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MACROECONOMIC ASPECTS OF THE REFORMING OF SOCIAL PROTECTION 
SYSTEM OF THE POPULATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

STRATEGY OF POVERTY ELIMINATION IN UKRAINE 
Досліджено зв’язок рівня економічного розвитку з рівнем соціального захисту населення щодо вирішення про-

блем соціальної сфери та подолання бідності. Проведено аналіз основних макроекономічних показників, що слугу-
ють індикаторами економічного розвитку країни, а також моніторинг рівня життя населення України як за влас-
ною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. Виявлені нагальні 
проблеми соціального захисту населення та запропоновано шляхи удосконалення системи надання соціальних послуг 
та підвищення якості послуг. 
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Табл.: 4. Бібл.: 21. 
Исследована связь между уровнем экономического развития и уровнем социальной защиты населения в аспекте 

решения проблем социальной сферы и преодоления бедности. Проведен анализ основных макроэкономических пока-
зателей, которые служат индикаторами экономического развития страны, а также мониторинг уровня жизни 
населения Украины как по собственной оценке граждан, так и по официальным данными государственной службы 
статистики Украины. Выявлены неотложные проблемы социальной защиты населения и предложены пути усове-
ршенствования системы предоставления социальных услуг и повышения качества услуг. 

Ключевые слова: человеческий капитал; уровень жизни; бедность; социальная политика; социальная защита; 
качество социальных услуг. 

Табл.: 4. Библ.: 21. 
The link between level of economic development and level of social protection of the population in solving the problems 

of the social sphere and poverty elimination are investigated. The analysis of the main macroeconomic indicators, which 
serve as indicators of economic development of the country, as well as monitoring of the living standards of the population of 
Ukraine, is carried out on the basis of personal assessment of citizens and according to official data of the State Statistics 
Service of Ukraine. The urgent problems of social protection of the population were identified and ways of improving the 
system of providing social services and improving the quality of services were proposed. 
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Постановка проблеми. Ефективність державної соціальної політики країни є показ-
ником ефективності інститутів. Неодноразові спроби використати дієвість цільових про-
грам та розробити нові підходи до розвитку системи соціального захисту населення, ва-
жливим компонентом якої є соціальні послуги, не змінили соціальну сферу на краще. 
Зростаюча значущість соціальних послуг на сучасному етапі розвитку України зумовле-
на тим, що загострення соціально-економічних проблем унаслідок криз, політичної не-
стабільності та незавершеності більшості реформ спричинили різку диференціацію на-
селення за рівнем життя, і як наслідок – стрімке зростання чисельності тих категорій 
громадян, які потребують допомоги від держави. В умовах недореформування соціаль-
ної сфери та деформацій соціально-економічних відносин продовжує знижуватися жит-
тєвий рівень населення, поглиблюється його полярізація на «заможні» та «зубожілі» со-
ціальні верстви, зростає нерівність у доступі до соціальних послуг, невдоволення рівнем 
соціального забезпечення. Згідно з даними Державної служби статистики України, 
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у 2016 році 6,2 % домогосподарств України вважали рівень їхнього доходу достатнім і 
робили заощадження; 45,7 % – вважали дохід достатнім, але заощаджень не робили; 
44,0 % – постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування; 4,1 % – не 
вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування (за даними 2015 року – 6,2; 45,7; 
43,2 та 4,9 % відповідно) [16]. 

Можливості забезпечити гідний життєвий рівень громадян країни залежать, насам-
перед, від економічного зростання, яке є основною суспільного розвитку. Ці проблеми 
мають багато вимірів та поглядів теоретичного та практичного спрямування, проте всі 
вони вказують на те, що зв’язок між рівнем економічного розвитку та вирішенням про-
блем соціальної сфери є прямим [1; 2; 7; 8; 19]. Економічне зростання неможливе без 
участі людського капіталу, тому рівень та якість життя населення мають бути завжди в 
пріоритеті держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізми формування нерівності та 
шляхів зменшення їхньої негативної дії відображені в працях закордонних економістів 
світу, серед яких Дж. Р. Хікс та К. Ерроу, Г. Мюрдель та Ф. Хайек, А. Сена, Е. Дітон, 
Л. Ерхард та інші. 

