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ПЕРЕДМОВА  

 
Соціальні та трудові чинники як важелі успішного еконо-

мічного зростання в кількісному вимірі визначаються вкрай обме-
жено і фактично не враховуються у практиці державного та регіо-
нального управління. В Україні у владних структурах і бізнес-
середовищі не сформовано розуміння важливої ролі трудової, со-
ціальної та гуманітарної сфер для забезпечення сталого розвитку. 
Це обумовлює низьку конкурентоспроможність України за міжна-
родними оцінками щодо людського, трудового і сталого розвитку, 
якості та рівня життя населення, соціальної та екологічної безпеки, 
рівня довіри до влади та її інститутів, розвитку демократії, зайня-
тості, доступності освіти тощо. Ігнорування соціального та трудо-
вого потенціалу як ресурсу економічного зростання обумовлює 
посилення загроз, відставання України від провідних країн у сві-
товому співтоваристві, недотримання виконання міжнародних 
обов’язків щодо переходу системи господарювання на принципи 
сталого розвитку.  

Економіка України характеризується системною кризою 
протягом восьми останніх років, а саме: знизилися темпи еконо-
мічного зростання, відбулося значне падіння ВВП, зменшилась 
ефективність економічної діяльності, низьким залишається техно-
логічний рівень виробництва, а його висока ресурсо- та енергоєм-
ність обумовлює значний негативний вплив на довкілля. Держава 
слабо переймається реструктуризацією економіки на інноваційних 
засадах, забезпеченням високих темпів зростання шляхом активі-
зації соціального та трудового потенціалу, використанням різно-
манітних інструментів стимулювання креативності, мобільності, 
підвищення цінності праці тощо. Застаріла структура економіки в 
Україні обумовлює неефективну структуру зайнятості з високою 
питомою вагою найпростіших професій. Ключовою проблемою 
української економіки є низька продуктивність праці, коли відста-
вання порівняно з європейськими країнами коливається від 3 до 7 
разів. Це пов’язано із застосуванням застарілих технологій та 
утриманням зайвої робочої сили. Занизькою є оплата праці україн-
ців: розрив з європейськими країнами становить 3-9 разів. Немож-
ливість знайти бажану роботу обумовлює внутрішню і зовнішню 
міграцію, особливо молоді. Нерозвиненість демократичних засад 
розвитку суспільства загалом й економіки зокрема не сприяє акти-
візації суб’єктів суспільних відносин щодо створення умов еконо-
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мічного зростання. Відповідальність є незатребуваною. Не створе-
но інституційних і фінансових можливостей для самореалізації ак-
тивної частини населення та формування креативної економіки. 
Потенціал внутрішньо переміщених осіб не залучений як ресурс 
розвитку територіальних громад. Усе це призводить до суттєвого 
зниження добробуту населення, поширення бідності, погіршення 
умов відтворення людського потенціалу, зростання соціального 
невдоволення. Стагнація інноваційно-інвестиційної діяльності 
спричиняє технологічне відставання економіки України, яке не 
зменшується, та суттєве погіршення стану довкілля.  

Забезпечення сталого економічного зростання, яке є осно-
вою вирішення більшості соціально-економічних проблем, немож-
ливе без суттєвих змін у соціальній і трудовій сферах України, ви-
користання соціального і трудового потенціалу сталого розвитку 
як чинників економічного зростання, активізації соціального та 
трудового потенціалу населення, формування соціоментальної па-
радигми сталого розвитку. Це можливо за умов модернізації соціа-
льної та гуманітарної політики, реформування системи соціально-
трудових відносин і нагромадження людського капіталу з високи-
ми якісними характеристиками, імплементації соціальної відпові-
дальності в усі сфери суспільного життя, забезпечення збалансо-
ваності соціальної справедливості й економічної ефективності то-
що. Ці питання мають постати серед пріоритетів наукових дослід-
жень, конкретних рекомендацій щодо подальшого розвитку соціа-
льної та трудової сфер у контексті забезпечення сталого економіч-
ного зростання та їх упровадження в господарську діяльність. 

Соціальні та трудові чинники економічного зростання є 
популярною тематикою для науковців і освітян, які досліджують 
соціальну економіку, перспективи соціального і трудового розвит-
ку. А фахівці, які не враховують їх результативність, віддають пе-
ревагу суто економічній чи технологічній спрямованості, навіть 
вважають марнотратством розв’язання соціальних проблем, які 
відволікають від основної економічної мети – отримання прибут-
ку. Зарубіжними прихильниками такого підходу є М. Фрідман і 
Д. Фогель. Але на противагу суто економічній ефективності, яка 
не спрямована безпосередньо на дотримання вимог соціальної 
справедливості, зарубіжні моделі управління трудовою поведін-
кою та розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
свідчать про пріоритетність досягнення цілей сталого соціального 
і трудового розвитку. Система американських програм з розвитку 
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КСВ (Microsoft Corporation, Google, Walt Disney, Apple) опікується 
питаннями розвитку персоналу, молодіжних ініціатив, довкілля, 
відповідальної поведінки, відновлюваних джерел енергії, ціннос-
тей персоналу тощо. Американська модель культивує престиж-
ність бізнесу, який вкладає значні ресурси в соціальний та еколо-
гічний розвиток і має гідні приклади економічного зростання. 

Вітчизняні здобутки щодо запровадження в практику 
управління економікою важелів трудової та соціальної сфер є не-
значними. Простежується певна їх ізольованість. Навіть у той час, 
коли в Україні відбувалося значне економічне зростання, резуль-
тати цих успіхів не співвідносилися з поліпшенням у соціальному і 
трудовому розвитку. Інституційне забезпечення розвитку трудової 
сфери поступово погіршується. Недостатньо дієвими є інститути 
управління трудовою сферою. У країні відсутні концепції, страте-
гії, програми щодо трудового і соціального розвитку, немає їх вза-
ємозв’язку зі сталим розвитком. Наукові дослідження соціальних і 
трудових проблем повної та продуктивної зайнятості, а також ста-
лого розвитку можуть стати підґрунтям для вдосконалення систе-
ми державного і регіонального управління.  

