

забезпечити соціально-економічний добробут населенню регіону, урегулювати 

комплекс соціальних процесів, і відносин між мешканцями регіону, забезпечити 

його соціальну переорієнтацію. 

Вектор збереження позиції регіону передбачає сукупність 

цілеспрямованих системних заходів, спрямованих на підтримку позитивних 

тенденцій розвитку соціально орієнтованої економіки інноваційного типу 

регіону, забезпечення високого та безпечного рівня його 

конкурентоспроможності. При реалізації даної стратегії регіональним органам 

влади слід спрямовувати свої зусилля на розвиток тих видів економічної 

діяльності, які мають можливість підтримати існуючу конкурентну позицію, 

забезпечити відтворювальні процеси соціально-економічної сфери, розвиток 

життєзабезпечуючих видів продукції, модернізації виробничих потужностей, 

які є базисом економічного розвитку регіону та визначають його як «бренд-

лідер». 

Такий підхід задає загальні орієнтири забезпечення соціально орієнтованої 

економіки інноваційного типу регіону без індивідуалізації вибору типу 

інноваційної трансформації соціальної політики залежно від ознак досягнення 

збалансованого соціально-економічного розвитку, в зв’язку із чим пропонуємо 

сформувати різні типи програм, в основу вибору яких покладено такі критерії 

як конкурентоспроможність регіону, здатність до відтворення соціально-

економічної системи регіону, соціально-економічна безпека:  

Програма підвищення конкурентоспроможності регіону, основною 

метою реалізації якої є підвищення конкурентоспроможності регіону. 
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Завданнями даної програми є формування конкурентного ринку (конкурентного 

середовища регіону); створення умов для економічного зростання і розвитку 

регіонів держави через формування конкурентного середовища всередині 

країни та прагнення кожного із них до створення конкурентних переваг у 

соціально-економічній сферах. Заходами реалізації цих завдань є збалансування 

платоспроможного попиту населення із соціальними потребами; створення 

цивілізованої ринкової системи із елементами конкуренції, здатної 

збалансовано поєднати економічний та соціальний розвиток; створення 

однакових умов ведення конкурентної боротьби для усіх регіонів держави.  

Програма відтворення соціально-економічної системи, основною метою 

якої є забезпечення життєздатності соціально-економічного розвитку регіону. 

Досягнення цієї мети вимагає реалізації таких завдань як формування 

ресурсних і соціальних можливостей для зростаючого життєвого рівня; 

усестороння допомога національного бізнесу, стимулювання інноваційного 

розвитку через пряме їх фінансування. Заходами для досягнення завдань є 

оплата праці не нижче прожиткового мінімуму; надання саме економічної 

допомоги населенню задля забезпечення їх самодостатності через створення 

нових робочих місць; пошук альтернативних форм зайнятості. Заходи для 

відтворення соціально-економічної системи регіону дозволять підвищити 

життєвий рівень населення. 

Програма забезпечення соціально-економічної безпеки, метою якої є 

забезпечення безпечних умов розвитку усіх сфер життєдіяльності регіону. 

Завданнями в даному напрямі є забезпечення захищеності інтересів соціальних 

груп; формування «багатого суспільства» за рахунок виваженого фінансування 

соціальних заходів регіонів держави в межах допустимих норм та значень з 

орієнтацією на стимулювання економічного розвитку. Це, в свою чергу, 

вимагає проведення наступних заходів: захист інтересів регіонів щодо вибору 

пріоритетів його розвитку; недопущення виникнення дестабілізуючих процесів; 

створення соціальних стандартів та гарантій у сфері доходів населення; 

зведення до мінімуму тих нерівностей, які створюють основу для виникнення 
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соціальних конфліктів; право людини на зайнятість у відповідності з 

отриманою професією. Результатом реалізації цих заходів стане безпечний 

розвиток особи та регіону в цілому. 

Залежно від рівнів соціально-економічного добробуту регіонів держави,  

їх інноваційного розвитку та стану соціально-економічної безпеки програму 

інноваційної трансформації соціальної політики можна поділяти на активну та 

підтримуючу.  

Активна програма інноваційної трансформації соціальної політики 

регіону спрямована на виявлення «вузьких місць» розвитку соціально 

орієнтованої економіки, розробку антикризових заходів, направлених на 

забезпечення соціально-економічної безпеки регіону, постійне корегування 

заходів у відповідності до дестабілізуючої дії чинників зовнішнього середовища 

та ситуації, що склалася всередині регіону (ендогенного потенціалу), 

мобілізація внутрішніх ресурсів регіону на підвищення рівня його добробуту, 

ефективнішого використання наявних конкурентних переваг та формування 

нових, забезпечення умов досягнення відтворювальних процесів соціально-

економічного розвитку; сприяння розвитку зайнятості в середньому та малому 

бізнесі; сприяння створенню нових робочих місць; стимулювання розвитку 

малого підприємництва; надання можливості створення «власного бізнесу», 

формування підприємницького середовища у регіоні, бізнесі в умовах 

формування соціально орієнтованої інноваційної економіки. Тут потрібні 

активні дії органів регіонального управління щодо виходу регіону із 

деструктивного (аутсайдерського) стану із низьким рівнем соціально 

орієнтованого розвитку економіки регіону і його трансформації у лідери із 

високими показниками соціально-економічного розвитку. 

Підтримуюча програма інноваційної трансформації соціальної політики 

регіону спрямована на підтримку існуючих позитивних тенденцій соціально-

економічного розвитку регіону, дотримання пріоритетних напрямів 

формування соціально орієнтованої економіки регіону; поглиблення 

диференціації оплати праці у відповідності до кваліфікації та затрачених 
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зусиль; покращення доступу управлінців до навчання менеджменту; 

активізацію впровадження програм стажування студентів у провідних 

навчальних закладах та на виробництві; підтримку життєвого рівня населення; 

збереження кваліфікованих кадрів; реалізацію намічених завдань, які 

відповідають основній меті відповідної програми.  

 4. Забезпечувальний блок, який складається із нормативно-правового, 

фінансового та організаційного забезпечення. Нормативно-правове 

забезпечення реалізації соціальних програм включає в себе формування 

необхідних законів, постанов, розпоряджень; узгодження нових правових актів 

із уже існуючими. Організаційне забезпечення спрямоване на побудову 

організаційної структури управління реалізацією соціальних програм, 

підготовку необхідних кадрів в сфері соціального забезпечення, організацію 

контролю за реалізацією соціальних заходів. Фінансове забезпечення 

передбачає визначення джерел та обсягів фінансування заходів соціальної 

програми, забезпечення фінансового контролю за використанням цільових 

коштів [206, с. 359].  

5. Контролюючий блок. Важливим етапом розробки програмного 

документу є оцінка якості та ефективності програм інноваційної трансформації 

соціальної політики регіону в умовах євроінтеграції, що дозволяє оцінити 

результативність як державних, так регіональних органів влади.  

Контроль за реалізацією програм дозволяє оцінити та співставити витрати 

на розробку і реалізацію програми, які були на «вході» в систему, з 

результатами, які одержані на «виході», тобто, кінцевими показниками. 

Застосування контролю за використанням бюджетних коштів має забезпечувати 

[206, с. 441]: 

- належне виконання бюджетних програм відповідно до затвердженого 

плану; 

- лише цільове використання бюджетних коштів згідно із затвердженими 

напрямами та обсягами; 
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- виявлення фактів порушення використання бюджетних коштів та 

посадових осіб, винних у порушеннях; 

- інформування відповідних органів управління про законність та 

ефективність використання бюджетних коштів. 

Контроль дозволяє органам управління прослідкувати за досягненням 

програмою інноваційної трансформації соціальної політики регіону 

поставлених цілей, зважаючи на вплив чинників дестабілізуючої дії та 

необхідність внесення коректив. Зважаючи на те, що більшість програм 

інноваційної трансформації соціальної політики регіону реалізується в умовах 

невизначеності та непрогнозованості чинників зовнішнього середовища, 

важливого значення набуває регулювання процесу впровадження програм. 

Регулюванню повинні піддаватися усі функції (збір та аналіз інформації, 

організація процесу реалізації програми, ухвалення рішення тощо) та процеси 

реалізації програми, що дозволить забезпечити ефективну систему зворотного 

зв’язку та досягти поставлених цілей. У кінцевому підсумку контроль дозволяє 

оцінити результативність таких програм та ефективність їх реалізації за кожним 

функціональним напрямом. 

На цьому етапі здійснюється реалізація фінансової політики за напрямами 

соціально орієнтованої економіки  інноваційного типу регіону. Кожен тип 

регіональної фінансової політики вимагає застосування диференційованого 

підходу до вибору моделі її реалізації, в основу якої покладено інструменти та 

заходи щодо реалізації політики, а також узгодження інтересів між різними 

зацікавленими сторонами: державою, регіоном, бізнесом та населенням, що 

описувалося у підрозділі 3.2. 

Основними заходами реалізації програми забезпечення 

конкурентоспроможності регіону  є: стимулювання фінансування розвитку 

конкурентних переваг регіону через залучення інвестиційно-кредитних 

ресурсів на умовах стимулюючої ролі інвестиційних та кредитних ресурсів; 

фінансування оновлення структури економіки регіону, що передбачає 

сукупність фінансових заходів з економічного оздоровлення регіону, реалізація 
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яких здатна підвищити його конкурентоспроможність; концентрація 

фінансових ресурсів у місцях потенційного економічного зростання. 

Основні напрями фінансової політики повинні бути спрямовані на 

реалізацію інструментів щодо забезпечення збалансованості фінансування 

соціально-економічного добробуту та інноваційного розвитку з підтримки 

високих показників розвитку соціально орієнтованої економіки та підтримки 

позитивних тенденцій регіонального розвитку. Інвестиційні ресурси 

пріоритетно залучаються в ті сфери, які забезпечують інвесторам швидку 

окупність вкладень, їх високу дохідність. Це, в свою чергу, дозволить регіону 

швидко наростити власну фінансову базу і дати суттєвий поштовх підвищенню 

його конкурентоспроможності. 

Регіональна фінансова політика забезпечення конкурентоспроможності 

регіону повинна передбачати застосування та реалізацію регулюючого 

інструментарію, такого як активізація діяльності фонду регіонального розвитку 

(реалізація інструменту спрямована на формування конкурентних переваг 

регіону, стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до їх 

ефективного використання через застосування конкурсної системи відбору 

інвестиційних проектів); розробка регіональних проектів підвищення 

конкурентоспроможності регіону (створення системи заохочень регіональним 

суб’єктам господарювання та органам регіонального управління щодо їх участі 

у розробці проектів, виконання яких передбачатиме пільгові умови 

оподаткування та кредитування).  

Реалізація цих інструментів дозволить активізувати економічний 

розвиток регіону як базису підвищення рівня його конкурентоспроможності, 

забезпечити прилив капіталу, сконцентрувати зусилля органів регіональної 

влади на формуванні та ефективному використанні конкурентних переваг 

територій, створити сприятливі умови для експорту конкурентоспроможної 

продукції на світових ринках. 

Ефективна реалізація регіональної фінансової політики забезпечення 

конкурентоспроможності регіону повинна враховувати інтереси різних 
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суб’єктів: держави, регіону, його населення та бізнесових структур. Інтереси 

держави проявляються, перш за все, у забезпеченні високого рівня доходів 

населення; досягненні соціальної стабільності; регіону – у забезпеченні 

досягнення високого рівня конкурентних переваг регіону. Інтереси населення 

проявляються у забезпеченні його добробуту. Зростання рівня доходів 

населення є одним із основних засобів, що сприяють розширенню можливостей 

людини та підвищенню рівня добробуту [165].  

В свою чергу, бізнес прагне до забезпечення стабільності ведення 

підприємницької діяльності, утримання міцних позицій у конкурентному 

середовищі. Забезпечуючи стабільність розвитку бізнесу підприємці мають 

можливість освоювати нові види діяльності, розширювати ринки збуту 

продукції та послуг, збільшуючи при цьому дохідну частину місцевого 

бюджету. 

Регіональна фінансова політика відтворення соціально-економічної 

системи регіону передбачає застосування та реалізацію регулюючого 

інструментарію, такого як цільові програми, пільгове оподаткування. 

Основними заходами реалізації такого типу політики є: удосконалення 

фінансування заходів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки; 

фінансове стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до 

забезпечення безпечних показників розвитку; підвищення питомої ваги платних 

послуг у соціальній сфері разом із забезпеченням безкоштовних мінімальних 

гарантій медичного обслуговування; підвищення бюджетного потенціалу 

територій; підвищення відповідальності суб’єктів за цільове використання 

бюджетних ресурсів на забезпечення соціально-економічної безпеки;  

фінансування соціальних програм із врахуванням регіональних пріоритетів. 

При визначенні джерел фінансового забезпечення 

конкурентоспроможності регіону, основний акцент робиться як на власних, так 

і на залучених фінансових ресурсах. Власні фінансові ресурси пріоритетно 

залучаються в ті сфери, які забезпечують, перш за все, просте відтворення 

соціально-економічної системи регіону (соціальний захист незахищених верств 
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населення, покращення демографічної ситуації через усунення негативного 

сальдо природного приросту населення, скорочення рівня безробіття тощо). 

Розширене відтворення регіональної системи потребує залучених фінансових 

ресурсів, які будуть спрямовуватись на розширення виробництва, його 

оновлення, створення додаткових робочих місць, зростання рівня зайнятості, 

покращення системи оздоровлення населення і т. ін. Такими ресурсами 

виступають, перш за все, інвестиції та кредити, залучення яких вимагає 

забезпечення інвестиційної привабливості регіону із потужним інтелектуальним 

капіталом та збалансованою структурою економіки; пільгової системи 

кредитування регіональних суб’єктів господарювання, діяльність яких 

спрямована на розширене відтворення соціально-економічної системи регіону.  

Інтереси держави полягають у забезпеченні відтворювальних процесів в 

усіх сферах соціально-економічного розвитку; регіону – у забезпеченні 

відтворення усіх сфер життєдіяльності регіону. Населення прагне до 

забезпечення відтворення його фізичних та духовних даних, що дозволить 

відтворити та наростити його потенціал як основу економічного зростання 

регіону. Інтереси бізнесу зводяться до забезпечення можливості розширення 

бізнесу. Розвиток нових видів діяльності дозволяє нарощувати фінансовий 

потенціал регіону, створювати нові робочі місця, позитивно впливаючи при 

цьому на рівень соціально-економічного добробуту.  

Регіональна фінансова політика забезпечення соціально-економічної 

безпеки регіону представляє собою сукупність спланованих дій органів 

регіонального управління щодо фінансового забезпечення безпечного розвитку 

регіону. 

Основними заходами реалізації такого типу політики є: удосконалення 

фінансування заходів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки; 

фінансове стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до 

забезпечення безпечних показників розвитку; підвищення питомої ваги платних 

послуг у соціальній сфері разом із забезпеченням безкоштовних мінімальних 

гарантій медичного обслуговування; підвищення бюджетного потенціалу 
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територій;  підвищення відповідальності суб’єктів за цільове використання 

бюджетних ресурсів на забезпечення соціально-економічної безпеки;  

фінансування соціальних програм із врахуванням регіональних пріоритетів. 

Регіональна фінансова політика забезпечення соціально-економічної 

безпеки регіону передбачає застосування та реалізацію регулюючого 

інструментарію, такого як оптимізація процесу розподілу міжбюджетних 

трансфертів, пільгове оподаткування, податкові канікули. Запропонований 

інструментарій дозволить регулювати процеси безпечного розвитку регіону 

задля недопущення небезпек та загроз соціально-економічного розвитку регіону 

та переходу допустимих норм безпеки, які характеризуватимуть стан виклику 

суверенітету та цілісності регіонів в єдиному соціально-економічному просторі 

країни.  