Проблеми бідності розглядаються в роботах відомих вітчизняних учених: 
Н. Балтачеєвої, С. Задорожної, С. Корабліна, А. Колота, В. Куценко, Т. Кір’ян, Е. Лібанової, 
О. Макарової, В. Мандибури, С. Полякова, Ю. Саєнко, Л. Черенько, Т. Унковської та інших. 

Висвітлення соціальних проблем, теоретичні аспекти, практичні питання розроб-
лення та реалізації соціальної політики розкрито в публікаціях провідних вітчизняних 
науковців, зокрема Е. Лібанової, С. Полякової, Л. Черенько, З. Галушки, О. Длугополь-
ського, Д. Богині, П. Шевчука та інших. 

Виділення не вирішеної раніше частини загальної проблеми. Проблема еконо-
мічного зростання економіки країни залишається в центрі уваги багатьох вітчизняних 
та закордонних дослідників, які вважають що людський капітал відіграє важливу роль у 
процесі економічного зростання країни та є інтенсивним чинником економічного роз-
витку загалом [1; 2; 7; 8; 19; 21]. Значна увага має приділятися як якісному розвитку 
людського капіталу, так і рівню та якості життя громадян. Незавершеність реформ сис-
теми соціального захисту та їх наслідки залишаються актуальними питаннями стосовно 
розвитку людського капіталу країни. 

Метою статті є дослідження зв’язку між рівнем економічного розвитку та рівнем 
соціального захисту населення щодо вирішення проблем соціальної сфери та подолан-
ня бідності. Пошук шляхів подолання проблем бідності та реформування системи соці-
ального захисту відповідно до потреб громадян актуалізує необхідність удосконалення 
системи надання соціальних послуг та підвищення їхньої якості. 

Виклад основного матеріалу. З позицій макроекономічної науки, економічне зрос-
тання є однією з основних характеристик економічного розвитку країни. Саме за еко-
номічною динамікою можна спостерігати певні тенденції розвитку та передбачати аде-
кватні стратегії соціально-економічного розвитку, а також прогнозувати показники 
рівня життя населення щодо базових передумов та ступеня реалізації вимог людського 
розвитку, ступеня пріоритетності людського розвитку в цивілізаційному процесі, а та-
кож самовідчуття людини, її самоідентифікації та стану оточення. 

Економічне зростання є однією з основних макроекономічних цілей, показником 
розвитку й добробуту будь-якої країни. Під цим терміном прийнято розуміти збільшен-
ня обсягів товарів і послуг за певний період. Вимірювати економічне зростання можна 
декількома способами: 

1) абсолютним приростом валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного 
доходу (НД) загалом та у розрахунку на душу населення; 

2) темпами приросту ВВП і НД загалом та у розрахунку на душу населення (табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 
Динаміка ВВП за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, %  

Показник 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 
До попереднього 
кварталу (сезонно 
скореговані дані) -3,2 -1,5 0,5 0,1 0,5 0,9 1,4 1,9 -0,3 0,6 0,2 0,4 
До відповідного 
кварталу поперед-
нього року -16,0 -14,5 -7,0 -2,4 0,1 1,5 2,3 4,8 2,5 2,3 2,1 1,8 
Кумулятивно, до 
відповідного періоду 
попереднього року -16,0 -12,2 -12,2 -9,8 0,1 0,8 1,4 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 

Джерело: [3]. 
Таблиця 2 

Динаміка ВВП за даними Державної служби статистики України  
Показник 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ВВП (фактичні ціни; млн грн) 1 120 585 1 522 657 158 6915 1 988 544 2 383 182 
ВВП на одну особу (грн) 24 429 33 473 36 904 46 413 55 848 
ВВП на одну особу (у % до 
попереднього року) 104,5 100,3 93,7 90,6 102,7 

Джерело: [18]. 
Аналіз даних (табл. 1, 2) показав, що економічне зростання України, яке відновило-

ся у 2016 році, продовжилося у 2017 році. Річний темп зростання ВВП на одну особу у 
2016 році становив 20,32 % проти 2015 року (у 2015 році – 25,76 % у порівнянні з 2014 
роком; у 2014 році – 10,25 % проти 2013 року). Отже, збільшення ВВП у розрахунку на 
душу населення мало б забезпечувати підвищення рівня життя. 