Аналіз використання соціальних і трудових важелів для за-
безпечення економічного зростання та сталого розвитку в Україні 
розкриває їх незадовільний стан, що потребує відповідних змін у 
державній політиці. Необхідно сконструювати такі моделі взає-
мозв’язку та взаємодії соціальної, трудової сфер і сталого розвит-
ку, які перетворюють сферу праці та соціальну відповідальність на 
невід’ємні елементи механізму забезпечення сталого розвитку згі-
дно з принципами відновлення цінності праці та збільшення її 
продуктивності, наближення до вимог гідної праці на основі інно-
ваційного розвитку, раціонального споживання ресурсів і сталого 
економічного зростання. 

Трудовий потенціал на сучасному етапі є одним із най-
більш вагомих чинників сталого економічного зростання. Україна 
має досить великий потенціал висококваліфікованих кадрів, однак 
несприятливі умови їх залучення до трудової сфери (низька оплата 
праці, низький технологічний рівень робочих місць і поширеність 
небезпечних умов праці тощо) не забезпечують ефективного їх ви-
користання. Це стримує темпи економічного зростання, знижує 
мотивацію до ефективної праці, обумовлює трудову міграцію до 
інших країн. В Україні багато науковців досліджують проблеми 
формування і використання соціального та трудового потенціалу, 
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що знайшло відображення у працях Е. Лібанової, А. Колота, 
О. Грішнової, Л. Лісогор, І. Булєєва, В. Близнюк, Л. Лутай, 
Ю. Маршавіна, В. Надраги, І. Каленюк, І. Петрової, В. Петюха, 
В. Куценко, М. Кіма, В. Костриці, Т. Костишиної, Т. Ковальова, 
В. Кулікова, В. Онікієнка, Л. Шевченко, Л. Шаульської, М. Семи-
кіної, І. Новак та багатьох інших. Однак невирішеність проблем 
повної та продуктивної зайнятості, низькі рівень та якість життя 
працюючих вказують на необхідність подальших досліджень з цих 
проблем, розробки обґрунтованих рекомендацій щодо їх вирішен-
ня та впровадження в практику господарської діяльності. Це все 
більшою мірою стає актуальним в умовах пошуку дієвих чинників 
сталого економічного зростання. Для України найбільш важливи-
ми чинниками є: забезпечення модернізації економіки на новій  
технологічній основі, активне впровадження інновацій, що потре-
бує підвищення якісних характеристик робочої сили; модернізація 
системи соціально-трудових відносин на підґрунті конструктивної 
взаємодії її суб’єктів − держави, роботодавців, профспілок, грома-
дянського суспільства тощо. Сьогодні вкрай важливо сформувати 
та реалізовувати виважену державну політику збереження і роз-
витку трудового потенціалу відповідно до потреб інноваційного та 
сталого розвитку в умовах євроінтеграції.  

Активізація трудового потенціалу можлива за умов забез-
печення гідної праці, де важливу роль відіграє заробітна плата як 
фундаментальна складова вмотивованості до ефективної трудової 
діяльності працівників. Саме заробітна плата визначає найбільш 
вагомі параметри умов праці. Забезпечення справедливої та задо-
вільної винагороди за трудову діяльність найманих працівників є 
найважливішою складовою концепції гідної праці. Це знайшло ві-
дображення в міжнародних нормах, які стосуються прав людини у 
соціально-трудовій сфері. Так, у ст. 23 Загальної декларації прав 
людини (1948 р.) встановлено, що кожен працюючий має право на 
справедливу та задовільну винагороду, що забезпечує гідне існу-
вання для людини та її сім’ї. Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні та культурні права (1966 р.) визначає, що однією з на-
лежних умов праці перш за все є винагорода за працю у справед-
ливих розмірах. Ст. 4 другої частини Європейської соціальної хар-
тії (1996 р.) «Право на справедливу винагороду» регламентує пра-
во працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім'ям 
достатній рівень життя. 
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Значну увагу запровадженню концепції гідної праці та за-
робітній платі приділяє Міжнародна організація праці (МОП). У 
пілотній програмі МОП з реалізації концепції гідної праці термін 
«гідна праця» визначається як праця, яка приносить адекватний 
дохід і при цьому залишає час для інших сторін життя, надає на-
дійності сім'ї, надає право голосу і відкриває дорогу соціальній 
інтеграції. Гідна праця, запровадженню принципів якої в Україні 
сприяє МОП, – це шлях, що сполучає економічні та соціальні цілі. 

Розроблена за рекомендаціями МОП четверта Програма  
гідної праці в Україні на 2016-2019 рр. складається з чотирьох 
елементів: стандарти і права у сфері праці; створення робочих 
місць; розвиток підприємництва; соціальний захист та соціальний 
діалог. При її пролонгації та модернізації державної політики не-
обхідно створити умови, які забезпечать продуктивну зайнятість, 
справедливі доходи, безпеку на робочому місці, сприятливі умови 
та перспективи для особистісного розвитку і соціальної інтеграції. 
Це потребує комплексного дослідження соціально-трудової сфери 
та розробки виважених рекомендацій щодо її модернізації в кон-
тексті комплексу вимог із забезпечення сталого економічного зро-
стання. 

Виходячи із своєї сутності як ціни робочої сили, заробітна 
плата є основним чинником у забезпеченні гідного рівня життя 
найманих працівників та членів їх сімей. Це стосується всіх без 
виключення сфер економічної діяльності, оскільки заробітна плата 
визначає рівень сукупного доходу зайнятого населення. В умовах 
соціально-економічного розвитку України наймана праця поки що 
є єдиним засобом забезпечити існування для абсолютної більшості 
працездатного населення. Тому важливо, щоб розмір заробітної 
плати повною мірою забезпечував можливість виконувати нею од-
ну з основних її функцій – відтворювальну. 