Таким чином, дотримання основних етапів формування й реалізації 

означених  програм, детальне визначення усіх процедур, пов’язаних із їх 

розробкою та системою контролю за їх виконанням, дозволить підвищити 

результативність впровадження державних і регіональних програм інноваційної 

трансформації соціальної політики й тим самим реалізувати принципи 

соціально орієнтованої економіки в країні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження концептуальних засад інноваційної трансформації 

соціальної політики України дозволяє сформулювати такі висновки: 

1. Пріоритетні напрями інноваційної трансформації соціальної політики 

передбачають: визнання економічної ефективності науково-технологічного 

розвитку не кінцевою ціллю, а основним інструментом реалізації соціальних 

цілей економічної політики; створення умов для максимальної реалізації 

ендогенних соціальних чинників наукового та інноваційного розвитку країни; 

утвердження соціальної та суспільної значимості науково-інноваційного 

сектору, створення умов для повноцінної реалізації соціальних функцій. 



 
 

 

193 

2. Удосконалення організаційно-економічного механізму формування 

інноваційної трансформації соціальної політики ґрунтується на послідовному 

застосуванні сукупності інституційних та економічних методів, інструментів і 

важелів. Впровадження такого механізму дозволить реалізувати засади 

соціально орієнтованої економіки інноваційного типу  і таким чином сприятиме 

успішній євроінтеграції національної економіки. Обґрунтовано, що його дія 

повинна забезпечуватись активними міжінституційними взаємодіями на основі 

системної цільової співпраці тих суспільних інститутів, які мають спільний 

інтерес у вирішенні питань інноваційної трансформації соціальної політики 

3. Обґрунтовано необхідність застосування диференційованого підходу 

до реалізації державної соціальної політики та її інноваційної трансформації й, 

відповідно, запропоновано теоретико - методичні засади вибору та формування 

програм інноваційної трансформації соціальної політики України з метою 

забезпечення суспільного добробуту, покращення якості та рівня життя, а також 

раціонального використання людського потенціалу та інноваційного розвитку 

регіонів України.  

4. Доведено, що реалізація кожного із типів програм: забезпечення 

конкурентоспроможності, відтворення соціально-економічної системи, 

гарантування соціально-економічної безпеки сприятиме підвищенню 

ефективності інноваційної трансформації соціальної політики країни. 

Дотримання етапів формування й реалізації цих програм, детальне визначення 

усіх процедур, пов’язаних із їх розробкою та системою контролю за їх 

виконанням, дозволить підвищити результативність впровадження державних і 

регіональних програм інноваційної трансформації соціальної політики, й тим 

самим реалізувати принципи соціально орієнтованої економіки в країні. 

Основні результати дисертаційного дослідження, отримані у другому 

розділі роботи, висвітлено у працях автора [132; 137; 140; 146; 196]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне 

завдання, яке полягає в поглибленні теоретичних положень, розробці 

науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо інноваційної 

трансформації соціальної політики. Результати проведеного дисертаційного 

дослідження дозволяють зробити наступні висновки та сформувати 

рекомендації, які характеризуються науковою новизною і мають теоретичне 

та науково-практичне значення: 

1. Поглиблено соціально-економічну сутність поняття «інноваційної 

трансформації соціальної політики України» та запропоновано його 

розуміння як процесу, який враховує взаємодію соціальної, економічної та 

інноваційної політик, що передбачає створення умов для гідного життя, 

інтелектуального, творчого та духовного розвитку людини та наступних 

поколінь, гармонізацію її відносин з природою на інноваційних засадах. 

Обґрунтовано, що інноваційна трансформація соціальної політики 

характеризується наступними ознаками: людина стає одночасно об’єктом та 

суб’єктом економічного розвитку, в центрі якого поряд з економічною є 

творча самореалізація; трансформується структура потреб людини в 

напрямі зростання нематеріальних потреб (у навчанні, самовдосконаленні, 

інформації, творчій самореалізації, урізноманітненні дозвілля), на які 

витрачається зростаюча частка доходу; актуальнішими стають проблеми 

збереження довкілля та створення умов для життя майбутніх поколінь. 

2. За результатами оцінки динаміки та тенденцій макроекономічного 

розвитку інноваційної трансформації соціальної політики визначено, що у 

контексті міжнародних порівнянь рівень соціально-економічного та 

інноваційного розвитку в Україні є суттєво нижчим не лише порівняно із 

розвиненими країнами світу, але й із більшістю країн пострадянського 
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простору, а ступінь готовності вітчизняної економіки до розвитку на 

інноваційних засадах є вкрай низьким, що підтверджують як дані 

міжнародної статистики, так і результати аналізу інноваційної активності 

вітчизняних підприємств. Виділено низку недоліків, пов’язаних із 

інформаційним забезпеченням оцінювання результатів та соціальних 

наслідків інноваційної діяльності, відсутністю методичного забезпечення 

моніторингу взаємозв’язку рівня соціально-економічного розвитку України 

з інноваційним, що обумовлює необхідність розрахунку національних 

узагальнених показників інноваційної трансформації соціальної політики з 

метою оцінки інноваційного розвитку як основного джерела соціальних 

зрушень в умовах зростаючої обмеженості ресурсів. 

3. Доведено, що оцінку інституційно-економічних інструментів 

інноваційної трансформації соціальної політики необхідно здійснювати з 

урахуванням її впливу на соціально-економічну безпеку країни. 

Запропоновано застосування полікомпонентного підходу на основі 

використання індикаторів соціальної безпеки за чотирма функціональними 

складовими, що дало можливість визначити ефективність впровадження 

стратегічних документів розвитку України в контексті міжнародних 

порівнянь показників економічної та соціальної сфер. 

4. Запропоновано методичні положення щодо оцінювання рівня 

інноваційної трансформації соціальної політики на макро- та мезорівнях, які 

передбачають використання двох індексів: інноваційного розвитку та 

соціально-економічного добробуту і встановлення взаємозв'язку між ними. 

Визначено, що динаміка їх співвідношення демонструє здебільшого 

переважання соціально-економічного добробуту країн над рівнем 

інноваційного розвитку, лише в деяких спостерігається рівновага. Водночас 

Україна має найнижчі значення, а результати проведеного аналізу на 

регіональному рівні підтвердили, що у жодному регіоні здійснення 

соціальної політики в сучасних умовах формування інноваційної економіки 

є неефективним, що обумовлено відсутністю виваженої регіональної 
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політики соціально-економічного та інноваційного розвитку, 

нереалізованістю фінансових інструментів стимулювання соціально-

економічного та інноваційного розвитку регіону і невикористанням 

конкурентних переваг регіонів.  

5. Обґрунтовано, що оптимальною для України є перехід від вузької 

(економічно сфокусованої) до широкої (людиноцентричної й інноваційно 

орієнтованої) соціальної політики, та запропоновано напрями, які 

передбачають визначення пріоритетності соціальних цілей інноваційного 

розвитку та формування інноваційної культури суспільства, обґрунтування 

доцільності створення умов для зростання ефективності реалізації освітньо-

кваліфікаційного та інтелектуального потенціалу суспільства на основі 

врахування політики доходів і політики  зайнятості, міри соціальної 

диференціації, міграційних процесів.   

6. Розроблено концептуальні засади організаційно-економічного 

механізму формування інноваційної трансформації соціальної політики 

України, в основі якого – інституційне середовище, складовими елементами 

якого є інститути управління соціальної політики (інститути державної 

влади, інститути регіональної влади, інститути громадянського суспільства, 

інститути власності, інститути ринкової інфраструктури), інституції 

(закони, стандарти, індикатори, норми та правила, економічні інструменти 

та важелі) та інституційна структура (принципи управління, методи 

управління, функції управління, суб’єкт та об’єкт управління), та який 

спрямований на зростання соціально-економічного добробуту й 

інноваційного розвитку національної економіки. 

7. Запропоновано науково-методичний підхід до вибору та 

формування програм інноваційної трансформації соціальної політики 

України, цільовою спрямованістю якого є обґрунтування умов 

запровадження таких програм, як  програма підвищення 

конкурентоздатності, програма відтворення соціально-економічної системи, 

програма забезпечення соціально-економічної безпеки та їх відповідного 
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наповнення з метою забезпечення диференційованого підходу до реалізації 

державної соціальної політики та її інноваційної трансформації.   
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Аналіз поняття «людський потенціал» українськими науковцями 

 Визначення Автор 

1 

Людський потенціал - це високі якісні характеристики людини, її 

можливість прожити тривале та благополучне життя, головний елемент 

національного багатства та провідна мета суспільного розвитку  [204, 

с. 16] 

О. Амоша, 

В. Антонюк,  

О. Новікова 

2 

Людський потенціал - це здібності, можливості й потреба людей 

працювати, сукупність різних їх якостей, що визначають особистість, 

як фізичних, так і духовних [13, с. 9] 

Л. Безтелесна 

3 

Людський потенціал - це сукупна здатність суспільства до освоєння 

і осмислення світу, накопичення знань, створення на цій основі 

інтелектуальних продуктів та системи прийняття, переробки, 

використання, відтворення і передавання інформації [18, с. 31] 

В. Близнюк 

5 

Людський потенціал - це поняття, яке, будучи близьким по змісту до 

таких понять як трудовий або виробничий потенціал, визначає більш 

широкий спектр соціально-демографічних і трудових відносин у 

суспільстві [19, с. 58] 

Д. Богиня 

6 

Людський потенціал - це сукупність соціально-демографічного, 

соціально-економічного, діяльнісного та соціокультурного потенціалів 

[39, с. 35] 

О. Грішнова  

Е. Лібанова 

7 

Людський потенціал - це системне утворення, зміст і функції якого 

розкриваються у процесі взаємозв’язку і взаємодії його складових, 

реалізація яких у ході життєдіяльності призводить до певних досягнень 

людини, що мають соціальну значимість [157, с. 17] 

С. Пирожков 

3 

Людський потенціал - це можливий рівень досягнення економікою 

країни бажаних темпів економічного зростання з використанням 

наявного людського та інтелектуального капіталу [159, с. 50] 

В. Порохня 

9 
Людський потенціал - це людський капітал та соціально-економічні 

умови його формування, розвитку і використання [167, с. 9] 
В. Приймак 

10 

Людський потенціал - це здібності людини, що не залежать від рівня 

їх використання в матеріальному або нематеріальному виробництві 

[196, с. 31] 

Л. Семів 

11 

Людський потенціал - це сукупність наявних або природних 

здібностей до інтелектуальної, творчої, розумової, економічної, 

культурної діяльності з  метою індивідуального та суспільного 

розвитку [223, с. 69] 

О. Стефанишин 

12 

Людський потенціал - це наявні в даний момент чи в майбутньому 

людські можливості, які можуть бути використані в будь-якій сфері 

суспільно корисної діяльності для досягнення поставленої  мети  [231, 

с. 192] 

С. Трубич 

Джерело: складено автором  
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Таблиця А.2 

Основні підходи до визначення поняття «соціальна політика» 

 
Ключове 

слово 

Визначення поняття «соціальна політика» Джерело 

1 2 3 

 

Д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

«…діяльність держави з управління соціальним розвитком 

суспільства, задоволення матеріальних і культурних потреб 

його членів, а також регулюванням процесів соціальної 

диференціації суспільства з метою стабілізації суспільної 

системи». 

Н. Сазонова,  

[205, с. 620 - 621] 

«це діяльність державних та громадських інститутів, 

суспільних груп та окремих осіб (суб’єктів соціальної 

політики), спрямована на реалізацію природних прав людини, 

що забезпечують її життєдіяльність та розвиток як соціальної 

істоти при беззастережному дотриманні її громадянських прав 

та свобод» 

О. Сергієнко, 2001 

[198, с.36] 

«…діяльність держави та/або суспільства (суспільних 

інститутів) з узгодження інтересів різних соціальних груп та 

соціально-територіальних громад у сфері виробництва, 

розподілу та споживання, які  дають змогу  узгоджувати 

інтереси цих груп з інтересами людини та 

довготерміновими цілями суспільства» 

І. Григор’єва,1998 

[36, с. 26] 

«… діяльність та принцип суспільства, які формують спосіб, 

за допомогою якого воно втручається та регулює відносини 

між індивідами, групами, громадами, соціальними 

закладами. Ці принципи та дії є результатом звичаїв та 

цінностей суспільства та в великій мірі визначають розподіл 

ресурсів та рівень добробуту його людей» 

Р. Баркер, 1994 р. 

[9, с. 38] 
 

Система цілеспрямованої діяльності суб’єктів соціально-

політичного життя, сукупність принципів, норм, правил, 

рішень, дій, спрямованих на забезпечення ефективного, 

оптимального функціонування та розвитку процесів 

соціального буття. 

В.Скуратівський, 

О. Палій,  

Е. Лібанова 

[201, с. 342] 

«… це діяльність з управління соціальною сферою 

суспільства, покликана забезпечити життя і відтворення 

нових поколінь, створити передумови для стабільності і 

розвитку суспільної системи і гідного життя людей» 

І. Лавриненко,  

[42] 

Діяльність держави спрямована на пом’якшення соціальних 

протиріч ринку 

Е. Баумхайер та 

А. Шорр  

[264, с. 38] 

Діяльність, орієнтована на соціальні низи - декласовані 

елементи, маргінальні групи тощо, для того, щоб 

відгородити забезпечені класи від їхніх домагань шляхом 

розвитку державної допомоги та суспільної добродійності 

В.І. Гилко 

[33, с.85] 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 
В

за
єм

о
д
ія

 Системна єдність двох взаємозалежних напрямків дій, які 
доповнюють один одного, а саме: соціального розвитку і 
соціального захисту 

В. Меленюк, 

[114, с.131] 

Система взаємодії державної влади, що постійно 
оновлюється, недержавних структур, самої особистості 
щодо життєзабезпечення та розвитку людини 

А. Сіленко 

[199, с. 120] 
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у
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о
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а 

п
р
о
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1) це «система (сукупність) мір (дій, заходів), які 
приймаються її суб’єктами і спрямовані на підвищення рівня 
життя населення» 
2) «це система взаємодій і взаємовідносин соціальних груп 
суспільства щодо життєзабезпечення населення, росту рівня і 
якості його життя» 

Навч. посіб. за ред. 

Н. А. Волгіна, 

[206, с. 10] 

Сукупність науково сформульованих ідей, положень та 
концептуальних підходів (як довготермінового, 
стратегічного, так і короткотермінового, тактичного 
характеру), що поєднується із системою конкретних дій, 
заходів, важелів, стимулів і механізмів, за допомогою яких 
практично регулюються соціальні процеси 

В. Мандибура 

 [112, с.22] 

Сукупність ідеологічних уявлень суспільства і держави про 
цілі соціального розвитку та діяльність щодо досягнення 
соціальних показників, які відповідають цим цілям 

Е. И. Холостова  

[243, с.21] 

Система заходів, принципів, рішень, дій держави та інших 
суспільних суб’єктів, що сформувалася в суспільстві на 
певному історичному етапі його розвитку і спрямована на 
забезпечення позитивних змін у соціальному просторі 

О.І. Скомарохова  

[200, с. 10] 

Певна орієнтація та система заходів для оптимізації 
соціального розвитку суспільства, відносин між 
соціальними й іншими групами, створення тих чи інших 
умов для задоволення життєвих потреб їх представників 

П.Ф. Друкер 

[51, с.13] 

Комплекс заходів, що здійснюються державними 
інститутами та недержавними суб’єктами з метою 
виявлення, задоволення та узгодження потреб та інтересів 
громадян, соціальних груп, територіальних громад 

А.С. Крупнік   

[88, с.9] 

Система заходів, принципів, рішень, дій держави та інших 
суспільних суб’єктів, що сформувалися у суспільстві на 
певному історичному етапі його розвитку і спрямована на 
забезпечення позитивних змін у соціальному просторі 

О.Д. Вороній  

 [26, с.317] 

Сукупність різноманітних заходів, форм діяльності 
суб’єктів соціально-політичного життя, спрямованих на 
формування та реалізацію соціальних потреб, що 
відображають життєво необхідні інтереси людини та 
суспільства для їхнього матеріального та соціального 
становища 

А.Г. Ягодка 

 [252, с.27] 

 
Система управлінських, регуляторних і саморегуляторних 
рішень, насамперед цілеспрямованої діяльності суб’єктів, 
які сформовані на певному історичному етапі; програми, 
служби, заходи, спрямовані на соціальні цілі 

А.О.Чемерис, 

П.І. Шевчук 

[249, с.199] 

Джерело: складено автором  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. 