Одним із показників економічного зростання, поряд зі збільшенням реального ВВП 
в абсолютному значенні за певний період; збільшення реального ВВП на душу насе-
лення; збільшення за певний проміжок часу реального ВВП у розрахунку на одного 
зайнятого та виробництва основних видів продукції на душу населення (рівень розвит-
ку галузей економіки), є рівень та якість життя населення. 

На шляху розвитку людського капіталу як продуктивного чинника економічного роз-
витку постає проблема бідності, подолання якої є першочерговими завданнями світової 
спільноти. 

Економічні підходи щодо скорочення бідності формувалися впродовж багатьох років, 
виходячи з того, як поглиблювалося розуміння складності процесів розвитку. У 50–60-і 
роки ХХ століття додержувалися думки, що розвиток забезпечується значним інвесту-
ванням у фізичний капітал та інфраструктуру економіки. 

У 70-і роки стало зрозумілим, що лише фізичного капіталу недостатньо, і не менш 
важливими мають стати охорона здоров’я та освіта. У «Доповіді про світовий розвиток 
1980 року» зазначалося, що покращення охорони здоров’я та освіти необхідне не лише 
само по собі, але й для забезпечення зростання доходів населення [4]. 

У 80-і роки основну увагу було приділено удосконаленню економічного управління 
та підвищенню ролі ринкових сил. 

У «Доповіді про світовий розвиток 1990 року: Бідність» була запропоновано страте-
гія, що складалася з двох елементів: сприяння зростанню, яке засноване на інтенсивно-
му використанні робочої сили, шляхом стимулювання більшої економічної відкритості 
та здійсненню інвестицій; і забезпечення базових послуг бідним у галузі охорони здо-
ров’я та освіти. 
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У 90-і роки на перший план висувалися аспекти управління та створення відповід-
них інститутів, як і проблеми вразливості на місцевому та національному рівнях. 

У «Доповіді про світовий розвиток 2000/2001 роки. Наступ на бідність», враховую-
чи досвід попередніх років, була запропонована стратегія боротьби з бідністю за трьо-
ма напрямками: створення можливостей, розширення прав і можливостей та підвищен-
ня матеріальної безпеки. 

Найважливішим завданням Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), визначених Деклара-
цією Тисячоліття ООН, затвердженою у 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН 189 дер-
жавами світу, було визначено саме подолання бідності. 

У багатьох країнах ЦРТ стали поштовхом до розробки національних стратегій роз-
витку, головним завданням яких стало також подолання бідності. 

На початку 2000-х років стратегія подолання бідності була розроблена і в Україні, 
що підтвердило офіційне визнання проблеми бідності в нашій державі. Саме тоді впе-
рше в Україні на законодавчому рівні було визначено такі терміни, як бідність, глибина 
бідності, межа бідності, крайня форма бідності, рівень бідності. Стратегією було визна-
чено, що національною межею бідності є 75 % медіанних сукупних витрат у розрахун-
ку на умовного дорослого. 

Бідність – стан людини, соціальної групи, держави, який характеризується відсутні-
стю або нестачею ресурсів, необхідних для підтримання мінімального рівня здоров’я та 
працездатності (абсолютна бідність), а також неможливість наслідувати розповсюдже-
ний в конкретній державі стандарти життя (відносна бідність). Але бідність являє со-
бою дещо більше, ніж недостатній рівень доходів або незадовільний розвиток людсь-
ких ресурсів. Це також і вразливість, неможливість бути почутим, відсутність влади та 
представництва. 

У процесі вимірювання аспектів бідності, пов’язаних з рівнем доходів, велике зна-
чення має поріг бідності – критичний рівень доходів або споживання, нижче за який 
окрема особа або домогосподарство вважається бідним. 

За даними Державної служби статистики України за 9 місяців 2017 року частка на-
селення із середньодушовим еквівалентним загальним доходом у місяць вище фактич-
ного прожиткового мінімуму (небідні за абсолютним критерієм (за фактичним прожит-
ковим мінімумом) за доходами) становила 61,8 % (23,9 млн осіб); частка населення із 
середньодушовим еквівалентним загальним доходом у місяць нижче фактичного про-
житкового мінімуму (бідні за абсолютним критерієм – за фактичним прожитковим мі-
німумом, за доходами) – 38,2 % (14,8 млн осіб), у тому числі частка населення із серед-
ньодушовим еквівалентним загальним доходом у місяць вище законодавчо 
встановленого прожиткового мінімуму (бідні за абсолютним критерієм (за законодавчо 
встановленим прожитковим мінімумом) за доходами) – 3,3 % (1,3 млн осіб). У порів-
нянні з тим же періодом 2016 року – 46,4 % (18 млн осіб); 53,6% (20,8 млн осіб) та 
4,8 % (1,9 млн осіб) відповідно. 