Слід відзначити, що в Україні склався низький рівень 
оплати праці, який не забезпечує нормального відтворення робочої 
сили. Більшість дослідників відзначають наявність таких проблем 
в оплаті праці: низький розмір винагороди за працю, що гальмує 
процеси відтворення робочої сили; слабкий взаємозв'язок розміру 
заробітної плати конкретного працівника з його трудовим внеском 
і рівнем кваліфікації, що стримує мотивацію до підвищення про-
дуктивності, якості праці та професійного зростання; залишається 
високою «зрівнялівка» в оплаті праці більшості пересічних пра-
цівників, особливо в бюджетній сфері, а також процвітає надмірна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9F
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міжпосадова диференціація в рамках окремих підприємств і роз-
біжність у рівнях оплати праці між видами економічної діяльності; 
зростають затримки зі своєчасною виплатою заробітної плати; 
значною є поширеність тіньової складової у структурі трудових 
доходів. Наявність цих проблем створює перешкоди на шляху ак-
тивізації трудового потенціалу України, можливостей економічно-
го зростання та підвищення добробуту населення. 

В Україні концепція гідної праці та її оплати досліджується 
переважно на теоретичному рівні та дуже повільно впроваджуєть-
ся на практиці, що потребує інноваційних управлінських рішень з 
її імплементації в реальну економіку. 

Активізація чинників трудового потенціалу в забезпеченні 
економічного зростання на засадах сталого розвитку пов’язана та-
кож із необхідністю визначення впливу нових соціально-трудових 
відносин, які формуються у трудовій сфері, а наслідки розповсюд-
жуються на все суспільство. Йдеться про появу та поширення до-
сить нового явища в соціальній структурі – прекаріату. У спеціа-
льній літературі поняття «прекаріат» означає новий соціальний 
прошарок, поява і розповсюдження якого пов’язані з відчуженням 
значних соціальних груп не тільки від результатів праці, але і від 
усього суспільства. До нього входять: зайняті на тимчасовій або 
епізодичній роботі; залучені в тіньовому або нелегітимізованому 
секторі ринку праці; безробітні; зайняті запозиченою працею; час-
тина мігрантів; люди вільних професій, зайняті фрілансом; стаже-
ри та частина студентів. Основними характеристиками цього кон-
тингенту є нестійке соціальне становище, втрата або зниження со-
ціального статусу, нестабільність доходу, розповсюдження зневі-
ри, втрата перспектив розвитку тощо. Соціальні наслідки поши-
рення прекаріату проявляються у поглибленні нерівності в сус-
пільстві, збільшенні обсягів незахищеного або слабо захищеного 
населення, формуванні осередків соціального напруження або зне-
віри в суспільстві. Усе це визначає новий вид відчуження в сус-
пільстві, який формується практично з усіх верств і може виступа-
ти значним негативним важелем у реалізації принципів сталого 
розвитку. Отже, необхідне глибоке дослідження та обґрунтування 
шляхів подолання даного явища.  

У першому розділі монографії розкрито концептуальні під-
ходи та механізми активізації соціального та трудового потенціалу 
сталого розвитку в контексті економічної ефективності й соціаль-
ної справедливості. Уточнено теоретико-методологічні засади до-
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слідження соціального і трудового потенціалу сталого розвитку у 
їх взаємозв’язку із соціально-трудовою сферою суспільства з точ-
ки зору конкретизації регулятивної ролі держави та інших інститу-
тів, механізмів й інструментарію впливу в умовах децентралізації. 
Сформульовано загальну схему механізму активізації соціального 
і трудового потенціалу, запропоновано пріоритетні напрями дій. 
Визначено базові принципи розумного зростання територіальних 
громад на основі активізації соціального потенціалу. Запропонова-
но форми активізації соціального і трудового потенціалу громади 
відповідно до повноважень сільських, селищних, міських рад та їх 
виконавчих органів. Окреслено сучасні підходи до модернізації 
механізму соціального діалогу в соціально-трудовій сфері, транс-
формації навичок населення. 

Розкрито методологічні засади трансформації зайнятості в 
Україні з урахуванням завдань національної системи Цілей стало-
го розвитку, а також бачення головних трендів розвитку соціаль-
но-трудової сфери в сучасних концептах «зеленої» та «синьої» 
економіки, які розширюють традиційні уявлення про характерис-
тику сталої та продуктивної зайнятості та гідної праці. Наведено 
сучасні інноваційні підходи до модернізації системи соціального 
захисту працівника в умовах розширення форм зайнятості та поси-
лення невизначеності соціально-трудових відносин.  

У другому розділі досліджено науково-методичне забезпе-

чення оцінки стану та можливостей економічного зростання шля-

хом активного використання соціального і трудового потенціалу 

сталого розвитку. Встановлено їх місце і значення як соціального 

вектора забезпечення сталого економічного зростання, системати-

зовано чинники зміни та резерви підвищення рівнів соціального та 

трудового потенціалу, здійснено оцінку й аналіз їх впливу на мож-

ливості економічного розвитку, розроблено і систематизовано ос-

новні напрями та механізми активізації соціального та трудового 

потенціалу суспільства і територіальних громад для забезпечення 

економічного зростання. Визначено ключові характеристики роз-

витку соціальної інфраструктури, загальні тенденції та проблеми її 

модернізації в контексті збереження трудового потенціалу та за-

безпечення економічного  зростання. 

Третій розділ присвячено пошуку й обґрунтуванню інно-

ваційних шляхів модернізації системи соціально-трудових відно-

син (СТВ) в Україні та вирішенню гострих проблем, що накопичи-
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лись у цій сфері. Концептуальним підґрунтям дослідження є кон-

цепції соціального діалогу та соціальної відповідальності з перс-

пективою їх подальшого поєднання в інноваційну систему соціа-

льно відповідального партнерства із застосуванням суб’єктами 

СТВ ефективних комунікативних стратегій. Головними напрямами 

модернізації системи СТВ виступають розвиток і залучення поте-

нціалу конструктивної соціальної самоорганізації та взаємодії 

суб’єктів СТВ, а також відповідних інститутів громадянського су-

спільства. У даному контексті здійснено комплексну діагностику 

стану та динаміки ключових параметрів функціонування системи 

СТВ в Україні, особливу увагу приділено засадничим соціальним і 

соціально-психологічним чинникам конструктивної взаємодії 

суб’єктів СТВ – довірі, комунікації, мотивації. Ці чинники розгля-

нуто в широкому соціальному контексті процесів, що від-

буваються в сучасному українському суспільстві. За результатами 

дослідження визначено перспективи, обґрунтовано практичні ре-

комендації та пропозиції щодо забезпечення конструктивної взає-

модії суб’єктів соціально-трудових відносин на потреби економіч-

ного зростання. 
Четвертий розділ містить результати дослідження різних 

аспектів формування безпекового середовища у виробничій, соці-
альній, інформаційній, міграційній сферах. 