Порівняльна характеристика моделей соціальної держави та їх вплив на соціальну політику 

Модель 

соціальної 

держави 

Коротка характеристика моделі соціальної 

держави 

Коротка характеристика концепції соціальної політики 

1 2 3 

Романська 

Місцеві співтовариства і нація можуть мати різні 

інтереси. Проте реалізація місцевих інтересів не 

може суперечити національному інтересу, який 

має абсолютно переважати. 

Місцеве самоврядування є реалізацію права 

місцевого співтовариства (як особливої 

соціальної освіти) на реалізацію власних 

інтересів. 

Загальна компетенція як право співтовариств 

вирішувати питання місцевого значення 

відповідно до власних інтересів. 

Місцеві співтовариства (а не місцеві органи 

влади) є юридичними особами, що володіють 

власністю, правами тощо. 

Обов'язковий жорсткий контроль за 

співтовариствами (префект, інші органи 

адміністративного контролю) і паралельне 

існування на місцевому рівні державної 

адміністрації для вирішення національних 

завдань. Пряме державне управління на місцях 

здійснюється через галузеві служби, присутні 

майже на всіх рівнях, і через державні органи 

загальної компетенції на місцях. 

Уніфікований і детально регламентований статус 

місцевих органів влади. 

Система соціального захисту населення сформувалася в перші три 

післявоєнні десятиліття за безпосередньою участю держави. 

Управління даною системою та її фінансування мають здійснюватися 

на паритетних засадах представниками профспілкових об'єднань і 

асоціаціями підприємців за участю адміністрації. Реформування 

соціальних структур захисту населення супроводжувалося посиленням 

впливу державної влади в управлінні всією системою соціального 

захисту на відміну від провідних країн Європи, де поширеними були 

ідеї про необхідність скорочення регулюючої ролі держави. 

Державні видатки на охорону здоров’я контролюються парламентом, 

що затверджує загальний ліміт медичних видатків, контрольний пакет 

по кожному сектору і регіону, а також визначає санкції при порушенні 

фінансової дисципліни. 

Діють спеціальні агентства, до функції яких входить контроль за 

якістю і обсягом обслуговування пацієнтів, ефективністю 

використання устаткування і приміщень, розподілом фінансів між 

національними страховими фондами і асоціаціями лікарів і медичних 

працівників виходячи з лімітів, затверджених парламентом. У разі 

перевищення ліміту лікарі повинні відшкодувати його страховим 

фондам. 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

Англійська 

Мешканців територіальних утворень пов’язує 

лише сусідство, вони не формують особливого 

співтовариства. 

Публічне управління спрямоване на реалізацію 

національного інтересу. 

Юридичними особами є органи влади. 

Органи місцевого управління представляють 

центр на місцях і немає необхідності в будь-яких 

інших представниках. 

Існують численні галузеві органи управління на 

місцях, які сформовані органами місцевого 

самоврядування та/або державної влади і є 

відносно самостійними. 

Статус місцевих органів влади заснований на 

загальних принципах, уніфікований, але може 

варіюватися залежно від місцевих особливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення розглядається як спосіб вираження соціальної 

солідарності в суспільстві, фінансовий аспект якої призначений для 

задоволення основних потреб нужденного населення. 

Центральний уряд несе повну відповідальність за діяльність 

державної системи охорони здоров'я (ДСОЗ), яка управляється 

медичною адміністрацією і медичними установами по всій країні. 

Вони тісно співробітничають з місцевими органами влади і не тільки 

займаються забезпеченням медичного обслуговування, але і 

виконують деякі види соціальних робіт, наприклад, з охорони 

навколишнього середовища, освіти тощо. На ДСОЗ також покладено 

функції національного стратегічного планування охорони здоров’я. 

Для вирішення соціальних проблем у неблагополучних регіонах 

створено 5 «зон зайнятості» і «груп дії», для виконання яких залучено 

місцеві органи влади. Розширення програм соціальної політики 

спрямоване на вирішення проблем, пов'язаних із старінням населення, 

а також для того, щоб адекватно реагувати на зміну суспільного 

середовища на НТП, в умовах якого зростає значення соціальної 

безпеки. 

Здійснюється політика, спрямована на різке скорочення видатків на 

соціальний захист (як засіб підвищення конкурентоспроможності 

фірм), а також на створення приватного ринку страхування. 

Приватні пенсії є різновидом пенсійного забезпечення і формуються 

самими людьми. Людям, які не здійснюють страхових внесків у фонд 

національного страхування, виплачують допомоги через старість за 

рахунок доходів від оподаткування. 

Німецька 

Нація складається з територіальних 

співтовариств, інтереси нації включають місцеві 

інтереси. Національні єдині інтереси 

реалізуються також через діяльність місцевих 

органів влади. Загальна компетенція як право й 

обов'язок вирішувати питання місцевого значення  

В основі ринкова економіка. Державі належить активна, але не 

вирішальна роль у регулюванні економіки. Виходить із загальності 

конкуренції та необхідності встановлення договірних відносин при 

визначенні основних соціально-економічних параметрів, наприклад, 

заробітної плати. Не встановлюються економічні цілі, а 

забезпечуються тільки правові та соціальні рамкові умови (рівність  

 
2

3
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 під свою відповідальність. Велика частина 

повноважень делегується місцевій владі, яка 

підзвітна або підпорядковується вищим органам 

влади. Усі галузеві служби на кожному рівні 

підпорядковуються органу влади загальної 

компетенції незалежно від його статусу. У 

структурі органів влади стирається межа між 

виборністю/самостійністю і ієрархічним 

підпорядкуванням державі. Статус місцевих 

органів влади може значно варіюватися, але 

регламентований урядом дуже детально. 

права, рівність стартових можливостей, рівність у правовому захисті 

тощо). Завдання держави - забезпечення і підтримка балансу між 

економічною ефективністю і соціальною справедливістю. 

Американська 

Місцеве співтовариство - окреме соціальне 

утворення, що має право на самоврядування для 

вираження своїх інтересів. 

Державні інтереси (інтереси штату) мають 

домінувати над місцевими. 

Баланс  інтересів досягається переговорами й 

угодами з вирішальною роллю штатів. 

Місцеві органи влади підзвітні не центру, а 

населенню і незалежним органам контролю 

(контроль з позиції системи публічного 

управління в цілому). 

Штати мають право детально регулювати статус і 

повноваження місцевих органів влади. 

Існують численні галузеві служби, не пов'язані 

підпорядкуванням ні з урядом, ні з органами 

самоврядування. Вищі посадовці цих служб часто 

є виборними. 

Жорстка орієнтація на ринкову модель, при якій задоволення 

індивідуальних і суспільних соціальних потреб здійснюється в 

основному за допомогою механізму ринкових відносин. Соціальні 

послуги (освіта, охорона здоров'я, матеріальне забезпечення в 

старості) переважно купуються на ринку й оплачуються самими 

користувачами. Держава навмисно обмежує свою роль матеріальною 

підтримкою тільки найбільш малозабезпечених верств населення. 

Головна мета соціальної політики - забезпечення мінімального рівня 

соціального захисту і більш рівномірний розподіл доходів. 

Особливістю є максимальне використання ринкового механізму в 

процесі розв’язання соціальних проблем, держава не діє як складова 

частина і гарант усієї національної системи соціального страхування і 

забезпечення. У США діє не менше 100 програм матеріальної 

допомоги, більшість із яких здійснюється під егідою п'яти 

федеральних міністерств (охорони здоров’я і соціальних служб 

сільського господарства, праці, житлового будівництва і міського 

розвитку, внутрішніх справ), а також Комітету з економічних 

можливостей. Управління у справах ветеранів. Ради з пенсійного 

забезпечення залізничників і Комісії цивільної служби. Причому 

численні програми діють відособлено, не утворюючи збалансованої та 
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Продовження таблиці Б.1 

Джерело: складено автором за матеріалами [234; 249] 

 

 

 

 

1 2 3 

 

 організованої системи. У результаті нерідко досить великі групи осіб, 

потребуючих матеріальної допомоги виключаються. Разом з тим 

подібні програми, певною мірою заохочують соціальне утриманство 

вихідців з афро-азіатського і латиноамериканського населення. 

Скандинавська 

Нація складається з територіальних 

співтовариств, інтереси нації включають місцеві 

інтереси. Виборність і самостійність місцевих 

органів влади - раціональний спосіб ураховувати 

різні інтереси й організовувати публічне 

управління. Загальна компетенція як право й 

обов'язок вирішувати питання місцевого значення 

під свою відповідальність. Компетенції та 

повноваження розподіляються між різними 

рівнями виходячи з єдиної доцільності незалежно 

від місцевих інтересів. Місцевим співтовариствам 

передається максимум соціальних функцій 

держави. Контроль за діяльністю органів 

самоврядування розподілено між державою, 

громадянами, спеціальними напівнезалежними 

органами. На місцевому рівні практично відсутні 

органи прямого державного управління. На 

регіональному рівні державний урядовець 

представляє уряд (Корону) і здійснює контроль. 

В основі - ринкова економіка. Державі належить вирішальна роль і 

повноваження з регулювання соціально-економічних умов. 

Здійснюється активна соціальна політика держави. Система 

страхування спрямована на досягнення більшої соціально-економічної 

рівності. Соціальний добробут - основна мета державної політики. 

Фінансування соціальних видатків здійснюється через бюджет 

центрального уряду і субнаціональні бюджети. Уряд приділяє охороні 

здоров'я, а також освіті та піклуванню про дітей особливу увагу, 

спрямовуючи збільшені кошти ( наприклад, за рахунок скорочення 

оборонних витрат тощо) до місцевих органів влади (комуни і лени). 

Кожен регіональний орган (ландстинг) відповідає за те, щоб жителі 

даного лена (області) мали вільний доступ до якісного медичного 

обслуговування. Приблизно 80% зібраних прибуткових податків 

спрямовуються на соціальні цілі. Витрати на деякі види 

стоматологічної допомоги дорослим ландстинги беруть на себе. 

Соціальна допомога виплачується місцевими органами влади для того, 

щоб гарантувати мінімальний рівень доходу. Ставки встановлюються 

місцевими органами влади, але існує і загальнонаціональний мінімум. 

Виплата і розмір допомоги залежать не тільки від поточного доходу, 

але і від обсягу активів, яким володіє людина. 

 
2

3
5

 



236 
 

 

Таблиця Б.2 

Понятійно-термінологічний апарат, що характеризує змістове наповнення категорії «інституційне середовище»  

Категорія  Автор  Змістове наповнення Визначальна ознака 
1 2 3 4 

Інститут  

Т. Веблен [24] 
Розповсюджений спосіб мислення про те, що стосується окремих відносин 
між суспільством і особистістю і окремих виконуваних ними функцій 

Формалізоване 
закріплення правил 

економічної гри 

Д. С. Норт [129] 
Створені людьми обмежувальні рамки, що впорядковують 
взаємовідносини між людьми, задають структуру утворювальних мотивів 
людської взаємодії 

І. І. Вініченко [25, с. 9] 
Набір правил поведінки, що приписує або забороняє певні повторювальні 
способи дії та взаємодії 

Г. Колодко [84, с.40] 
Правила економічної гри, встановлені законом і структурами, які 
забезпечують дотримання цих правил усіма економічними суб’єктами, 
використовуючи стимули, винагороди й покарання 

В. В. Зотов [73,с. 53] 
Специфічні функціональні й організаційні форми колективної діяльності, 
які є сталими структурними утвореннями і забезпечують реалізацію 
системних функцій економіки 

Т. В. Гайдай [71] Формалізоване закріплення інституцій 

В. К. Євдокименко 
[72, с. 30] 

Закріплена окрема норма (інститут приватної власності), сукупність таких 
норм у певному секторі (інститут фондового ринку) й організації та 
установи (фінансові інститути, інститути регіонального управління) 

Інституція  

А. Чухно [245] 
Спосіб мислення і дії, втілений у соціальних звичаях, установленнях, 
правилах і звичках… характеризуються значною різноманітністю і 
складною внутрішньою структурою  

Правила, норми, 

звички, інструменти 

економічної 

поведінки  

В. В. Зотов [73, с. 53] 
Звичаї, традиції, правила і норми соціальної поведінки, згідно із якими 
люди діють у різних сферах життя суспільства саме через свою 
присутність до інститутів 

С. Г. Кирдина,  
С. Ю. Малков [80] 

Формалізація необхідних правил, що забезпечують виживання і розвиток 
економіки … артефакти, штучно створювані конструкції 

Т. В. Гайдай [71] Звички, неформальні настанови 
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Продовження таблиці Б.2 
1 2 3 4 

Інституціоналізм  
П. І. Юхименко, 

П. М. Леоненко [251] 

Система поглядів на суспільство і економіку, в основі якої лежить 

категорія інституту 

Система поглядів на 

економіку та 

суспільство 

Інституційна 

структура 

О. Уільямсон [280, с. 31] 
Основні політичні, соціальні, правові норми, які є базою для виробництва, 

обміну, споживання 

Впорядкована 

сукупність 

інститутів, що 

визначають правила 

економічної 

поведінки 

Т. В. Гайдай [71] 

Впорядкований набір інституцій, які внормовують (визначають правила, 

стійкі зразки, моделі), координують економічну життєдіяльність 

суспільства 

І. І. Вініченко [25, с. 9] 
Певний впорядкований набір інститутів, що формується у межах тієї чи 

іншої системи координації господарської діяльності 

 
В. К. Євдокименко  

[72,  с. 30] 

Впорядкований набір регіональних економічних інститутів, а також 

механізмів їх дотримання, що визначають та обмежують сукупність 

варіантів економічної взаємодії, формують стереотипи економічної 

поведінки господарюючих суб’єктів регіону 

Інституціональне 

середовище  

І. І. Вініченко  [25, с. 9] Комплекс інститутів, систему організації 

Організаційне поле 

функціонування 

інститутів; 

сукупність відносин 

О. Г. Бортнікова [20] 
Сукупність системних компонентів, що забезпечують динаміку розвитку й 

основні характеристики процесів інституціоналізації 

К. Менар [ 119, с. 24] 
Сукупність «правил гри», що обмежують поле можливих дій для 

економічних агентів 

В. К. Євдокименко  

[72, с. 30] 

Інтституційно-варіаційне поле, в межах якого утворюється та векторно 

спрямовується інституційна система регіональної економіки  

Джерело: складено автором   
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Таблиця Б.3 

Формалізоване закріплення правил поведінки інноваційної трансформації інститутами соціальної політики 

України 

 Функції управління 
Методи 

управління  
Інструменти управління Завдання управління 

1 2 3 4 5 

Інститути державної 

влади 

Програмно-цільове планування 

підвищення 

конкурентоспроможності регіону, 

створення системи заохочення до 

професійної діяльності, 

нагромадження коштів для 

гарантованого захисту соціально 

незахищених верств населення, 

поєднання та узгодження інтересів 

розвитку соціальної та економічної 

сфер із зазначенням порогових 

значень досягнення 

збалансованого соціально-

економічного розвитку.  