Одним із підходів до вивчення причин бідності полягає в розгляді тих аспектів, на 
які вказують самі незаможні: відсутність доходів та ресурсів для задоволення основних 
потреб: в їжі, житлі, одязі, достатньому рівні охорони здоров’я, освіті; відчуття безпра-
вності та відсутність можливості відстоювати свої інтереси в державних та громадсь-
ких закладах; вразливість перед потрясіннями та нездатність подолати їх наслідки. 

Відповідно до Цілей сталого розвитку (2015–2030), схвалених на Саміті ООН у вере-
сні 2015 року, вирішення проблем подолання бідності та зменшення нерівності, підви-
щення рівня життя та забезпечення доступу до базових послуг для всіх верств населення, 
розвиток соціальної інфраструктури та розширення можливостей для самореалізації 
в безпечному середовищі є першочерговими завданнями світової спільноти. 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р схвалено чер-
гову Стратегію подолання бідності, реалізувати яку передбачається до 2020 року. Ос-
новною метою Стратегії є поетапне зниження в Україні масштабу бідності, соціального 
відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання. 

Основним напрямами реалізації Стратегії є: 
- розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів на-

селення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для за-
безпечення умов гідної праці; 

- забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця 
проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення; 

- мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих кате-
горій населення; 

- запобігання бідності та соціальному відчуженню серед внутрішньо переміщених осіб. 
Значна увага в методах подолання бідності приділена і системі соціального захисту 

населення. Стратегія містить посилання на те, що система соціальної підтримки враз-
ливих верств населення потребує удосконалення в частині посилення її впливу на зме-
ншення масштабу бідності. Програмами соціальної підтримки охоплено 58,3 % бідного 
населення, при цьому лише 41 % коштів соціальних програм (без урахування житлових 
субсидій) використано на задоволення потреб такого населення. Водночас серед отри-
мувачів усіх видів соціальної підтримки лише 25 % належало до бідного населення. 

Тобто в Україні як інструмент боротьби з бідністю, намагаються використовувати 
систему надання соціальних послуг, натомість вона має стати інструментом реінтегра-
ції осіб, які опинились у складних життєвих обставинах [9]. 

Саме це має спонукати органи державного управління до пошуку шляхів оптиміза-
ції соціальних видатків, осучаснення та підвищення ефективності системи надання со-
ціальних послуг як важливої складової соціального захисту населення. 

Ефективний соціальний захист не окреслюється лише наявністю гарантованих дер-
жавою соціальних виплат. Більш актуальною на сьогодні є розвинена мережа соціаль-
них послуг, які мають надаватися з урахуванням особливостей і потреб різних катего-
рій осіб. Сучасна система соціальних послуг повинна відповідати засадам державної 
соціальної політики та потребам громадян щодо покращення якості життя. 

Основними проблемами системи соціального захисту сьогодення є [5; 9]: 
– перевантаженість нормативно-правової бази: різноманітні пільги як за соціаль-

ною, так і за професійною ознаками, соціальні допомоги, компенсації та послуги в Ук-
раїні передбачені відповідно до 58 законів, а також більш ніж 120 підзаконних актів. 
Зазначена проблема виражається в тому, що та ж сама соціальна група має право на 
отримання виплат або соціальне обслуговування за декількома нормативно-правовими 
актами, але в різних розмірах та на різних умовах; 

– занадто розгалужена система пільг та соціальних виплат не відповідає фінансовим 
можливостям Державного бюджету, а отже, на практиці не може бути реалізована. За 
різними оцінками, вартість пільг, що задекларована у чинному законодавстві, стано-
вить від 3,8 до 5,8 млрд дол. США на рік, натомість фактичному фінансуванню підлягає 
лише їх частина. В Україні існує більш ніж 130 категорій осіб, що мають право на 
отримання різноманітних соціальних виплат. З них 70 отримують їх за соціальною 
ознакою, а близько 50 – за професійною. Загалом існує більш як 120 видів пільг, а та-
кож понад 60 видів соціальних і компенсаційних виплат; 