Потреба у кардинальному реформуванні системи управлін-
ня охороною праці на основі ідентифікації, коректного оцінювання 
та мінімізації (повного усунення) професійних ризиків на робочих 
місцях обумовлена критичним станом безпеки та гігієни праці в 
Україні, що підтверджується негативною динамікою нещасних ви-
падків і професійних захворювань на виробництві, високою пито-
мою вагою робітників, які працюють у несприятливих умовах, збі-
льшенням чисельності осіб, які мають право на пільги та компен-
сації за умовами праці, значними супутніми економічними втрата-
ми. Перегляд чинних механізмів, процедур, посадових обов’язків 
роботодавців і працівників щодо забезпечення здорових та безпеч-
них умов праці на виробництві обґрунтовує необхідність реформу-
вання системи управління охороною праці з метою досягнення ви-
сокого рівня безпеки та гігієни праці на робочому місці. Реалізація 
ризик-орієнтованого підходу, розповсюдженого у розвинутих кра-
їнах, спонукає до ретельного аналізу міжнародних трудових норм 
у сфері безпеки та гігієни праці з метою наближення національної 
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системи охорони праці до міжнародних стандартів та відповідного 
їх відображення у нормативно-правових документах. 

У системі міжнародних зобов’язань та національних стра-
тегій розвитку найбільш прогресивними є глобальні та національні 
Цілі сталого розвитку 2030. Нереалізованість в Україні протягом 
тривалого терміну міжнародних зобов’язань щодо сталого розвит-
ку обумовила актуальність дослідження цих питань у контексті 
соціальної відповідальності та соціальної безпеки.  

Окремо досліджено й оцінено можливості зниження соціа-
льної напруженості шляхом реалізації принципів соціальної спра-
ведливості у зв’язку з масовим вимушеним переселенням унаслі-
док збройного конфлікту на сході України.  

У п’ятому розділі визначено недоліки в управлінні соці-
альним розвитком. Сьогодні соціальна політика в Україні має 
вкрай низький рівень реалізації, а соціальне становище є незадо-
вільним і продовжує погіршуватись. Негативні тенденції та пере-
шкоди соціальному розвитку країни потребують формування і за-
безпечення реалізації ефективної соціальної політики України в 
контексті національних викликів, а також вимог і перспектив євро-
інтеграції. 

Соціальна політика України за останні роки взяла курс на 
невизначеність, неконкретизованість і відсутність відповідальності 
за низький рівень реалізованості. Соціальні права і гарантії грома-
дян України, які закріплені в Конституції України, залишаються 
деклараціями, які для більшості людей України не реалізовані. Си-
стема національної безпеки з липня 2018 р. після ухвалення Закону 
України «Про національну безпеку України» переорієнтувалась із 
соціально-гуманітарної на військово-політичну. Скасовано право-
ву регламентацію соціальної безпеки, із системи державного 
управління виключено врахування та подолання соціальних загроз 
національній безпеці. Несприятлива ситуація простежується і що-
до регламентації соціальної політики, коли припинилася розробка 
на національному рівні правових документів у цій сфері. 

У шостому розділі розкрито сутність, стан і проблеми тру-
дового потенціалу промисловості України в системі чинників ста-
лого економічного зростання, а також містяться пропозиції та ре-
комендації щодо забезпечення шляхів його розвитку. Обґрунтова-
но сутність трудового потенціалу промисловості як головного со-
ціального ресурсу її модернізації та розвитку, проаналізовано ди-
наміку кількісних параметрів трудового потенціалу, ключові тен-
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денції динаміки чисельності та структури трудового потенціалу 
промисловості за ВЕД, організаційно-правовими формами підпри-
ємств та регіонами. Особливу увагу приділено проблемам оплати 
праці, безпеки та умов праці, професійним ризикам зайнятих у 
промисловості, які наразі виступають вагомими перешкодами на 
шляху розвитку трудового потенціалу промисловості країни. 

У підготовці монографії взяли участь:  
д.е.н., проф. Новікова Ольга Федорівна (передмова, розділи 1, 

2, 5, підрозділи 4.2-4.4, післямова);  
академік НАН України Амоша Олександр Іванович (передмо-

ва, підрозділи 1.1, 6.1, післямова); 
к.е.н., доцент Шамілева Лариса Леонідівна (підрозділи 2.1-2.3, 

4.3, 5.2, 6.2, 6.3, 6.5); 
д.е.н., доцент Остафійчук Ярослав Васильович (розділ 1, під-

розділ 5.7); 
д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (розділ 6); 
член-кореспондент НАН України Залознова Юлія Станісла-

вівна (підрозділи 1.3, 4.2); 
к.соц.н., доцент Панькова Оксана Володимирівна (передмова, 

розділ 3, підрозділи 4.4, 5.4, післямова); 
к.е.н., доцент Хандій Олена Олексіївна (передмова, розділ 1, 

підрозділи 2.1, 2.2, 5.1, 5.6, післямова); 
к.е.н. Логачова Людмила Миколаївна (підрозділи 2.4, 4.1, 5.5, 

післямова);  
к.е.н. Новак Ірина Миколаївна (підрозділи 4.1, 5.1); 
д.е.н. Сидорчук Ористлава Григорівна (підрозділи 4.2, 5.1, 5.3); 
к.е.н. Шастун Анна Дмитріївна (підрозділи 2.1-2.3, 5.3); 
к.е.н. Покотиленко Руслан Вікторович (підрозділ 4.4); 
к.е.н. Амоша Олена Олександрівна (підрозділ 5.5);  
к.е.н., доцент Щетініна Людмила Валеріївна (підрозділ 6.4); 
гол. економіст Касперович Олександр Юрійович (передмова, 

розділ 3, підрозділ 5.4, післямова); 
пров. економіст Іщенко Олександр Вікторович (розділ 3, під-