Адміністративні, 

економічні, 

соціальні, 

нормативні. 

Дотації на вирівнювання 

фінансової забезпеченості 

місцевих бюджетів, 

субвенції на здійснення 

державних програм 

соціального захисту, 

державні соціальні 

стандарти і нормативи, 

економіка знань, субвенції 

на виконання 

інвестиційних програм, 

державна участь в 

акумулюванні 

початкового капіталу. 

Створення гідних умов життя 

населення, пошук напрямів 

співробітництва в межах 

державно-приватного 

партнерства, забезпечення 

зайнятості населення, 

забезпечення вирішення 

соціально-економічних проблем, 

розширення участі найманих 

працівників у прибутках 

підприємства, удосконалення 

бюджетно-податкової політики 

країни. 

Інститути 

регіональної влади 

Розробка стратегії підвищення 

конкурентоспроможності регіону, 

контроль за дотриманням вимог 

нормативно-правового поля 

регулювання соціально 

орієнтованого розвитку економіки 

регіону, визначення індикаторів 

безпечного розвитку регіону, 

організація та управління 

виконання місцевого бюджету 

соціально-економічного розвитку 

регіону. 

Економічні, 

фіскальні, 

програмування 

регіонального 

розвитку. 

Комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності, 

формування раціональної 

структури економіки 

регіону, венчурне 

фінансування, місцеві 

податки та збори. 

Підвищення інвестиційної 

привабливості регіону, 

досягнення мінімальних 

стандартів безпеки, створення 

передумов безпечного 

соціально-економічного 

розвитку регіону. Обґрунтування 

запровадження місцевих 

податків та зборів. 
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Продовження таблиці Б.3 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Стимулювання реалізації творчої 

ініціативи населення регіону, 

посилення ролі та контроль за 

роботою профспілок, підняття на 

новий рівень вимог колективних 

договорів та трудових угод. 

 

Соціальні, 

психологічні. 

Бюджетне фінансування 

громадських ініціатив, 

самофінансування, 

мережа місцевих 

інвестиційних компаній, 

грантові ресурси. 

Забезпечення свободи 

самореалізації, самовідтворення 

трудового потенціалу регіону, 

нагромадження капіталу через 

участь у прибутках і формуванні 

умов розвитку економіки 

регіону, реалізація соціальної 

ролі праці, створення умов для 

встановлення реальної оцінки 

праці та зміни ролі мінімальної 

оплати праці. 

Інститути власності 

Створення нормальних умов 

життєзабезпечення населення, 

забезпечення результативності та 

ефективності діяльності. 

Економічні, 

соціальні. 

Фонди регіонального 

розвитку для 

фінансування підприємств 

комунального 

господарства, резервні 

фонди, корпоратизація та 

приватизація об’єктів, 

формування нових 

інноваційних інститутів, 

амортизаційні фонди, 

фонд заробітної плати. 

Мінімізація ризиків банкрутства 

та ліквідації, забезпечення 

формування доданої вартості та 

соціального ефекту. 

Інститути ринкової 

інфраструктури 

Створення та забезпечення 

функціонування мережі 

регіональних об’єднань суб’єктів 

господарювання, забезпечення 

конкурентного середовища. 

Економічні . 

Грошові фонди 

фінансових ресурсів, 

статутні фонди, 

кон’юнктура ринку, 

страхування венчурного 

бізнесу, кредитування, 

інвестування. 

Розвиток підприємництва в усіх 

сферах життєдіяльності регіону, 

створення сприятливих умов для 

реалізації ідеї соціального 

підприємництва. 

 

Джерело: складено автором за матеріалами [31; 73; 81, с. 102-104] 
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Таблиця Б.4 

Основні суб’єкти  соціальної  політики та їх функції 

Суб’єкт  Функції 

1 2 

Д
ер

ж
ав

а 

Законодавча державна 

влада (Верховна Рада 

України) 

Виробляє загальну стратегію соціальної політики шляхом 

розробки й ухвалення тривалодіючих у часі законів і визначає 

мінімальний рівень соціальних гарантій, яким населення може 

бути забезпечене при даній економічній ситуації шляхом 

розробки й ухвалення нормативних документів, які регулярно 

переглядаються у зв’язку із зміною економічної кон’юнктури і 

встановлюють конкретний розмір виплат соціального характеру, 

масштаби соціальних послуг, що надаються безоплатно або на 

пільговій основі. Формує джерела фінансування соціальної 

політики шляхом ухвалення бюджету і регулювання діяльності 

позабюджетних фондів. 

Виконавча державна 

влада (Кабінет 

Міністрів України, 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України, міністерства і 

комітети, які в рамках 

своєї компетенції 

займаються 

вирішенням соціальних 

питань) 

Реалізує заходи соціальної політики, встановлені ухваленими 

законами.  

Конкретизує порядок соціальних виплат, розробляє нормативні 

матеріали, що визначають діяльність інституційних структур, які 

акумулюють і використовують кошти, призначені для соціального 

захисту громадян.  

За допомогою макроекономічного регулювання впливає на 

сукупний попит і можливості його задоволення. 

Органи місцевої влади та 

місцевого самоврядування 

Розробляють і реалізують заходи соціальної політики з 

урахуванням специфіки конкретного регіону, області, міста. 

Забезпечують збереження мінімального рівня соціальних гарантій, 

гарантованих державою; за наявності економічних можливостей 

збільшують розміри соціальних виплат, розширюють їх перелік. 

Регулюють задоволення попиту населення регіону, області, міста, 

його поведінку на споживчому і фінансово-кредитному ринках. 

Роботодавці 

Виконують вимоги, що висуваються до умов праці, рівня оплати 

праці, страхування, встановлені державною, регіональною і 

місцевою владою. Створюють робочі місця. Формують власні 

заходи соціальної політики на основі власних фінансових ресурсів 

(безплатне харчування, оплата відпочинку, надання 

безпроцентних кредитів на придбання житла тощо). 

Громадські організації, у 

тому числі профспілки, 

політичні партії 

Виконують ідеологічну функцію, представляють інтереси певних 

верств населення, сприяють досягненню угод із владою і 

роботодавцями. 

Інфраструктурний комплекс Забезпечує безпосереднє надання відповідних послуг населенню. 

Позабюджетні фонди: 

Фонд пенсійного 

страхування; Фонд 

загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування на випадок 

безробіття; 

Пенсійне забезпечення за віком, виплачує пенсії за інвалідністю 

внаслідок загального захворювання, у разі смерті годувальника, 

допомогу на поховання, щомісячні пенсії або щорічні виплати 

вдовам і дітям. Сприяє працевлаштуванню, виплачує допомоги з 

безробіття, створює додаткові робочі місця, фінансує професійну 

орієнтацію населення. Фінансує медичну допомогу, лікування в 

медичних установах, виплачує допомогу у зв'язку з хворобою, по  
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Фонд соціального 

страхування з тимчасової 

втрати працездатності; 

Фонд соціального 

страхування від нещасних 

випадків на виробництві та 

професійних захворювань 

догляду за хворою дитиною, пенсії у зв’язку із нещасним 

випадком і професійним захворюванням на виробництві, 

допомогу з тимчасової непрацездатності у зв’язку з нещасним 

випадком. Організовує оплату медичної допомоги і лікування 

потерпілих на виробництві, надання послуг з медичної, 

професійної та соціальної реабілітації осіб, які втратили 

працездатність. Розробляє заходи, спрямовані на запобігання 

нещасним випадкам на виробництві та професійним 

захворюванням. 

Нерезиденті суб’єкти, у тому 

числі міжнародні громадські 

та політичні організації 

Реалізують власні заходи щодо соціальної політики. Як правило, 

ці заходи стосуються захисту соціально слабких груп (інваліди, 

біженці, переселенці). 

Джерело: складено автором за матеріалами [62; 83; 84] 
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Додаток В 

Таблиця В. 1. 

Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів 

та гарантій їх забезпечення 

Державні соціальні 

стандарти 

Загальна характеристика 

1 2 

Державні соціальні 

стандарти у сфері доходів 

населення 

встановлюються з метою визначення розмірів державних 

соціальних гарантій у сфері оплати праці, виплат за 

обов’язковим державним соціальним страхуванням, права на 

отримання інших видів соціальних виплат і державної 

соціальної допомоги та їх розмірів, а також визначення 

пріоритетності напрямів державної соціальної політики 

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

соціальних послуг 

встановлюються  для визначення розмірів державних 

гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Державні соціальні 

нормативи у сфері житлово-

комунального 

обслуговування 

встановлюються з метою визначення державних гарантій 

щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів 

плати за житло і житлово-комунальні послуги, які 

забезпечують реалізацію конституційного права 

громадянина на житло 

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

транспортного 

обслуговування та зв’язку 

до них включають норми забезпечення транспортом 

загального користування, показники якості транспортного 

обслуговування, норми забезпеченості населення послугами 

зв’язку 

Державні соціальні 

нормативи у сфері охорони 

здоров’я 

до них включають перелік та обсяг гарантованого рівня 

медичної допомоги громадянам у державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я; нормативи надання медичної 

допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних 

та профілактичних процедур; показники якості надання 

медичної допомоги; нормативи пільгового забезпечення 

окремих категорій населення лікарськими засобами та 

іншими спеціальними засобами; нормативи забезпечення 

стаціонарною медичною допомогою; нормативи 

забезпечення медикаментами державних і  комунальних 

закладів охорони здоров’я; нормативи санаторно-курортного 

забезпечення; нормативи забезпечення харчуванням у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я 

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

забезпечення навчальними 

закладами 

до них включають перелік та обсяг послуг, що надаються 

державними і комунальними закладами дошкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти; 

нормативи граничного наповнювання класів, груп та 

співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних 

працівників у навчальних закладах; норми матеріального 

забезпечення навчальних закладів та додаткових видів 

соціального і матеріального забезпечення учнів  

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

обслуговування закладами 

культури 

до них включають перелік та обсяг безоплатних послуг, які 

надаються населенню закладами, підприємствами, 

організаціями та установами культури; показники якості 

надання населенню послуг закладами, підприємствами,  
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організаціями та установами культури; нормативи 

забезпечення населення закладами, підприємствами, 

організаціями та установами культури 

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

обслуговування закладами 

фізичної культури та спорту 

до них включають перелік та обсяг безоплатних послуг, які 

надаються населенню закладами фізичної  культури, спорту, 

а також дитячо-юнацькими спортивними школами; 

нормативи забезпечення населення закладами фізичної 

культури та спорту 

Державні соціальні 

нормативи у сфері 

побутового обслуговування, 

торгівлі та громадського 

харчування 

нормативи забезпечення населення побутовими послугами; 

показники якості надання побутових послуг; нормативи 

забезпечення торговельною площею та місцями у закладах 

громадського харчування; показники якості та безпеки 

товарів і послуг підприємств громадського харчування 

Джерело: складено автором за матеріалами [7; 8; 35]  
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Таблиця В.2 

Основні гарантії прав громадян в Україні 

Законодавство України 
Основні гарантії, норми та 

нормативи 

1 2 

1. Сфера трудових відносин і охорони праці 

Кодекс законів про працю України, Закони України 

«Про оплату праці», «Про колективні договори та 

угоди», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про 

пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо запобігання виробничому 

травматизму та професійним захворюванням», Наказ 

Держнагляд охорони праці «Про перелік робіт з 

підвищеною небезпекою», Санітарні норми та 

правила 

 

Гарантований розмір мінімальної 

заробітної плати. Тарифна система 

оплати праці в бюджетній сфері. 

Стандарти безпеки праці, норми та 

правила з охорони праці, гігієнічні 

нормативи, санітарні норми та 

правила, переліки професій із 

шкідливими і небезпечними 

умовами праці тощо 

2. Соціальне забезпечення 

Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, Закони України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 

«Про межу малозабезпеченості», «Про мінімальний 

споживчий бюджет», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про прожитковий 

мінімум», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ та деяких інших 

осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про соціальну допомогу», «Про 

соціальний захист малозабезпечених громадян в 

умовах переходу на повну оплату вартості житлово-

комунальних послуг», «Про порядок надання 

біженцям грошової допомоги та пенсії» тощо 

 

Розмір прожиткового мінімуму. 

Соціальні виплати і допомоги 

малозабезпеченим, інвалідам, 

громадянам похилого віку, 

чорнобильцям, учасникам війни, 

сім’ям військовослужбовців, 

загиблим в озброєних конфліктах 

тощо. 

Допомоги біженцям і вимушеним 

переселенцям, звільненим із 

військової служби тощо. 

Перелік безоплатних соціальних 

послуг, матеріально-технічне і 

фінансове забезпечення соціальних 

установ 
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3. Пенсійне забезпечення 

Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

Закони України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення» 

тощо 

Розміри пенсій за віком, інвалідністю, 

за вислугу років, соціальні пенсії, 

пільгові пенсії тощо 

4. Сфера регулювання зайнятості населення 

Закони України «Про зайнятість населення», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» 

Захист від безробіття (допомога з 

безробіття, виплати на період 

навчання за направленням служби 

зайнятості тощо). Квотування 

робочих місць для соціально 

незахищених верств населення. 

Державна допомога з підтримки 

створення робочих місць. Організація 

оплачуваних громадських робіт 

5. Освіта 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про 

професійно-технічну освіту» тощо 

Перелік безоплатних послуг освітніх 

установ, що фінансуються з бюджетів 

усіх рівнів. Нормативи граничної 

наповнюваності класів і груп учнями. 

Розміри стипендій (студентам 

державних вищих навчальних 

закладів, навчальних закладів 

середньої і начальної професійної 

освіти, аспірантам і докторантам) 

6. Охорона здоров’я 

Основи законодавства України про охорону здоров’я, 

Закони України «Про охорону здоров’я», «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням і похованням», 

«Про запобігання захворюванню на СНІД та 

соціальний захист населення», «Про санітарне та 

епідемічне благополуччя населення», «Про 

використання ядерної енергії та радіаційний захист», 

«Про радіаційну безпеку населення» тощо 

Перелік медичних послуг, що 

фінансуються за рахунок коштів 

бюджетів усіх рівнів. Норми 

забезпеченості населення установами 

охорони здоров’я. Стандарти якості 

медичної допомоги. Нормативи 

матеріального, технічного і кадрового 

забезпечення медичних установ тощо 

7. Житлова політика 

Житловий кодекс, Цивільний кодекс, Закони України 

«Про приватизацію державного житлового фонду», 

«Про Загальнодержавну програму реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 

2004-2010 роки», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», «Про житлово-

комунальні послуги» 

Соціальна норма житла. Гранична 

вартість надання житлово-

комунальних послуг на 1м
2
 загальної 

площі житла. Граничний рівень 

платежів громадян по відношенню до 

рівня витрат на утримання і ремонт 

житла, а також комунальні послуги у 

сукупному сімейному доході 

Джерело: складено автором за матеріалами[7; 8; 35]
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Переваги та недоліки існуючих показників, які характеризують рівень та якість життя  

населення на світовому рівні 

Розробник Назва показника Склад показника Перевага Недоліки 

1 2 3 4 5 

Робоча група 

ООН 

Життєвий 

рівень 

Індекс заробітної плати, індекс 

прожиткового мінімуму та індекс 

вартості життя 

Перша спроба створення 

системи показників для 

оцінки якості життя 

населення 

Кожний з індексів має певне значення, 

але вони не дають всебічної 

характеристики якості життя 

населення, до того ж при визначенні 

якості життя деяких категорій 

населення зазначені індекси не 

використовуються 

Експерти 

ПРООН 

Життєвий 

рівень 

Національний доход; ВВП на душу 

населення і середньорічні темпи 

його зростання; обсяг і види 

соціального обслуговування; 

витрати на особисте споживання 

населення, їх структура і 

середньорічні темпи зростання; 

щільність населення; транспортне 

обслуговування населення; робота 

засобів зв'язку; преса й ін. 