– відсутність єдиної системи, яка б обліковувала різні категорії отримувачів пільг, 
соціальних виплат та соціальних послуг, та відсутність статистичного обліку діяльності 
недержавних надавачів соціальних послуг. 
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Аналізуючи автоматизовані системи – «АСОПД/КОМТЕХ», «АСОПД/КОМТЕХ-
W», «Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги», «Житлові субсидії», 
«Ведення єдиної заяви», – які використовуються для виконання органами соціального 
захисту своїх функцій, бачимо, що кожна соціальна група обліковується в певному 
програмному комплексі, а після закінчення облікового періоду (місяця) органи соціаль-
ного захисту мають обмінятися накопиченими даними. Тобто для визначення сукупно-
го доходу сім’ї фахівець органу соціального захисту населення має ретельно перевірити 
як мінімум чотири бази даних. 

І якщо відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» (далі – Пенсійний Закон) (ст. 10) особі, яка має право на різні види пенсії 
одночасно, призначено буде лише один із них за вибором цієї особи, а до картки пільго-
вика, крім особистих даних, вноситься не лише перелік пільг, право на які має особа, а й 
інформація про пільги, якими вона фактично користується [11], то до АСОПД/КОМТЕХ 
та ж сама особа буде занесена стільки разів, скільки видів соціальної допомоги вона 
отримує, а це, у свою чергу, призводить до значної кількості помилок (недогляду), які, 
в кращому випадку, виявляються на стадії формування документів на виплату контроль-
ними підрозділами Центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – 
Центр) при централізованій системі призначення та виплати соціальної допомоги. 

– фактичний обсяг видатків на соціальну сферу щонайменше у 2,5–3,0 рази пере-
вищує суму, що задекларована у Зведеному бюджеті України за відповідною статтею 
видатків (табл. 3); 

– бюджетна система України функціонує за «прецедентним» принципом, тобто сума 
коштів, що була виділена в попередньому фінансовому році, передбачається і в наступ-
ному з незначним корегуванням на коефіцієнт інфляції, який прогнозується. Такий 
принцип заважає реально планувати видатки на пріоритетні напрямки соціальної полі-
тики та виділяти кошти на соціальні послуги. Кошти, які закладено як такі, що мають 
бути спрямовані на фінансування соціальних послуг, як правило, отримує низка уста-
нов системи соціального захисту. З них до 90 % бюджету використовується для оплати 
комунальних витрат та на заробітну плату працівників [13]; 

– найрозповсюдженішим інструментом соціального захисту стали грошові виплати 
населенню; 

– відсутність зацікавленості в реабілітації осіб щодо складних життєвих обставин та 
у профілактичній роботі серед потенційно вразливих соціальних груп населення. Підт-
римка осіб, що потребують допомоги внаслідок потрапляння у складні життєві обста-
вини передбачає насамперед фінансування установ, унаслідок чого левова частка мате-
ріальних і фінансових ресурсів розподіляється керівниками закладів, управлінь та 
департаментів соціального захисту на місцевому рівні.  

Таблиця 3 
Державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  

Рік Сума видатків зведеного бюджету України, млн грн 
% до загальних 

видатків 
% до ВВП 

2010 104534,9 27,7 9,3 
2011 105434,8 25,3 7,8 
2012 125306,9 25,4 8,6 
2013 145062,6 28,7 9,5 
2014 138004,7 26,4 8,7 
2015 176339,8 25,9 8,9 
2016 151306,3* – – 
2017 144368,8* – – 

* – видатки МСПУ (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2500000) 
у 2016 та 2017 роках згідно із Законами України про Державний бюджет України на відповідні роки. 

Джерело: [17]. 
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Розглянувши проблему перевантаження нормативно-правової бази на прикладі від-
шкодування за надання соціальних послуг фізичним особам та довівши, що надавачі 
соціальних послуг диференційовані не лише за розмірами компенсаційних виплат, а й у 
праві зарахування періоду надання соціальних послуг до страхового стажу, можна про-
вести відповідний аналіз, виявивши сильні та слабкі сторони цього спрямування послуг 
соціального захисту та окреслити його можливості і загрози (табл. 4). 