розділ 5.4, післямова). 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

1.1. Концептуальні підходи до активізації соціального 

та трудового потенціалу сталого розвитку в контексті еконо-

мічної ефективності та соціальної справедливості 

 

Україна приєдналася до глобального процесу забезпечення 

сталого розвитку, що ґрунтується на трьох базових імперативах: 

економічному – передбачає формування ефективної економічної 

системи, гармонізованої з екологічним чинником; соціальному – 

утверджує право людини на високий життєвий рівень в умовах 

безпеки; екологічному – визначає умови і межі відновлення еколо-

гічних систем унаслідок їх експлуатації. З огляду на принципову 

позицію концепту сталого розвитку, згідно з яким розвиток має 

здійснюватися заради людини, передусім за активної участі та си-

лами самої людини, важливу роль для узгодженості й синергії 

впливу всіх трьох вищеназваних імперативів відіграє якість соціа-

льного і трудового потенціалу суспільства, у тому числі характер 

людської праці та зайнятості як її найпоширенішої форми. 

З урахуванням положень та висновків підсумкової доповіді 

Саміту ООН зі сталого розвитку «Перетворення нашого світу: по-

рядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», національ-

ної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна»
1
, доповіді «Праця 

для людського розвитку»
2
, а також інших міжнародних доповідей і 

звітів
3
, можна констатувати, що найближчим часом рушійною си-

лою суспільних трансформацій на шляху до сталого розвитку бу-

дуть глобалізація, новий етап технологічної революції – цифрові-

                                                           
1
 Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь; Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с.  
2
 Human Development Report 2015 Work for Human Development / 

United Nations Development Programme (UNDP). New York, 2015. ІХ+274 р.  
3
 Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и ис-

коренению бедности. ЮНЕП, 2011. 739 с. URL: www.unep.org/green economy 
(дата звернення: 12.04.2019); Green industrial policy: concept, policies, country 
experiences / UN ENVIRONMENT, 2017. 224 р.; Employment Implications of 
Green Growth: Linking jobs, growth, and green policies. OECD REPORT FOR 
THE G7 ENVIRONMENT MINISTERS, 2017. 124 р.  

http://www.unep.org/greeneconomy
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зація (діджиталізація), заснована на комп’ютерних технологіях, та 

екологізація виробництва. Глобалізація посилює всесвітню взаємо-

залежність, включаючи процеси створення та ліквідації робочих 

місць. Технологічна цифрова революція і зростання попиту на «зе-

лену» продукцію відкривають нові шляхи для залучення населення 

до суспільно корисної діяльності, створюють нові умови праці, 

бізнесові й організаційні моделі. Усе це змінює розподіл попиту на 

робочу силу за секторами економіки, кількісні та якісні характери-

стики робочих місць, а також розподіл доходів і багатства
1
. 

Проте такі трансформації роблять зміни в характері людсь-

кої життєдіяльності ще менш лінійними і менш передбачуваними, 

несучи разом із новими можливостями нові виклики та ризики. 

Так, за оцінками доповіді МОП «Світова зайнятість та соціальні 

перспективи 2015: зміна характеру робочих місць»
2
 праця стає 

більш креативною та гнучкою, але водночас складнішою і менш 

захищеною. Традиційна модель зайнятості, де працівник виконує 

оплачувану роботу в рамках трудових відносин із конкретним ро-

ботодавцем, маючи фіксоване робоче місце та повний робочий час, 

усе меншою мірою репрезентує сьогоднішній світ праці, охоплю-

ючи лише четверту частину зайнятого населення. Ситуація усклад-

нюється неспроможністю стандартної політики забезпечити адек-

ватний захист працівникам усіх форм зайнятості. Разом із гнучкіс-

тю, автономністю і змістовною диверсифікацією роботи більшість 

нових форм зайнятості підвищують ризики інтенсифікації праці, 

збільшення стресу, розмивання меж між роботою та особистим 

життям.  

Процесам цифровізації економіки притаманний подвійний 

характер наслідків. У доповіді Римського клубу 2018 р.
3
 зазнача-

ється, що майже половина існуючих робочих місць піддається ви-

соким ризикам автоматизації, а найближчим часом 80% усіх про-

фесій, як очікується, потребуватимуть інтегрованих навичок STEM 

(Science – природничі науки; Technology – технологія; 

                                                           
1
 Human Development Report 2015 Work for Human Development. Р. 77.  

2
 World employment and social outlook 2015: The changing nature of 

jobs / International Labour Office. Geneva: ILO, 2015. 164 р. 
3
 Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of 

the Planet: A Report to the Club of Rome / Ernst von Weizsäcker, Anders 
Wijkman. Springer Science+Business Media LLC 2018. Р. 49-50.  
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Engineering – технічна творчість; Mathematics – математика). Схо-

жі виклики постають і в контексті тренду «озеленення» економіки, 

зокрема у зв’язку з прогнозованим закриттям так званих «корич-

невих» робочих місць із переважно низьким і середнім рівнями 

кваліфікації працівників, які, як свідчить світовий досвід реструк-

туризації старопромислових регіонів, часто не здатні швидко пе-

рекваліфікуватися й адаптуватися до нових умов. 

В Україні має місце спорадичний і контраверсійний перебіг 

економічних, соціальних та інституційних трансформацій, які в 

наявному вигляді не задовольняють потреби ані економічного, ані 

соціального, ані екологічного, ані сталого розвитку загалом. Фор-

мування нових викликів як зовнішнього, так і внутрішнього харак-

теру потребує розробки адекватних заходів щодо активізації люд-

ського, соціального і трудового потенціалу населення, диференці-

йованих, гнучких і випереджально-адаптивних механізмів конвер-

тації соціального потенціалу в реальні передумови сталого розвит-

ку, інституційного забезпечення цих процесів.  
 