Зведення показників до 12 

груп. Виділення загального 

ряду інформативних 

показників 

Не приділяється увага показникам 

оцінки стану навколишнього 

середовища та ресурсного потенціалу 

території, не здійснюється поділ 

показників на соціальні, економічні та 

екологічні; орієнтація показників на 

макрорівень, труднощі в інтерпретації 

показників; існують розбіжності в 

методиках розрахунків у різних країнах 

Рада ОЕСР 
Соціальні 

індикатори 

Здоров’я, освіта і навчання, 

зайнятість і якість трудового життя, 

час і відпочинок, доступність товарів 

і послуг, фізичне оточення, 

соціальне середовище, особиста 

безпека 

Зведення 33 показників у 9 

груп. Приділяється увага 

показникам, що 

характеризують зміни у 

навколишньому 

середовищі 

Якість життя ототожнюється з 

соціальними індикаторами. Серед 

екологічних показників оцінюється 

лише вплив зміни навколишнього 

середовища (забруднення та шуму) на 

якість життя населення. Не 

здійснюється поділ показників на 

соціальні, економічні та екологічні 

2
4
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 

Дослідний 

інститут 

соціального 

розвитку ООН 

Індекс 

соціального 

розвитку 

Розроблена система 16 

найважливіших взаємозалежних 

показників (9 соціальних та 7 

економічних) 

Визначено межу 

співвідношення 

соціального та 

економічного розвитку 

Якість життя, як і у інших методиках, 

ототожнюється із соціально-

економічним розвитком, ігнорується 

стан навколишнього природного 

середовища 

 

Комітет з 

проблем кризи 

народонасе-

лення ООН 

Індекс 

неблагополуччя 

Доходи, інфляція, попит на нові 

робочі місця, ступінь 

перенаселеності міст, дитяча 

смертність, харчування, наявність 

чистої  питної води, використання 

енергії, писемність дорослого 

населення, ступінь свободи особи 

 

За допомогою одного 

критерію визначалась 

відмінність в умовах життя 

людей різних країн світу 

Не приділяється увага показникам 

оцінки стану навколишнього 

середовища та ресурсного потенціалу 

території, існують розбіжності в 

методиках розрахунків у різних країнах 

Світова 

практика  

Індекс 

гуманітарного 

розвитку 

Очікувана під час народження 

тривалість житія, рівень писемності 

серед дорослих, тривалість 

навчання, рівень освіти, реальний 

ВВП на душу населення 

За даним показником 

здійснено поділ 160 країн 

світу за ступенем 

гуманітарного розвитку в 

них 

Використовується вузьке коло 

показників. Не приділяється увага 

показникам стану навколишнього 

природного середовища. Відсутня 

комплексна оцінка якості життя 

населення. Складність методики 

розрахунку показників 
Індекс 

інтелектуально-

го потенціалу 

суспільства 

Рівень освіти дорослого населення, 

питома вага студентів у загальній 

чисельності населення, частка 

витрат на освіту у ВВП, питома вага 

зайнятих у науці і науковому 

обслуговуванні в загальній 

чисельності зайнятих, питома вага 

витрат на науку у ВВП 

Характеризує можливість 

збереження генофонду, 

інтелектуального розвитку 

населення в умовах 

проведення конкретної 

соціально-економічної 

політики в країні 
Коефіцієнт 

життєздатності 

населення 

Не приділяється увага показникам 

оцінки стану навколишнього 

середовища та ресурсного потенціалу 

території. Відсутня комплексна оцінка 

якості життя населення 

 

 

2
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 

Концепція 

людського 

розвиту  

Індекси убогості 

населення ІУН-

1 і ІУН-2 

Частка осіб, що не дожили до 40 

років, частка неписьменних у 

загальній чисельності населення, 

частка населення, яке не має доступу 

до питної води, частка дітей віком до 

5 років зі зниженою масою тіла, 

частка бідних за доходами, рівень 

тривалого безробіття 

Являють собою інтегральні 

показники, що 

відображають різні аспекти 

нестатків у житті людини 

за такими основними 

елементами, як довголіття, 

освіта й адекватність умов 

життя 

Використовується вузьке коло 

показників, що характеризують 

убогість та незадоволеність населення. 

Не приділяється увага показникам 

стану навколишнього природного 

середовища. Якість життя 

ототожнюється з рівнем убогості 

Моррісон Д. 
Індекс фізичної 

якості життя 

Індекс ґрунтується на показниках 

очікуваної тривалості життя після 

досягнення дитиною 1 року, рівня 

дитячої смертності і поширення 

грамотності в країні 

Дослідження показало 

наявність кореляції між 

рівнем валового 

національного продукту на 

душу населення і 

величиною індексу, але 

ступінь цієї кореляції був 

не дуже високий 

Не приділяється увага показникам 

оцінки стану навколишнього 

середовища та ресурсного потенціалу 

території. Відсутня комплексна оцінка 

якості життя населення 

ООН 

Показники 

благополучного 

існування 

людини 

Щоденний раціон харчування - 2500 

до 4000 ккал, три зміни одягу і три 

пари взуття, житлова площа - не 

менше ніж 6 м
2
 на 1 особу, повна 

писемність дорослих і шестирічна 

освіта для дітей, один радіоприймач 

та велосипед на домогосподарство, 

один телевізор на 100 жителів, 10 

лікарів і 500 лікарняних ліжок на 

100000 населення, кошти на 

медикаменти на суму не менш ніж 

100 дол. США, наявність гідної 

роботи, система соціального захисту 

для хворих, інвалідів і старих 

Досліджена велика 

кількість показників, які 

характеризують стан 

соціально-економічного 

розвитку держави 

Не приділяється увага показникам 

оцінки стану навколишнього 

середовища та ресурсного потенціалу 

території. Відсутня комплексна оцінка 

якості життя населення 

 

2
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 

Human 

Development 

Report  

Індекс розвитку 

людського 

потенціалу 

Складається з таких індексів: 

індексу очікуваної тривалості життя 

населення, індексу доступного рівня 

освіти, індексу скоригованого 

реального ВВП на душу населення 

Даний індекс постійно 

вдосконалюється. Складові 

елементи індексу розвитку 

людського потенціалу 

приводяться до 

порівняльного виду 

Не обґрунтовується та не оцінюється 

залежність розвитку людського 

потенціалу від стану навколишнього 

природного середовища 

Джерело: складено автором за матеріалами [64; 158; 168; 213; 259; 285; 289; 296] 
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Рис. Д. 1. Структура міжнародного індексу інновацій BCG 

Джерело:  [278] 
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Рис. Д. 2.  Структура міжнародного інноваційного індексу GII  

Джерело: [279] 
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Рис. Д. 3. Структура міжнародного інноваційного індексу ІСІ  

Джерело:  [287] 
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Рис. Д. 4. Структура європейського інноваційного індексу SII 

Джерело:  [41; 298] 
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Таблиця Д.2. 

Порівняльна характеристика міжнародних інноваційних індексів 

Критерії 
Індекси 

BCG ІСІ GII SII 

1 2 3 4 5 

1. Цілі 

розрахунків 

Визначення рівня 

інноваційного 

розвитку для 

ефективного 

інвестування 

Визначення 

інноваційної 

спроможності 

Визначення 

значимості 

інноваційного 

розвитку 

 

2. Коло 

охоплених країн  
101 країна світу 131 країна 

125-132  

країни світу 
 47 країн 

3. Період 

дослідження 
2007- 2009 рр. 

2002 – 2011 рр., 

однак доступні 

не всі роки 

2007-2012 рр. 2003-2011 рр. 

4. Показники 

щодо створення 

умов 

інноваційної 

діяльності 

Зі сторони держави 

і бізнесу 

Інституційні 

регуляторні 

Інституційні, 

кадрові, 

ринкові 

Людські 

ресурси, 

фінанси, ін-

фраструктурні 

можливості 

5. Показники 

державної 

політики 

Широко 

(фінансова, 

податкова, освітня, 

інфраструктурна, 

торгова, 

регуляторна, щодо 

інтелектуальної 

власності) 

Оцінка 

державної 

політики та 

ефективності 

управління щодо 

створення умов 

інноваційного 

розвитку 

Політичні та 

інші 

регулятори 

для 

формування 

умов 

інноваційного 

розвитку 

Державне 

фінансування 

НДДКР, 

освіти, 

підтримка 

МСБ 

6. Соціальні 

чинники 

інновацій 

Освіта, 

кваліфікація 

робочої сили 

Людський 

капітал, 

професійна 

підготовка та 

соціальне 

включення 

Людський 

капітал 

Людські 

ресурси 

7. Фінансування 

інноваційної 

діяльності 

Урядове 

фінансування 

НДДКР 

Видатки на 

НДДКР 

Інвестиційні 

та кредитні 

умови 

Державні 

витрати на 

R&D, 

венчурний 

капітал, 

приватні 

кредити 

8. Розвиток 

інституційного 

забезпечення 

інноваційного 

процесу 

Опосередковано 

державною 

політикою 

Інституційне 

середовище зі 

сторони 

держави, 

інфраструктура 

ІКС та НДДКР 

Щодо ІКС, 

освіти 

Детально 

щодо 

інноваційного 

малого та 

середнього 

бізнесу 
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Продовження таблиці Д.2 

1 2 3 4 5 

9. Впровадження 

інновацій 

Трансфер знань, 

комерціалізація 

інновацій 

- Фрагментарно 

Частка фірм, 

що впро-

ваджують 

інновації 

10. Показники 

впливу 

інновацій на 

ефективність 

бізнесу 

Високотехноло-

гічний експорт, 

продуктивність 

праці, ринкова 

капіталізація 

компаній 

Доходи та 

виплати по 

роялті та 

ліцензіях 

Експорт 

інновацій 

Частка фірм, 

де інновації 

призвели до 

значної 

економії 

ресурсів та 

праці, експорт 

на середньо - 

та 

високотехно-

логічних 

підприєм-

ствах, експорт 

на науково 

містких 

підприємствах, 

продажі нових 

товарів 

11. Результати 

інноваційної 

діяльності 

Патенти, 

публікації, 

економічне 

зростання  

Кількість 

наукових 

публікацій, 

отриманих 

патентів та 

зареєстрованих 

торгових марок 

Створення 

знань, 

експорт 

інновацій, 

творчі 

результати 

Кількість 

патентів; 

кількість 

національних 

торговельних 

марок, баланс 

торгівлі 

технологіями, 

для ринку, про-

дажі товарів, 

нових для 

підприємства 

12. Соціальні 

наслідки 

інновацій 

Зростання 

зайнятості 
- 

Користь для 

соціального 

забезпечення, 

вплив на 

зайнятість 

Зайнятість в 

секторі 

НДДКР, 

середньо та 

високотехно-

логічному 

виробництві, 

секторі 

високотехно-

логічних 

послуг 

Джерело: складено автором за матеріалами [41;206-265; 269-270] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1  

Структура показників та їх порогових  значень індексу рівня соціально-

економічної безпеки країни 

Індикатор 
Порогові 

значення 

Стимулятор/ 

Дестимулятор 

1 2 3 

БЕЗПЕКА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ (Ібвн) 

 

1 
Відношення чисельності наявного населення до рівня 1990 

року, відсотків 
не менше 100 стимулятор 

2 
Коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного 

населення 

не менше + 

1,5-2 

стимулятор/ 

дестимулятор 

3 Сумарний коефіцієнт народжуваності, % не менше 2,2 стимулятор 

4 
Частка населення похилого віку в загальній чисельності 

населення (коефіцієнт старіння),% 
не більше 18 дестимулятор 

5 Очікувана тривалість життя при народженні, років не менше 78 стимулятор 

6 
Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до 

одного року), на 1 тис. народжених живими 
не більше 3 дестимулятор 

7 
Демографічне навантаження непрацездатного населення на 

працездатне, % 
не більше 45 дестимулятор 

8 
Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (-) 

(на 10 тис. осіб) 

не більше 3/ 

не менше 2 

дестимулятор/ 

стимулятор 

БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (Ібсс) 
 

1 Індекс людського розвитку, коеф. не нижче 0,8 стимулятор 

2 Добова калорійність харчування людини, тис. ккал не менше 31 стимулятор 

3 

Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів 

домогосподарств до індексу споживчих цін (до грудня 
попереднього року) 

не менше 1 стимулятор 

4 
Відношення сукупних доходів 20% найбільш забезпеченого 

населення до 20 % найменш забезпеченого населення,  разів 
не більше 4,5 дестимулятор 

5 

Частка населення із середньодушовими еквівалентними 
загальними доходами у місяць, нижчими 75 відсотків 

медіанного рівня загальних доходів, % 

не більше 18 дестимулятор 

БЕЗПЕКА ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (Іфсс) 

1 Відношення наявного доходу населення до ВВП, % не менше 53 стимулятор 

2 
Відношення обсягів заробітної плати до обсягів соціальних 

допомог та інших одержаних поточних трансфертів, разів 
не менше 1,6 стимулятор 

3 
Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до 

середнього значення в країнах ЄС-27, % 
не менше 90 стимулятор 

4 
Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я, 

відсотків ВВП 
не менше 7 стимулятор 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, відсотків ВВП не менше 7 стимулятор 

Обсяг видатків зведеного бюджету на соціальний захист, 

відсотків ВВП 
не менше 24 стимулятор 

Відношення середнього розміру пенсії за віком до межі 

малозабезпеченості, які втратили працездатність, разів 
не менше 2 стимулятор 

БЕЗПЕКА РИНКУ ПРАЦІ НАСЕЛЕННЯ (Ібрпн) 

Рівень зайнятості населення осіб працездатного віку, % не менше 70 стимулятор 

Рівень безробіття (за методологією МОП), % не більше 10 дестимулятор 

Частка соціально усунутого населення (рівень тривалого 

безробіття (понад 12 місяців)), % 
не більше 20 дестимулятор 

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати 

до мінімальної, разів 
не менше 3 стимулятор 

Середньомісячна заробітна плата у країнах ЄС-27 та в 
Україні, дол. США 

не менше 800 стимулятор 

Джерело: складено автором за матеріалами [81; 219-222] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

 

Таблиця Е.2  

Значення компонент для розрахунку інтегрального індексу 

соціально-економічної безпеки країн ЄС та України   

Індекс безпеки відтворення населення 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,83 0,853 0,792 0,838 0,923 0,852 0,818 0,746 0,682 0,81975 