Таблиця 4 
SWOT аналіз послуг соціального захисту, що надаються фізичними особами 

Сильні сторони Можливості 
1. Намагання охопити підтримкою якомога більшу 
кількість нужденних. 
2. Залучення до сфери надання соціальних послуг 
приватного сектору (фізичних осіб). 
3. Заохочення фізичних осіб до участі в системі 
надання послуг соціального захисту шляхом зара-
хування до страхового стажу періоду надання соці-
альних послуг 

1. Повноцінна участь фізичних осіб у наданні пос-
луг соціального захисту (за умови доопрацювання 
нормативно-правової бази). 
2. Індивідуальний підхід до задоволення потреб 
осіб, які потребують підтримки. 
3. Зменшення навантаження на державні установи, 
які, переважно, задіяні в системі надання послуг 
соціального захисту 

Слабкі сторони Загрози 
1. Розгалуженість нормативно-правової бази для 
однотипних послуг соціального захисту. 
2. Відсутність єдиних стандартів для надання со-
ціальних послуг фізичними особами. 
3. Відсутність єдиної системи обліку різних кате-
горій осіб, які потребують підтримки держави 

1. Неякісне обслуговування осіб, які потребують 
надання послуг соціального захисту внаслідок від-
сутності відповідних стандартів. 
2. Тіньове працевлаштування, до якого може при-
звести низький рівень компенсації (від 4,80 грн, 
без урахування розміру індексації) з паралельним 
врахуванням період догляду до страхового стажу. 
3. Нецільове використання бюджетних коштів 

Аналіз причин виникнення бідності та підходів щодо її скорочення показав, що 
майже половина населення країни (як за власною оцінкою громадян, так і за реальними 
даними Державної служби статистики України) перебувають у стані бідності. 

Виходячи з нормативно-правової бази, яка діє в Україні та має на меті скоротити 
масштаби та сприяти подоланню бідності, значна роль приділяється саме системі соці-
ального захисту населення та послугам системи соціального захисту зокрема. Проте, 
щоб система надання послуг дійсно була функціональною та сприяла задоволенню по-
треб громадян, для реалізації можливостей та уникнення соціальних криз і катастроф, 
методи та способи їх призначення мають бути не лише законодавчо задекларовані, але 
застосовувалися на практиці завдяки чітко визначному механізму надання послуг 
суб’єктами різних форм власності. 

Висновки та пропозиції. Рівень економічного розвитку країни нерозривно 
пов’язаний із вирішення проблем соціальної сфери, що підтверджено багатьма теоре-
тичними і практичними дослідженнями. Ключові проблем, які обмежують якість соціа-
льних послуг населення, полягають у недостатній диверсифікації соціальної інфрастру-
ктури; нерозвиненості інфраструктури соціальної сфери; дефіциті кадрів; низькій 
інституалізації та неефективній державній політиці.  

Макроекономічний вплив на прийняття рішень щодо підвищення результативності 
реформування системи соціального захисту населення щодо формування та розподілу 
фінансових ресурсів має спиратися на принципи адресності, децентралізації та регіона-
лізації соціальної інфраструктури, удосконалення методик обліку, розподілу та викори-
стання фінансових ресурсів за структурою попиту/пропозиції соціальних послуг, впро-
вадження соціального бюджету як гарантованості забезпечення надання послуг 
у Державному та місцевих бюджетах, інтеграції інформаційної база установ соціально-
го захисту населення.  
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Перегляд чинної нормативно-правової бази у сфері соціального захисту та ство-
рення єдиної системи обліку всіх категорій громадян, які користуються послугами со-
ціального захисту, сприятиме реформуванню соціальної політики держави та приве-
денню її до єдиних стандартів. 

Світовий досвід свідчить, що економічне зростання країн неможливе без інвестицій 
у розвиток людського капіталу. Лише активна державна соціальна політика та форму-
вання ефективного інституціонального середовища стає міцним підґрунтям для забез-
печення всебічного розвитку людини та досягнення гідного рівня та якості життя гро-
мадян. Оцінюванню заходів та показників ефективності останнього будуть присвячені 
подальші наукові розвідки. 
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