Сутність соціального та трудового потенціалу в кон-

тексті сталого розвитку 

У зарубіжних і вітчизняних публікаціях, присвячених про-

блематиці сталого розвитку, використовуються понятійні констру-

кції «соціальний потенціал», «соціальний потенціал модернізації 

суспільства», «соціальний ресурс», «соціальний капітал», «трудо-

вий потенціал» та ін. Незважаючи на спільність трактування бага-

тьма дослідниками вихідних понять «потенціал», «ресурс», «капі-

тал», слід констатувати відсутність узгодженого розуміння сутнос-

ті соціального потенціалу. Насамперед доцільно відштовхуватися 

від того, що йдеться про багаторівневу та полікомпонентну кате-

горію. Так, А. Дрегало і В. Ульяновський під соціальним потенціа-

лом розуміють сукупність матеріальних та духовних цінностей 

суспільства, які визначають потенційну можливість розвитку або 

дезінтеграції соціуму. Автори вважають, що людський і соціаль-

ний потенціал утворює єдність, засновану на єдиному суб’єкті – 

людині як носієві здібностей і спонукальних мотивів до певного 

виду діяльності (трудової, суспільної тощо). Людський потенціал 

одночасно є і частиною соціального потенціалу, оскільки людсь-

кий ресурс формується, розвивається, реалізується тільки в межах 

соціальної групи, спільноти. Водночас людський потенціал і соці-
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альний потенціал розрізняються тим, що останній являє собою які-

сно нове утворення, здатне за рахунок оптимальної структури ко-

лективу, соціальних відносин, зв’язків, соціальних процесів забез-

печувати синергетичний ефект
1
.  

Людський потенціал не є арифметичною складовою соціа-

льного (багато вітчизняних науковців дотримуються саме такого 

бачення). Соціальний потенціал може посилювати чи зменшувати 

суспільну результативність людського. Оскільки позитивний зміст 

соціального потенціалу проявляється насамперед у рівні гармоні-

зації соціальних відносин у суспільстві загалом та в межах окре-

мих функціональних і територіальних спільнот на базі співробіт-

ництва і партнерських зв’язків, то реалізація таких відносин забез-

печує не лише ефективне використання людського потенціалу лю-

дини, але і гармонізує соціальну поведінку індивідів у межах і поза 

межами економічної діяльності.  

З позиції пошуку концептуальних підходів до активізації 

потенціалу сталого розвитку України принциповим моментом на-

веденого підходу є констатація різноспрямованої дії соціального 

потенціалу – він може забезпечити розвиток або дезінтеграцію. 

Тобто від якості сформованих у суспільстві соціальних зв’язків 

(мереж) і соціальних інститутів залежить, чи є вони чинником 

стримування чи, навпаки, сприяють переходу до моделі сталого 

розвитку.  

Т. Петрушина розглядає соціальний потенціал як специфіч-

ний ресурс соціуму, сукупність наявних можливостей окремих со-

ціальних груп і спільнот, суспільства загалом, які можуть бути ви-

користані для вирішення стратегічно важливого для українського 

суспільства завдання забезпечення інноваційного розвитку еконо-

міки
2
. Оскільки соціальний потенціал невіддільний від людського, 

традиційно вбачається, що він включає людський, особистісний 

потенціал і потенціал соціальності. Під останнім розуміється, по-

перше, потенціал соціальних відносин як потенціал системи суспі-

льного устрою; по-друге, потенціал окремих соціальних груп, по-

                                                           
1
 Дрегало А.А., Ульяновский В.И. Социальное пространство и потен-

циал. URL: www.narfu.ru/pomorsu.ru/4ch.pdf (дата звернення: 03.04.2019). 
2
 Петрушина Т. Социальный потенциал инновационного экономиче-

ского развития: анатомия определения понятий. Соціальні виміри суспільст-
ва. К.: Ін-т соціології НАН України, 2012. С. 168-180.  

http://www.narfu.ru/pomorsu.ru/4ch.pdf
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тенціал відносин між ними; по-третє, потенціал або можливості, 

породжені рівнем і якістю розвитку соціальної сфери суспільства. 

При цьому автор правомірно уточнює, що соціальну сферу прави-

льніше розглядати не як елемент, а як чинник формування соціа-

льного потенціалу. Щодо особистісного потенціалу, то його слід 

розглядати виключно на соціальному рівні, розкриваючи соціальні 

характеристики населення, соціальний тип особистості.  

Отже, необхідно розрізняти соціальний потенціал у широ-

кому та вузькому розумінні слова, а саме як можливість суспільст-

ва загалом (соціальний = суспільний) і як конкретний вид потенці-

алу, який має суспільство разом з економічним, фінансовим, воєн-

ним та іншими видами потенціалу. Оскільки людина діє одночасно 

в багатьох сферах життя, можна говорити про соціальний потенці-

ал стосовно конкретних сфер життєдіяльності суспільства, напри-

клад, економіки, чи зайнятості населення, а також системно – про 

соціальний потенціал сталого розвитку як сукупний потенціал со-

ціальних суб’єктів, соціальних відносин і соціальних інститутів, 

які забезпечують розвиток суспільства за принципами стійкості. 

Такий соціологічний підхід до розуміння соціального потенціалу 

базується на аналізі взаємозв’язків у соціумі та сукупних емер-

джентних ефектів спільної людської дії, чим доповнює більшість 

економічних досліджень, де переважно на основі галузевого під-

ходу визначаються складові соціального потенціалу (освітній, ду-

ховний та ін.) як результат діяльності відповідних сфер економіки. 

У свою чергу, категорію «соціальний капітал» можна роз-

глядати як один зі зрізів соціального потенціалу, який стосується 

економічних відносин та має позитивне (продуктивне) спрямуван-

ня. У монографії «Соціальний капітал України: теоретико-

методологічні основи формування» соціальний капітал як суспіль-

но-економічна категорія розглядається: як потенціал окремих ло-

кальних соціальних груп організовувати власну дію таким чином, 

щоб мати більшу конкурентоспроможність стосовно інших соціа-

льних груп цього ж суспільства; потенціал спільної та корисної 

взаємодоповнюючої та взаємопосилюючої взаємодії окремих ло-

кальних соціальних груп. Відповідно соціальний капітал – це соці-

ально-інституційний ресурс, який забезпечує досягнення цілей 

сталого розвитку через співробітництво та партнерство, довіру та 

відповідальність з урахуванням подолання протиріч розвитку еко-
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номічної, екологічної та соціальної сфер
1
. Визнання «капіталістич-

ності» або економічної складової соціального капіталу є визнача-

льним методологічним постулатом цієї суспільно-економічної ка-

тегорії, що, «характеризуючи одночасно якість суспільних відно-

син, здатен з часом приносити суспільству вигоду як інвестований 

у виробництво ресурс»
2
. 