Данія 0,812 0,858 0,862 0,838 0,898 0,891 0,876 0,827 0,781 0,73167 

Естонія 0,824 0,818 0,844 0,757 0,746 0,829 0,877 0,949 0,86 0,77775 

Греція 0,728 0,786 0,74 0,672 0,809 0,732 0,653 0,8 0,802 0,70574 

Франція 0,874 0,859 0,829 0,81 0,78 0,782 0,784 0,796 0,794 0,77361 

Італія 0,727 0,763 0,665 0,683 0,756 0,757 0,762 0,774 0,726 0,76934 

Латвія 0,736 0,777 0,803 0,751 0,736 0,69 0,735 0,755 0,76 0,72841 

Литва 0,679 0,715 0,723 0,776 0,773 0,726 0,759 0,801 0,832 0,72315 

Угорщина 0,808 0,855 0,813 0,834 0,836 0,793 0,789 0,821 0,754 0,70261 

Польща 0,616 0,676 0,678 0,735 0,719 0,718 0,667 0,637 0,694 0,72024 

Фінляндія 0,851 0,883 0,906 0,934 0,93 0,919 0,943 0,917 0,897 0,83125 

Швеція 0,855 0,859 0,844 0,868 0,876 0,912 0,907 0,902 0,855 0,84048 

Норвегія 0,901 0,874 0,992 0,833 0,854 0,832 0,844 0,868 0,866 0,826 

Швейцарія 0,809 0,801 0,757 0,767 0,778 0,791 0,804 0,792 0,785 0,73988 

Україна 0,705 0,614 0,614 0,634 0,661 0,655 0,677 0,674 0,675 0,5902 

Індекс безпеки соціальної сфери 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 1,206 1,242 1,248 1,271 1,275 1,243 1,235 1,238 1,287 1,2871 

Данія 0,948 1,206 1,193 1,194 1,112 1,106 1,122 1,108 1,144 1,16512 

Естонія 0,962 0,991 0,976 0,988 0,988 0,999 0,986 0,991 0,985 0,90903 

Греція 1,002 0,973 0,968 0,969 0,982 0,972 0,933 0,893 0,901 0,88112 

Франція 1,153 1,145 1,148 1,158 1,124 1,118 1,098 1,106 1,111 1,12689 

Італія 1,008 0,992 0,993 1,022 1,012 1,013 0,992 0,985 0,982 0,94258 

Латвія 0,692 0,872 0,935 0,885 0,853 0,878 0,929 0,938 0,949 0,89413 

Литва 0,693 0,969 0,998 0,977 0,947 0,889 0,963 1,003 0,963 0,8879 

Угорщина 1,089 1,006 1,142 1,14 1,148 1,145 1,103 1,083 1,047 1,03582 

Польща 0,939 0,978 1,011 1,038 1,023 1,006 1,02 1,022 1,034 1,02747 

Фінляндія 1,177 1,161 1,142 1,136 1,141 1,144 1,133 1,145 1,183 1,18794 

Швеція 1,253 1,169 1,231 1,185 1,143 1,149 1,13 1,131 1,122 1,11994 

Норвегія 0,944 1,145 1,221 1,232 1,226 1,228 1,274 1,302 1,264 1,23641 

Швейцарія 1,088 1,086 1,078 1,064 1,074 1,084 1,093 1,091 1,125 1,12765 

Україна 0,9 0,929 0,95 0,932 0,907 0,891 0,97 0,991 1,006 0,98465 
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Продовження таблиці Е.2 

Індекс безпеки фінансування соціальної сфери 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,705 0,716 0,714 0,76 0,76 0,792 0,802 0,814 0,841 0,787 

Данія 0,778 0,779 0,781 0,785 0,803 0,823 0,841 0,838 0,846 0,9996 

Естонія 0,59 0,594 0,606 0,613 0,674 0,728 0,745 0,699 0,692 0,65183 

Греція 0,772 0,784 0,786 0,792 0,815 0,679 0,803 0,794 0,802 0,7921 

Франція 0,926 0,76 0,945 0,972 0,971 0,999 1,013 1,018 1,027 0,99183 

Італія 0,473 0,473 0,477 0,488 0,493 0,499 0,506 0,501 0,498 0,70173 

Латвія 0,642 0,64 0,659 0,661 0,676 0,695 0,715 0,684 0,689 0,6483 

Литва 0,592 0,611 0,636 0,658 0,688 0,733 0,731 0,724 0,709 0,66177 

Угорщина 0,733 0,742 0,758 0,758 0,775 0,756 0,769 0,757 0,751 0,7086 

Польща 0,662 0,66 0,67 0,671 0,666 0,704 0,715 0,71 0,701 0,69178 

Фінляндія 0,687 0,697 0,698 0,698 0,691 0,743 0,759 0,763 0,774 0,89737 

Швеція 0,744 0,745 0,746 0,753 0,755 0,785 0,784 0,784 0,793 0,91284 

Норвегія 0,778 0,764 0,752 0,762 0,771 0,793 0,811 0,81 0,818 0,94236 

Швейцарія 0,754 0,756 0,753 0,748 0,737 0,758 0,767 0,773 0,791 0,93717 

Україна 0,395 0,405 0,419 0,456 0,476 0,478 0,5 0,495 0,504 0,48197 

Індекс безпеки ринку праці та зайнятості 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,77 0,811 0,953 1,109 1,088 1,003 1,017 1,038 1,022 1,064 

Данія 1,56 1,697 1,735 1,889 1,564 1,43 1,395 1,435 1,433 1,57487 

Естонія 0,72 0,822 0,923 0,926 0,762 0,697 0,729 0,799 0,811 0,87269 

Греція 0,796 0,802 0,844 0,903 0,9 0,824 0,703 0,645 0,626 0,60105 

Франція 1,038 1,038 2,201 1,168 1,157 1,11 1,092 1,108 1,073 1,09588 

Італія 0,975 1,015 1,071 1,077 1,058 1,014 0,966 0,892 0,844 0,85897 

Латвія 0,544 0,621 0,698 0,707 0,59 0,533 0,516 0,563 0,602 0,62943 

Литва 0,578 0,66 0,815 0,768 0,633 0,536 0,543 0,586 0,582 0,64075 

Угорщина 0,821 0,813 0,833 0,846 0,796 0,772 0,775 0,798 0,806 0,73205 

Польща 0,496 0,539 0,628 0,736 0,776 0,653 0,668 0,667 0,644 0,74473 

Фінляндія 1,14 0,872 0,907 0,968 0,91 0,873 0,88 0,91 0,899 0,88772 

Швеція 1,252 1,234 1,394 1,412 1,284 1,241 1,283 1,345 1,318 1,37645 

Норвегія 1,619 1,774 2,052 2,2 2,058 1,931 2,057 2,201 2,109 1,91781 

Швейцарія 1,656 1,714 1,771 1,867 1,795 1,793 1,889 1,962 1,991 2,03956 

Україна 0,564 0,588 0,659 0,703 0,83 0,601 0,649 0,674 0,715 0,59205 

Джерело: складено автором 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1. 

Значення компонент для розрахунку інтегрального індексу 

соціально-економічного добробуту країн ЄС та України 

Індекс відтворення населення 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,82 0,83 0,85 0,85 0,86 0,85 0,83 0,81 0,84 0,84 

Данія 0,85 0,84 0,85 0,82 0,78 0,81 0,79 0,76 0,78 0,79 

Естонія 0,64 0,65 0,67 0,66 0,66 0,7 0,69 0,7 0,66 0,68 

Греція 0,69 0,67 0,69 0,68 0,71 0,7 0,66 0,63 0,64 0,62 

Франція 0,82 0,81 0,82 0,8 0,79 0,79 0,78 0,77 0,78 0,79 

Італія 0,72 0,69 0,7 0,7 0,7 0,7 0,69 0,69 0,7 0,69 

Латвія 0,59 0,58 0,6 0,58 0,59 0,59 0,6 0,58 0,59 0,64 

Литва 0,59 0,59 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 

Угорщина 0,7 0,65 0,72 0,71 0,71 0,72 0,68 0,68 0,68 0,70 

Польща 0,65 0,66 0,68 0,69 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,72 

Фінляндія 0,87 0,85 0,85 0,83 0,84 0,85 0,84 0,82 0,84 0,84 

Швеція 0,89 0,86 0,89 0,86 0,85 0,86 0,84 0,83 0,81 0,84 

Норвегія 0,89 0,86 0,9 0,89 0,91 0,9 0,91 0,93 0,91 0,91 

Швейцарія 0,69 0,67 0,79 0,78 0,78 0,79 0,79 0,78 0,8 0,81 

Україна 0,55 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57 0,57 0,59 0,6 0,60 

Індекс відтворення трудового потенціалу 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,588 0,608 0,605 0,63 0,617 0,62 0,612 0,594 0,615 0,68 

Данія 0,759 0,774 0,713 0,743 0,681 0,669 0,647 0,622 0,633 0,67 

Естонія 0,53 0,579 0,562 0,566 0,502 0,504 0,513 0,515 0,537 0,60 

Греція 0,584 0,597 0,572 0,592 0,585 0,582 0,536 0,497 0,463 0,47 

Франція 0,758 0,752 0,718 0,737 0,725 0,731 0,72 0,701 0,711 0,72 

Італія 0,52 0,518 0,486 0,49 0,486 0,49 0,468 0,436 0,435 0,44 

Латвія 0,447 0,481 0,482 0,487 0,44 0,438 0,441 0,448 0,467 0,52 

Литва 0,48 0,507 0,513 0,506 0,455 0,44 0,447 0,448 0,478 0,53 

Угорщина 0,506 0,573 0,544 0,552 0,538 0,543 0,536 0,531 0,544 0,55 

Польща 0,418 0,44 0,447 0,491 0,511 0,509 0,511 0,506 0,52 0,58 

Фінляндія 0,626 0,558 0,518 0,535 0,523 0,532 0,524 0,518 0,53 0,53 

Швеція 0,679 0,663 0,655 0,658 0,622 0,634 0,632 0,621 0,629 0,65 

Норвегія 0,792 0,805 0,792 0,828 0,805 0,803 0,813 0,806 0,676 0,76 

Швейцарія 0,795 0,785 0,731 0,747 0,741 0,764 0,77 0,75 0,78 0,81 

Україна 0,483 0,491 0,47 0,496 0,527 0,485 0,464 0,463 0,478 0,44 
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Продовження таблиці Ж.1 

Індекс забезпечення соціальної сфери 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,66 0,66 0,65 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 0,67 0,58 

Данія 0,95 0,95 0,95 0,97 0,98 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 

Естонія 0,68 0,68 0,69 0,7 0,72 0,76 0,75 0,73 0,72 0,51 

Греція 0,74 0,76 0,77 0,79 0,79 0,78 0,75 0,77 0,75 0,66 

Франція 0,9 0,69 0,9 0,91 0,89 0,9 0,89 0,89 0,89 0,88 

Італія 0,57 0,57 0,58 0,6 0,6 0,6 0,58 0,58 0,57 0,45 

Латвія 0,63 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67 0,65 0,61 0,59 0,51 

Литва 0,6 0,61 0,62 0,64 0,63 0,7 0,67 0,65 0,63 0,54 

Угорщина 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,72 0,71 0,7 0,69 0,60 

Польща 0,68 0,68 0,68 0,68 0,66 0,69 0,67 0,66 0,64 0,57 

Фінляндія 0,82 0,83 0,83 0,83 0,79 0,85 0,85 0,84 0,85 0,83 

Швеція 0,91 0,91 0,9 0,9 0,88 0,91 0,88 0,86 0,86 0,82 

Норвегія 0,9 0,87 0,84 0,85 0,84 0,86 0,85 0,83 0,83 0,78 

Швейцарія 0,86 0,86 0,86 0,86 0,82 0,83 0,82 0,82 0,83 0,79 

Україна 0,53 0,52 0,52 0,54 0,56 0,59 0,59 0,56 0,55 0,46 

Індекс фінансового забезпечення соціальної сфери 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,49 0,55 0,55 0,49 0,54 0,53 0,5 0,47 0,47 0,46 

Данія 0,73 0,68 0,69 0,66 0,64 0,7 0,67 0,63 0,61 0,63 

Естонія 0,45 0,45 0,47 0,4 0,39 0,47 0,4 0,49 0,45 0,35 

Греція 0,56 0,52 0,55 0,49 0,47 0,43 0,61 0,57 0,46 0,41 

Франція 0,72 0,69 0,69 0,67 0,64 0,76 0,68 0,67 0,62 0,64 

Італія 0,68 0,6 0,61 0,59 0,6 0,63 0,61 0,55 0,59 0,53 

Латвія 0,35 0,43 0,46 0,38 0,33 0,46 0,44 0,39 0,47 0,33 

Литва 0,32 0,41 0,42 0,39 0,41 0,44 0,35 0,42 0,43 0,32 

Угорщина 0,42 0,4 0,43 0,37 0,4 0,44 0,39 0,39 0,39 0,36 

Польща 0,39 0,36 0,44 0,41 0,53 0,44 0,47 0,45 0,43 0,39 

Фінляндія 0,69 0,66 0,57 0,65 0,62 0,71 0,71 0,67 0,65 0,63 

Швеція 0,75 0,72 0,74 0,7 0,68 0,85 0,84 0,71 0,68 0,67 

Норвегія 0,82 0,82 0,78 0,77 0,75 0,8 0,76 0,78 0,86 0,80 

Швейцарія 0,81 0,79 0,79 0,74 0,78 0,74 0,78 0,73 0,74 0,76 

Україна 0,21 0,29 0,32 0,38 0,38 0,34 0,34 0,22 0,31 0,22 

Джерело: складено автором 
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Таблиця Ж. 2. 

Значення компонент для розрахунку інтегрального індексу 

інноваційного розвитку  країн ЄС та України 

 

Патентна активність 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

Данія 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

Естонія 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Греція 0,06 0,02 0,07 0,07 - 0,05 0,05 - - 0,02 

Франція 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Італія 0,00 0,00 0,31 0,29 0,54 0,51 0,52 0,50 0,50 0,51 

Латвія 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Литва 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

Угорщина 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Польща 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,22 0,23 0,23 0,22 

Фінляндія 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 

Швеція 0,16 0,15 0,16 0,17 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 

Норвегія 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Швейцарія 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Україна 0,23 0,25 0,26 0,23 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,18 

Інноваційна активність 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,49 0,60 0,61 0,61 0,59 0,63 0,70 0,75 0,74 0,57 

Данія 0,48 0,48 0,46 0,39 0,40 0,35 0,36 0,38 0,38 0,45 

Естонія 0,53 0,52 0,36 0,33 0,33 0,41 0,54 0,54 0,58 0,47 

Греція 0,22 0,25 0,19 0,21 0,17 0,17 0,16 0,21 0,18 0,27 

Франція 0,52 0,58 0,49 0,48 0,56 0,62 0,63 0,65 0,67 0,91 

Італія 0,39 0,43 0,39 0,34 0,33 0,36 0,37 0,37 0,36 0,44 

Латвія 0,21 0,28 0,29 0,29 0,31 0,33 0,34 0,39 0,50 0,51 

Литва 0,21 0,24 0,27 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 0,33 

Угорщина 0,81 0,86 0,87 0,83 0,84 0,86 0,84 0,77 0,73 0,53 

Польща 0,24 0,31 0,31 0,35 0,41 0,47 0,43 0,47 0,49 0,49 

Фінляндія 0,82 0,81 0,73 0,79 0,65 0,54 0,50 0,51 0,42 0,65 

Швеція 0,70 0,70 0,62 0,58 0,60 0,64 0,65 0,64 0,66 0,71 

Норвегія 0,40 0,49 0,47 0,44 0,45 0,50 0,46 0,47 0,47 0,69 

Швейцарія 0,47 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,77 

Україна 0,11 0,13 0,15 0,14 0,19 0,20 0,20 0,24 0,25 0,43 
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Продовження таблиці Ж.2 

Фінансування інноваційного розвитку 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,31 0,32 0,32 0,35 0,33 0,34 0,34 0,35 0,38 0,42 