Наведені узагальнення підкреслюють важливість переваг 

різних підходів. Так, з позиції соціо-антропологічного підходу со-

ціальний потенціал породжують, накопичують, формують та ви-

користовують люди, але він не зводиться до жодної окремої люди-

ни та не може бути приписаний окремій людині. Як зазначає 

О. Цимбал, це своєрідний «енергетичний» ефект людської взаємо-

дії та спільної дії. «Молекули або елементи» соціального потенці-

алу – соціальні інстинкти, навички, соціальні патерни – має кожна 

людина, однак жодна не може ними скористатися окремо. У ситу-

ації відокремленості соціальний потенціал відсутній
3
.  

Соціо-економічний вимір окресленої проблеми відображає 

вплив вищезазначених процесів на економіку, акцентуючи увагу 

на таких основах, як взаємодія довіри й економічного розвитку, 

взаємодія людського та економічного розвитку, інституційні, со-

ціогуманітарні перетворення тощо. Соціальний потенціал спільно-

ти (інституціоналізовані формально і неформально наслідки спіль-

них дій) або створює можливості для реалізації людських здібнос-

тей, інтегрує та втілює людський потенціал у приріст людського 

розвитку, або обмежує чи унеможливлює концентрацію, прояв і 

накопичення нової якості людських здібностей, а також зменшує 

ресурси людини до рівня, нижчого, ніж вони були б у неї в окре-

мому випадку
4
.  

Отже, соціальний потенціал розглядається як здатність у 

результаті спільної дії та взаємодії збільшувати людський потенці-

ал, забезпечувати його втілення у фактичні результати (ресурси) 

                                                           
1
 Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи фор-

мування: монографія / С.І. Бандур, Л.Г. Богуш, Т.А. Заяць та ін. К.: РВПС 
України НАН України, 2010. 245 с. С. 31.  

2
 Там само. С. 34.  

3
 Соціальний потенціал інноваційних трансформацій занятості: звіт 

про НДР; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. К., 2015. 349 с. С. 73-75.  

4
 Там само. С. 75.  
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або зменшувати людський потенціал та пригнічувати його пере-

творення на ресурси, що є чинником соціальної ексклюзії людини. 

Поле соціального потенціалу неоднорідне. Зростання соціального 

потенціалу може збільшити ресурси одних груп і зменшити інших. 

Навіть при арифметичній рівновазі додаткового та втраченого ло-

кального соціального потенціалу величина різниці потенціалів 

підпорядковується експоненціальним законам. Із кожним збіль-

шенням різниці людського потенціалу та ресурсів, а також трива-

лості цієї різниці конструктивний соціальний потенціал вибухово 

падає, а деструктивний − зростає, що обов’язково слід ураховувати 

при розробці відповідних напрямів державної політики (соціаль-

ної, регіональної, економічної та ін.). Різниця потенціалів різних 

точок соціального поля породжує напруження та рух до подолан-

ня, або ж витрачаються додаткові зусилля на штучне утримання 

єдності соціального поля без зниження соціального напруження. З 

одного боку, соціальне напруження певного ступеня та характеру 

активізує пошук нових варіантів і форм долучення до соціального 

потенціалу; з іншого – збільшення соціального напруження та його 

дезорієнтуючий характер приводять до пошуку шляхів знищення 

соціального потенціалу чи його локалізації. Таким чином, можна 

говорити про принцип ефективності оптимуму Парето. Даний оп-

тимум задає структуру поля можливості, що відповідає економіч-

ним критеріям (підвищує економічну ефективність), але породжує 

досить помітну нерівність (зменшує соціальну ефективність). Тому 

доцільно ввести поняття соціального оптимуму, згідно з яким змі-

на різниці соціальних потенціалів, яка призводить до порушення 

рівноваги конструктивної та деструктивної соціальної активності, 

є неоптимальною
1
.  

Автори наукової доповіді «Гідний рівень та якість життя 

населення в контексті формування соціального потенціалу сталого 

розвитку» під соціальним потенціалом сталого розвитку розуміють 

накопичені можливості суспільства до забезпечення такої еконо-

мічної та соціальної діяльності, яка відповідає потребам ефектив-

ного й ощадливого використання наявних ресурсів, збереження 

ресурсних можливостей розвитку для наступних поколінь, під-

тримки економічної, соціальної, екологічної безпеки і формування 

                                                           
1
 Там само. С. 82.  
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самовідтворювальної цілісної еко-соціо-економічної системи
1
. У 

структуру складових соціального потенціалу сталого розвитку за-

пропоновано включити людський потенціал, людський чинник ви-

робництва, систему соціальних відносин, соціальну свідомість, 

соціальну інфраструктуру, соціальну політику. Ці явища забезпе-

чують, на думку авторів, формування відповідного потребам ста-

лого розвитку особистого чинника виробництва і споживача, а та-

кож свідомого та соціально відповідального члена суспільства, що 

є основою перетворення сталого розвитку з цільового орієнтира на 

реальну дійсність.  

Важливе завдання досягнення сталого розвитку полягає у 

зміні поведінки самої людини, яка є знищувачем ресурсів для сво-

го існування взагалі, а тим більше для гідного існування сьогодні 

та в майбутньому. Прояв соціально безвідповідальної поведінки 

обумовлений, з одного боку, укоріненням її споживацької моделі, 

а з іншого – пріоритетністю економічних цілей над соціальними 

(економічної ефективності над соціальною), коли відсутня рівно-

вага між економічними вигодами, соціальними інтересами, еколо-

гічними витратами. На практиці запровадження новітніх ресурсо-

зберігаючих технологій, підвищення ефективності економічної 

діяльності часто супроводжується зростанням обсягів споживання 

та подальшим посиленням навантаження на довкілля. Як відзначає 

А. Гальчинський, одним із найактуальніших завдань сучасності є 

пошук інструментарію подолання ідеології «суспільства спожи-

вання», в якому втрачається раціональність споживчого попиту, 

відбувається розрив між споживанням і задоволенням реальних 

потреб людини, формуються «хибні», віртуальні за своєю суттю 

потреби, визначальним мотивом яких стає незмірне бажання ма-

ти
2
. Логіка подальшого розвитку вказує на необхідність гармоніза-

ції суспільних відносин. Для цього людині й суспільству необхід-

но навчитися жити та діяти таким чином, щоб соціальна ефектив-

ність стала приваблювати. 