Данія 0,76 0,70 0,70 0,73 0,73 0,75 0,70 0,66 0,66 0,75 

Естонія 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,30 0,31 0,38 0,38 0,32 

Греція 0,36 0,35 0,35 0,36 0,30 0,31 0,28 0,30 0,29 0,34 

Франція 0,62 0,61 0,59 0,62 0,59 0,60 0,58 0,57 0,57 0,61 

Італія 0,47 0,47 0,46 0,48 0,46 0,47 0,46 0,43 0,43 0,47 

Латвія 0,15 0,17 0,20 0,21 0,21 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 

Литва 0,20 0,20 0,21 0,23 0,23 0,22 0,22 0,24 0,24 0,25 

Угорщина 0,26 0,42 0,42 0,44 0,43 0,44 0,43 0,42 0,43 0,31 

Польща 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 0,26 

Фінляндія 0,75 0,60 0,58 0,62 0,61 0,61 0,60 0,59 0,58 0,61 

Швеція 0,77 0,78 0,77 0,79 0,77 0,73 0,72 0,72 0,74 0,76 

Норвегія 0,77 0,77 0,77 0,81 0,79 0,77 0,78 0,77 0,79 0,80 

Швейцарія 0,58 0,59 0,57 0,57 0,55 0,56 0,56 0,55 0,53 0,56 

Україна 0,15 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 

Людський капітал 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чехія 0,26 0,34 0,36 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,66 

Данія 0,56 0,59 0,59 0,59 0,63 0,64 0,64 0,66 0,66 1,00 

Естонія 0,36 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,41 0,44 0,44 0,68 

Греція 0,15 0,25 0,27 0,28 0,21 0,16 0,24 0,35 0,36 0,53 

Франція 0,64 0,66 0,73 0,75 0,75 0,77 0,78 0,80 0,79 0,73 

Італія 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,51 0,52 0,52 0,53 0,48 

Латвія 0,26 0,28 0,32 0,33 0,34 0,33 0,34 0,35 0,36 0,54 

Литва 0,26 0,29 0,32 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,37 0,57 

Угорщина 0,27 0,30 0,33 0,35 0,35 0,37 0,38 0,40 0,41 0,56 

Польща 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 

Фінляндія 0,66 0,67 0,67 0,67 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,96 

Швеція 0,62 0,65 0,63 0,61 0,61 0,59 0,61 0,61 0,61 0,95 

Норвегія 0,54 0,54 0,57 0,59 0,59 0,60 0,59 0,61 0,61 0,89 

Швейцарія 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,45 

Україна 0,07 0,07 0,14 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,33 

Джерело: складено автором 
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Додаток  З 

Таблиця З.1 

Значення компонент для розрахунку інтегрального індексу 

соціально-економічного добробуту регіонів України 

Компонента 

Відтворення трудового потенціалу 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,689 0,663 0,732 0,732 0,720 - - 

Вінницька 0,699 0,600 0,643 0,643 0,633 0,676 0,683 

Волинська 0,665 0,599 0,680 0,680 0,661 0,702 0,675 

Дніпропетровська 0,703 0,683 0,730 0,730 0,722 0,750 0,759 

Донецька 0,748 0,713 0,723 0,723 0,712 0,653 0,570 

Житомирська 0,579 0,577 0,645 0,645 0,632 0,665 0,652 

Закарпатська 0,612 0,625 0,671 0,671 0,647 0,717 0,690 

Запорізька 0,611 0,604 0,674 0,674 0,662 0,691 0,662 

Івано-Франківська 0,620 0,566 0,637 0,637 0,630 0,697 0,679 

Київська 0,599 0,622 0,688 0,688 0,676 0,705 0,723 

Кіровоградська 0,586 0,590 0,665 0,665 0,660 0,678 0,668 

Луганська 0,621 0,595 0,670 0,670 0,661 0,628 0,610 

Львівська 0,595 0,577 0,649 0,649 0,633 0,653 0,662 

Миколаївська 0,575 0,591 0,674 0,674 0,665 0,701 0,701 

Одеська 0,612 0,630 0,708 0,708 0,712 0,732 0,730 

Полтавська 0,630 0,599 0,638 0,638 0,643 0,646 0,629 

Рівненська 0,602 0,576 0,635 0,635 0,635 0,687 0,673 

Сумська 0,593 0,591 0,624 0,624 0,640 0,685 0,664 

Тернопільська 0,562 0,575 0,641 0,641 0,630 0,675 0,650 

Харківська 0,649 0,647 0,692 0,692 0,688 0,709 0,722 

Херсонська 0,591 0,605 0,683 0,683 0,660 0,704 0,677 

Хмельницька 0,568 0,573 0,661 0,661 0,640 0,680 0,643 

Черкаська 0,584 0,590 0,657 0,657 0,638 0,690 0,673 

Чернівецька 0,555 0,610 0,705 0,705 0,693 0,754 0,727 

Чернігівська 0,626 0,597 0,645 0,645 0,636 0,681 0,665 

м. Київ 0,709 0,756 0,831 0,831 0,837 0,846 0,832 

м. Севастополь 0,721 0,812 0,822 0,822 0,800 - - 

Компонента 

Фінансове забезпечення соціальної сфери 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,462 0,433 0,516 0,519 0,511 - - 
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Продовження таблиці З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вінницька 0,430 0,412 0,489 0,489 0,485 0,484 0,427 

Волинська 0,427 0,416 0,453 0,458 0,454 0,445 0,393 

Дніпропетровська 0,568 0,519 0,695 0,684 0,662 0,663 0,547 

Донецька 0,569 0,534 0,737 0,736 0,709 0,634 0,521 

Житомирська 0,428 0,407 0,473 0,471 0,464 0,458 0,401 

Закарпатська 0,418 0,418 0,461 0,456 0,448 0,440 0,397 

Запорізька 0,579 0,499 0,567 0,561 0,546 0,548 0,470 

Івано-Франківська 0,451 0,445 0,486 0,492 0,479 0,472 0,408 

Київська 0,525 0,480 0,582 0,595 0,574 0,565 0,459 

Кіровоградська 0,428 0,424 0,469 0,472 0,468 0,464 0,397 

Луганська 0,487 0,466 0,567 0,566 0,549 0,488 0,414 

Львівська 0,461 0,435 0,539 0,544 0,530 0,519 0,458 

Миколаївська 0,490 0,452 0,515 0,508 0,503 0,499 0,427 

Одеська 0,512 0,460 0,563 0,554 0,549 0,532 0,470 

Полтавська 0,517 0,487 0,565 0,559 0,543 0,543 0,432 

Рівненська 0,440 0,429 0,478 0,475 0,472 0,466 0,406 

Сумська 0,471 0,430 0,481 0,482 0,476 0,469 0,404 

Тернопільська 0,400 0,391 0,443 0,444 0,436 0,429 0,379 

Харківська 0,507 0,465 0,596 0,588 0,573 0,561 0,477 

Херсонська 0,435 0,412 0,456 0,452 0,448 0,443 0,386 

Хмельницька 0,430 0,403 0,469 0,475 0,468 0,470 0,410 

Черкаська 0,443 0,426 0,486 0,489 0,481 0,477 0,404 

Чернівецька 0,399 0,407 0,443 0,440 0,433 0,424 0,382 

Чернігівська 0,456 0,414 0,464 0,469 0,461 0,453 0,393 

м. Київ 0,744 0,741 0,994 0,992 0,994 0,992 0,750 

м. Севастополь 0,471 0,458 0,483 0,483 0,484 - - 

Компонента 

Довкілля 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,208 0,208 0,315 0,272 0,246 - - 

Вінницька 0,212 0,211 0,192 0,206 0,166 0,221 0,150 

Волинська 0,352 0,353 0,325 0,359 0,350 0,421 0,301 

Дніпропетровська 0,143 0,404 0,384 0,276 0,271 0,276 0,168 

Донецька 0,088 0,248 0,273 0,227 0,284 0,209 0,155 

Житомирська 0,232 0,299 0,282 0,301 0,276 0,322 0,232 

Закарпатська 0,316 0,339 0,252 0,293 0,309 0,338 0,268 

Запорізька 0,260 0,309 0,345 0,335 0,316 0,378 0,220 

Івано-Франківська 0,146 0,211 0,170 0,164 0,167 0,229 0,134 

Київська 0,236 0,304 0,451 0,463 0,432 0,455 0,357 
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Продовження таблиці З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кіровоградська 0,206 0,294 0,275 0,288 0,258 0,344 0,247 

Луганська 0,107 0,145 0,143 0,181 0,160 0,263 0,342 

Львівська 0,151 0,223 0,184 0,170 0,179 0,205 0,145 

Миколаївська 0,285 0,302 0,272 0,277 0,268 0,364 0,246 

Одеська 0,231 0,265 0,237 0,231 0,218 0,253 0,229 

Полтавська 0,140 0,194 0,189 0,180 0,176 0,212 0,138 

Рівненська 0,270 0,315 0,343 0,320 0,325 0,385 0,267 

Сумська 0,185 0,260 0,240 0,261 0,263 0,353 0,252 

Тернопільська 0,282 0,530 0,469 0,461 0,477 0,586 0,465 

Харківська 0,125 0,170 0,239 0,220 0,169 0,196 0,193 

Херсонська 0,385 0,362 0,308 0,321 0,325 0,392 0,444 

Хмельницька 0,221 0,373 0,268 0,272 0,248 0,292 0,214 

Черкаська 0,184 0,310 0,250 0,214 0,200 0,250 0,168 

Чернівецька 0,292 0,465 0,374 0,398 0,392 0,481 0,349 

Чернігівська 0,225 0,267 0,249 0,256 0,255 0,322 0,222 

м. Київ 0,192 0,251 0,239 0,225 0,206 0,243 0,204 

м. Севастополь 0,363 0,471 0,514 0,482 0,484 - - 

Компонента 

Розвиток соціальної сфери 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,571 0,551 0,530 0,538 0,533 - - 

Вінницька 0,613 0,648 0,651 0,658 0,662 0,655 0,672 

Волинська 0,586 0,614 0,628 0,643 0,655 0,663 0,669 

Дніпропетровська 0,671 0,658 0,633 0,640 0,637 0,641 0,640 

Донецька 0,683 0,654 0,608 0,607 0,624 - - 

Житомирська 0,581 0,594 0,628 0,645 0,649 0,649 0,644 

Закарпатська 0,539 0,551 0,572 0,583 0,580 0,576 0,575 

Запорізька 0,684 0,691 0,668 0,662 0,671 0,661 0,664 

Івано-Франківська 0,533 0,543 0,574 0,575 0,572 0,570 0,570 

Київська 0,575 0,590 0,579 0,575 0,574 0,579 0,591 

Кіровоградська 0,600 0,613 0,607 0,602 0,609 0,604 0,605 

Луганська 0,659 0,658 0,635 0,632 0,634 - - 

Львівська 0,639 0,634 0,686 0,700 0,702 0,709 0,713 

Миколаївська 0,650 0,670 0,689 0,690 0,701 0,684 0,682 

Одеська 0,585 0,589 0,593 0,604 0,620 0,624 0,633 

Полтавська 0,642 0,655 0,639 0,639 0,659 0,658 0,651 

Рівненська 0,562 0,596 0,676 0,680 0,724 0,721 0,723 

Сумська 0,667 0,687 0,686 0,677 0,682 0,679 0,680 

Тернопільська 0,601 0,642 0,668 0,663 0,663 0,665 0,664 
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Продовження таблиці З.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Харківська 0,690 0,632 0,607 0,605 0,620 0,621 0,624 

Херсонська 0,639 0,642 0,650 0,630 0,668 0,653 0,648 

Хмельницька 0,635 0,672 0,701 0,672 0,673 0,669 0,668 

Черкаська 0,595 0,631 0,633 0,629 0,633 0,630 0,634 

Чернівецька 0,542 0,598 0,639 0,628 0,637 0,640 0,636 

Чернігівська 0,551 0,557 0,555 0,551 0,561 0,557 0,562 

м. Київ 0,842 0,802 0,766 0,773 0,767 0,771 0,772 

м. Севастополь 0,689 0,632 0,595 0,604 0,605 - - 

Компонента 

Відтворення населення 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,367 0,372 0,372 0,406 0,411 - - 

Вінницька 0,346 0,326 0,326 0,336 0,335 0,234 0,310 

Волинська 0,319 0,315 0,315 0,326 0,329 0,267 0,392 

Дніпропетровська 0,561 0,560 0,560 0,574 0,580 0,332 0,393 

Донецька 0,687 0,690 0,690 0,692 0,692 1,000 0,765 

Житомирська 0,309 0,294 0,294 0,302 0,304 0,223 0,312 

Закарпатська 0,369 0,354 0,354 0,360 0,366 0,274 0,382 

Запорізька 0,342 0,344 0,344 0,349 0,350 0,240 0,309 

Івано-Франківська 0,358 0,343 0,343 0,342 0,343 0,257 0,359 

Київська 0,332 0,340 0,340 0,358 0,363 0,236 0,311 

Кіровоградська 0,261 0,256 0,256 0,268 0,269 0,228 0,336 

Луганська 0,392 0,383 0,383 0,389 0,388 0,385 0,548 

Львівська 0,501 0,483 0,483 0,483 0,490 0,297 0,371 

Миколаївська 0,286 0,285 0,285 0,296 0,298 0,236 0,332 

Одеська 0,437 0,444 0,444 0,469 0,472 0,281 0,353 

Полтавська 0,299 0,289 0,289 0,298 0,301 0,222 0,299 

Рівненська 0,345 0,336 0,336 0,352 0,352 0,267 0,388 

Сумська 0,264 0,253 0,253 0,266 0,264 0,219 0,312 

Тернопільська 0,304 0,298 0,298 0,295 0,299 0,250 0,360 

Харківська 0,457 0,454 0,454 0,463 0,471 0,293 0,353 

Херсонська 0,286 0,281 0,281 0,290 0,293 0,241 0,341 

Хмельницька 0,311 0,295 0,295 0,302 0,305 0,231 0,319 

Черкаська 0,284 0,271 0,271 0,281 0,282 0,223 0,314 

Чернівецька 0,314 0,308 0,308 0,313 0,316 0,286 0,425 

Чернігівська 0,252 0,242 0,242 0,249 0,251 0,208 0,296 

м. Київ 0,453 0,503 0,503 0,540 0,551 0,332 0,423 

м. Севастополь 0,389 0,394 0,394 0,398 0,399 - - 

Джерело: складено автором 
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Таблиця З.2  

Значення компонент для розрахунку інтегрального індексу 

інноваційного розвитку  регіонів України 

Компонента  

Науково-інноваційна діяльність 

  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,263 0,101 0,117 0,084 0,150 - - 

Вінницька 0,259 0,044 0,102 0,075 0,112 0,095 0,101 

Волинська 0,278 0,021 0,060 0,024 0,055 0,059 0,036 

Дніпропетровська 0,479 0,173 0,206 0,204 0,249 0,224 0,271 

Донецька 0,564 0,189 0,211 0,191 0,312 0,075 0,141 

Житомирська 0,170 0,061 0,038 0,036 0,069 0,048 0,049 

Закарпатська 0,036 0,037 0,034 0,022 0,036 0,019 0,027 

Запорізька 0,352 0,268 0,207 0,327 0,545 0,555 0,436 

Івано-Франківська 0,223 0,081 0,157 0,120 0,158 0,105 0,166 

Київська 0,209 0,090 0,152 0,100 0,118 0,124 0,145 

Кіровоградська 0,032 0,047 0,089 0,060 0,078 0,056 0,076 

Луганська 0,169 0,078 0,090 0,086 0,117 0,033 0,060 

Львівська 0,455 0,179 0,219 0,161 0,216 0,205 0,296 

Миколаївська 0,207 0,079 0,095 0,085 0,272 0,099 0,064 

Одеська 0,116 0,171 0,142 0,131 0,150 0,127 0,128 

Полтавська 0,286 0,108 0,103 0,067 0,094 0,099 0,130 

Рівненська 0,080 0,051 0,032 0,030 0,045 0,025 0,031 

Сумська 0,253 0,113 0,386 0,276 0,224 0,248 0,409 

Тернопільська 0,161 0,111 0,106 0,095 0,134 0,188 0,396 

Харківська 0,590 0,321 0,716 0,691 0,735 0,647 0,634 

Херсонська 0,111 0,054 0,103 0,097 0,264 0,283 0,080 

Хмельницька 0,126 0,020 0,057 0,034 0,047 0,025 0,037 

Черкаська 0,087 0,039 0,106 0,114 0,094 0,077 0,074 

Чернівецька 0,177 0,066 0,075 0,062 0,051 0,043 0,063 

Чернігівська 0,258 0,055 0,067 0,055 0,105 0,242 0,104 

м. Київ 0,802 1,000 0,709 0,752 0,801 1,000 0,832 

м. Севастополь 0,032 0,021 0,023 0,020 0,024 - - 

Компонента 

Людський капітал 

  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

АР Крим 0,387 0,321 0,298 0,306 0,308 - - 

Вінницька 0,362 0,332 0,314 0,316 0,313 0,319 0,325 

Волинська 0,399 0,375 0,375 0,380 0,381 0,386 0,390 

Дніпропетровська 0,455 0,409 0,390 0,402 0,401 0,410 0,415 



269 
 

 

Продовження таблиці З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Донецька 0,418 0,349 0,316 0,330 0,328 0,027 0,020 

Житомирська 0,379 0,357 0,342 0,341 0,337 0,339 0,336 

Закарпатська 0,390 0,369 0,370 0,375 0,372 0,374 0,374 

Запорізька 0,411 0,360 0,350 0,351 0,350 0,358 0,358 

Івано-Франківська 0,411 0,385 0,367 0,363 0,356 0,356 0,355 

Київська 0,354 0,331 0,322 0,328 0,326 0,335 0,341 

Кіровоградська 0,356 0,316 0,297 0,292 0,289 0,291 0,290 

Луганська 0,360 0,309 0,290 0,292 0,289 0,002 0,002 

Львівська 0,466 0,425 0,413 0,422 0,419 0,422 0,426 

Миколаївська 0,390 0,341 0,327 0,330 0,330 0,332 0,331 

Одеська 0,445 0,389 0,385 0,395 0,396 0,403 0,408 

Полтавська 0,380 0,341 0,320 0,321 0,319 0,326 0,328 

Рівненська 0,420 0,409 0,408 0,410 0,410 0,417 0,415 

Сумська 0,371 0,344 0,311 0,315 0,313 0,319 0,318 

Тернопільська 0,439 0,392 0,367 0,361 0,357 0,362 0,359 

Харківська 0,608 0,530 0,504 0,510 0,504 0,507 0,509 

Херсонська 0,413 0,356 0,333 0,329 0,329 0,332 0,331 

Хмельницька 0,374 0,349 0,337 0,330 0,328 0,330 0,326 

Черкаська 0,374 0,340 0,316 0,315 0,313 0,316 0,317 

Чернівецька 0,403 0,374 0,367 0,372 0,368 0,372 0,372 

Чернігівська 0,354 0,311 0,287 0,286 0,283 0,286 0,285 

м. Київ 0,920 0,885 0,877 0,890 0,892 0,901 0,907 

м. Севастополь 0,395 0,307 0,301 0,325 0,330 - - 

Компонента 

Фінансування інноваційного розвитку 

  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 0,180 0,137 0,136 0,137 0,123 - - 

Вінницька 0,188 0,115 0,109 0,108 0,105 0,114 0,112 

Волинська 0,178 0,112 0,101 0,101 0,093 0,095 0,095 

Дніпропетровська 0,397 0,308 0,345 0,333 0,310 0,329 0,332 

Донецька 0,372 0,287 0,279 0,255 0,227 0,136 0,171 

Житомирська 0,169 0,099 0,106 0,103 0,095 0,098 0,097 

Закарпатська 0,144 0,097 0,091 0,092 0,082 0,081 0,080 

Запорізька 0,392 0,254 0,226 0,221 0,191 0,195 0,190 

Івано-Франківська 0,188 0,128 0,113 0,127 0,114 0,114 0,113 

Київська 0,297 0,173 0,214 0,238 0,203 0,205 0,203 

Кіровоградська 0,159 0,115 0,114 0,117 0,120 0,121 0,122 

Луганська 0,232 0,158 0,157 0,153 0,128 0,064 0,107 

Львівська 0,235 0,159 0,155 0,160 0,147 0,146 0,140 
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Продовження таблиці З.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Миколаївська 0,272 0,180 0,175 0,152 0,191 0,148 0,148 

Одеська 0,270 0,179 0,185 0,165 0,158 0,148 0,147 

Полтавська 0,298 0,211 0,218 0,206 0,190 0,200 0,198 

Рівненська 0,181 0,112 0,100 0,099 0,088 0,101 0,101 

Сумська 0,241 0,136 0,125 0,131 0,122 0,122 0,119 

Тернопільська 0,139 0,083 0,085 0,087 0,078 0,083 0,082 

Харківська 0,460 0,347 0,385 0,382 0,351 0,346 0,308 

Херсонська 0,167 0,104 0,107 0,097 0,093 0,092 0,090 

Хмельницька 0,172 0,101 0,097 0,104 0,094 0,101 0,101 

Черкаська 0,195 0,124 0,130 0,132 0,126 0,129 0,132 

Чернівецька 0,123 0,085 0,082 0,078 0,073 0,070 0,070 

Чернігівська 0,209 0,118 0,114 0,117 0,111 0,111 0,111 

м. Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

м. Севастополь 0,158 0,145 0,160 0,149 0,148 - - 

Джерело: складено автором 
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Додаток К 

Пропозиції щодо заходів з реформування інноваційної політики в 

соціальній сфері 

 Зміст завдання Заходи 

1 2 3 

1. Реформування соціальних 

стандартів через : 

- вдосконалення прожиткового 

мінімуму: 

 

 

 

 - змінити методику визначення 

розміру прожиткового мінімуму задля 

забезпечення максимальної 

відповідності цього стандарту реальній 

вартості споживчого кошика та послуг 

Переглянути структуру 

нормативів для обрахування 

прожиткового мінімуму для усіх 

категорій населення з 

урахуванням сьогоднішніх умов 

їх проживання. 

Змінити у відповідності з 

фактичними витратами населення 

співвідношення продовольчих та 

непродовольчих товарів, а також 

послуг у відповідності з 

реальними показниками витрат та 

з урахуванням потреб 

нормального відтворення 

людини. 

Переглянути набір товарів та 

послуг в бік його відповідності 

реальним сучасним умовам, 

життєвим потребам людини та 

медичним стандартам. 

Розробити методику врахування 

регіональних відмінностей при 

формуванні прожиткового 

мінімуму. 

Прискорити прийняття постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження наборів продуктів 

харчування, наборів 

непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних 

соціальних і демографічних 

груп», після чого внести 

відповідні зміни до діючої 

Методики визначення 

прожиткового мінімуму, 

затвердженої наказом Мінпраці, 

Мінекономіки та Держкомстату 
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- вдосконалення мінімальної заробітної 

плати 
 

 

В основу визначення розміру 

мінімальної заробітної плати 

покласти соціальний 

стандарт нормального 

відтворення робітника. 

Мінімальна заробітна плата 

повинна перевищувати 

прожитковий мінімум 

щонайменше з коефіцієнтом 1,2-

1,5 з метою охоплення об’єму 

ресурсів, необхідних для 

відтворення робітника та його 

родини. 

 Розраховувати мінімальну 

заробітну плату на основі 

кореляційної моделі, в основу 

якої мають бути покладені 

відповідні статистичні критерії – 

фактори, що істотно впливають на 

рівень мінімальної заробітної 

плати (бюджет прожиткового 

мінімуму, обсяг і темпи зростання 

душового ВВП, розподіл доходів 

серед економічно активного 

населення, індекс зростання 

споживчих цін, зайнятість 

населення тощо). З урахуванням 

названих критеріїв досягається 

своєрідний компроміс між 

соціальними потребами населення 

і можливостями суспільства, 

зв’язок рівня мінімальної 

заробітної плати від рівня 

продуктивності праці. 
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2. Реформування змісту та цілей 

державної інноваційної політики 

через: 

- перехід до визнання науки та 

інновацій основним джерелом 

соціалізації економіки, що у свою 

чергу формує соціальну основу 

подальшого економічного зростання;  

- визнання економічної ефективності 

науково-технологічного розвитку не 

кінцевою ціллю, а основним 

інструментом реалізації соціальних 

цілей економічної політики; 

 

- перехід від вузької (економічної) до 

широкої (соціально-орієнтованої) 

націленості науково-інноваційного 

розвитку, що ґрунтується на визнанні 

комплексності, паритетності 

соціальних та економічних цілей; 

гнучкості соціальних цілей, їх 

мобільності та мінливості в залежності 

від змінюваних соціальних проблем 

суспільства; формування стратегічних і 

тактичних соціальних цілей 

інноваційної політики. 

 

 

 

Прискорення розробки та 

прийняття законів: 

- Закону України «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про наукову та науково-

технічну діяльність»; 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів з метою стимулювання 

інноваційної діяльності». 

 

Провести моніторинг сучасних 

соціальних проблем і викликів та 

сформувати комплекс 

стратегічних і тактичних 

соціальних цілей національного 

та регіональних рівнів, 

вирішення яких потребує 

виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських 

робіт.  

 

3. Реформування системи державного 

замовлення на виконання науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт шляхом: 

- визнання пріоритетності соціальних 

цілей для державного фінансування 

науково-технічної та інноваційної 

діяльності; 

- визначення критеріїв соціальної 

значимості та соціальної ефективності 

для формування державного 

замовлення; 

- обов’язкове включення критеріїв 

соціальної ефективності для 

конкурсного 

 

 

 

 

Розробити критерії соціальної 

ефективності науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських 

робіт, які потребують 

використання системи 

державного замовлення.    

 

 

Відновити бюджетне 

фінансування державних 

цільових наукових та 
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 відбору проектів для державного 

фінансування;  

- пріоритетного спрямування 

бюджетних коштів на виконання на 

конкурсних засадах державних 

цільових наукових і науково-

технічних програм, що спрямовані на 

вирішення національних та 

регіональних соціальних проблем; 

- оптимізації видатків державного 

бюджету на провадження наукової і 

науково-технічної діяльності з метою 

уможливлення виконання науково-

інноваційним сектором своїх 

соціальних функцій; 

- визначення соціальних завдань для 

проведення наукових досліджень. 

науково-технічних програм, 

спрямованих на вирішення 

національних та регіональних 

соціальних проблем. 

4 Створення сприятливих умов для 
активізації соціально-спрямованої  
інноваційної діяльності, шляхом: 

 розроблення та затвердження 

моделі соціально-інноваційного 

розвитку національної економіки, 

удосконалення правового механізму її 

функціонування;  

 запровадження системи 

моніторингу рівня інноваційного 

розвитку національної та регіональної 

економік; 

 започаткування оцінки 

взаємозв’язку інноваційного і 

соціального розвитку національного 

та регіонального рівнів економіки; 

˗ створення системи інформаційно-

аналітичного забезпечення реалізації 

соціальної інноваційної політики;  

˗ удосконалення механізму та 

правових засад надання державної 

підтримки інноваційній діяльності, 

що спрямована на реалізацію 

пріоритетних соціально-інноваційних 

проектів, у тому числі органами  

 

 

 

Передбачити при розробленні 

проектів відповідних документів:   

Розробити (використати 

запропонований) методичний 

підхід щодо обрахунку 

інтегрального індексу 

інноваційного розвитку України 

та її регіонів; 
 

Розробити методику оцінки 

впливу рівня інноваційного 

розвитку національної економіки 

на її соціальні індикатори;  

Розробити положення про 

функціонування центрів 

науково-технічної та економічної 

інформації за умов об’єднання їх 

в державну інформаційну 

мережу;  

Розробити комплекс 

законодавчих актів, які б 

зробили сферу технологічного  
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 місцевого самоврядування; 
 покращення механізму проведення 
конкурсного відбору пріоритетних 
інноваційних проектів, для реалізації 
яких може надаватися державна 
фінансова підтримка, з урахуванням 
їх соціальної ефективності; 
˗ проведення за участю суб'єктів 
господарювання систематичних 
прогнозно-аналітичних та 
стратегічних маркетингових 
досліджень науково-технологічного 
та інноваційного розвитку з метою їх 
залучення до вирішення нагальних та 
прогнозованих соціальних проблем; 
 визначення механізму державно-
приватного (публічно-приватного) 
партнерства у науковій та 
інноваційній сферах щодо вирішення 
соціальних задач; 
 спрощення дозвільної процедури 
для утворення підприємств з метою 
реалізації соціально-орієнтованих 
інноваційних проектів; 
˗ розроблення та виконання 
регіональних інноваційних програм, 
орієнтованих на вирішення 
регіональних соціальних проблем та 
протиріч; 
˗ підвищення соціальної ефективності 
реалізації міжнародних проектів 
науково-технічного співробітництва. 

бізнесу привабливою для участі 

держави, науки, освіти, бізнесу, 

фінансових та громадських 

організацій; 

Відобразити ці питання у законі 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з метою 

стимулювання інноваційної 

діяльності». 

Створити та затвердити на 

державному рівні структуру 

наукової підтримки соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Забезпечити умови для 

офіційного входження України 

до Європейських  

та світових науково-технічних 

програм та організацій, які 

підтримують виконання 

міжнародних проектів. 

5. Формування інноваційної культури 
шляхом: 
 популяризації соціальної значимості 
наукової, винахідницької та 
інноваційної діяльності;  
˗ оновлення галузевих стандартів 
вищої освіти, зокрема освітньо-
професійних програм підготовки 
фахівців усіх галузей знань освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та 
«магістр», з метою формування 
інноваційного мислення, 

 
 
Випуск періодичних видань, 
радіо та телепередач щодо 
наукової, винахідницької та 
інноваційної діяльності. 
Введення нормативних 
дисциплін спрямованих на 
формування інноваційного 
мислення до циклу гуманітарної 
та соціально-економічної 
підготовки. 
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 розвитку творчого потенціалу, 

креативності та позитивного ставлення 

до науки та інновацій; 

 залучення через дослідницькі 

центри вищих навчальних закладів 

студентів і слухачів до участі у 

реалізації національних та 

регіональних інноваційних соціально-

орієнтованих проектів; 

 підвищення кваліфікації керівників 

державних підприємств, установ та 

організацій з питань формування та 

реалізації державної інноваційної 

політики, технологічного аудиту, 

управління інтелектуальною 

власністю, стратегічного маркетингу, 

стратегічного та інноваційного 

менеджменту; 

 забезпечення підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з питань 

інноваційного менеджменту. 
 

 

 

 

Відобразити ці питання у законі 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з метою 

стимулювання інноваційної 

діяльності». 

 

Введення обов’язкової атестації 

державних службовців певної 

категорії з питань  формування 

та реалізації державної 

інноваційної політики 
 

Джерело: складено автором  

 

 

 

 

 

 