                                                           
1
 Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування со-

ціального потенціалу сталого розвитку: наук. доповідь / В.П. Антонюк, 
С.М. Гріневська, О.Д. Прогнімак та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-
сті. Донецьк, 2012. 80 с. С. 26. 

2
 Гальчинський А. Лібералізм – еволюційні трансформації. Економіка 

України. 2010. №. 6. С. 23-34.  
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О. Новікова розглядає соціальний потенціал сталого роз-

витку як сукупність можливостей, здібностей, готовності суспільс-

тва до перетворень для задоволення потреб у збереженні та роз-

витку людини, ресурсів для гідного життя нинішнього та майбут-

нього поколінь, збалансованості й безпеці економічної, соціальної 

та екологічної сфер
1
. Таке визначення підкреслює значущість у 

структурі соціального потенціалу людського, який визначає зміст і 

спрямованість потреб суспільства щодо інших складових соціаль-

ного потенціалу (соціальних відносин і соціальних інститутів, со-

ціальної сфери та інфраструктури).  

Для подальшого поглиблення дослідження соціального по-

тенціалу в контексті економічної ефективності та соціальної спра-

ведливості виникає необхідність розширити понятійно-категорі-

альний апарат цієї проблематики. У наукових публікаціях разом із 

поняттям «екологічний імператив» усе частіше використовуються 

поняття «соціальний імператив», «соціальний імператив економіч-

ної діяльності», «соціальний імператив сталого розвитку» та ін. У 

словниках категорія «імператив» трактується як сукупність най-

більш загальних принципів, вимог, наказів, розпоряджень діяти 

тим чи іншим чином; одна з форм строгих настанов, що виробля-

ються культурою конкретної епохи як зразок для загального наслі-

дування, обов’язкового для всіх членів суспільства. Відносно 

усталена категорія «екологічний імператив» переважно розгляда-

ється як система науково обґрунтованих норм і правил, розпоряд-

жень і заборон, які покликані жорстко регламентувати діяльність 

людини згідно із законами біосфери та сформованими в ній при-

родними біохімічними циклами. З урахуванням багатоаспектності 

та складності взаємодій у системі «природа – людина – суспільст-

во» екологічний імператив при його деталізації може бути пред-

ставлений як система похідних імперативів – економічних, соціа-

льних, юридичних тощо, які відображають різні сторони взаємо-

відносин людей між собою, а також із природним середовищем як 

у побуті, так і в економічній діяльності. При цьому аналізуються 

не просто чинники взаємодії суспільства з природою, а насамперед 

                                                           
1
 Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми фор-

мування та використання: монографія / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, 
В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-
сті. Донецьк, 2014. 478 с. С. 26.  
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активна природоперетворююча (нерідко природоруйнуюча) діяль-

ність людини, яка є елементом соціальної свідомості. Навіть якщо 

наука виявиться спроможною визначити межі граничних наванта-

жень на природу (за М. Моісеєвим
1
), немає гарантії того, що люди 

у своїй діяльності будуть їх дотримуватися, узгоджувати свої дії та 

потреби з тими можливостями, які дає їм природа. По суті, еколо-

гічний імператив потребує нового мислення, переорієнтації біль-

шості ціннісних шкал людини, що обов’язково потребує зміни мо-

рально-етичних норм
2
.  

Отже, соціальній імператив у контексті забезпечення ста-

лого розвитку доцільно розглядати як сукупність основних вимог 

до соціальних відносин і взаємодій у суспільстві, виконання яких 

необхідне для підтримання стійкості соціо-еколого-економічної 

системи. У найбільш загальному вигляді його можна визначити як 

тотальну екологізацію свідомості та світогляду людини і суспільс-

тва. У такому контексті соціальний імператив є базовою вимогою, 

настановою на шляху активізації та формування соціального поте-

нціалу згідно з принципами сучасної парадигми сталого розвитку.  

Відповідно, сталий розвиток як результат використання 

можливостей приросту соціального потенціалу можна розглядати з 

декількох позицій. По-перше, як таку динаміку суспільної системи 

певного рівня, при якій досягається та під впливом внутрішніх i 

зовнішніх чинників не порушується певний соціальний оптимум. 

По-друге, як спрямованість системи на імплементацію в суспільну 

практику сучасного концепту сталого розвитку. Отже, активізація 

соціального потенціалу обумовлює реалізацію певних дій у різних 

сферах.  

У сфері освіти – це впровадження у традиційний навчаль-

ний процес так званої «освіти для сталого розвитку» (Education for 

Sustainable Development). Остання розширює рамки ноосферно-

екологічної освіти та дозволяє всі аспекти освітньої діяльності роз-

вивати в контексті сталого розвитку, різноманітність тем якого дає 

можливість створити системний механізм трансформації смисло-

                                                           
1
 Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму. Лекции по универсальному 

эволюционизму и его приложениям. М., 1993. 346 с. 
2
 Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному 

вимірі: монографія / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін. К.: ДУ 
ІЕПСР НАН України, 2014. 340 с. С. 192-193. 
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життєвих пріоритетів на індивідуальному рівні, засвоїти компе-

тентності відповідних суспільних взаємодій (організації суспіль-

них мереж, громадського контролю, екологічно відповідального 

соціального підприємництва тощо), а отже, забезпечувати випе-

реджальну функцію освіти моделювати соціальні процеси. Згідно 

зі Стратегією Європейської економічної комісії ООН для освіти в 

інтересах сталого розвитку
1
 особливу увагу слід звертати на прак-

тичну реалізацію моделей сталого розвитку, формування відповід-

них норм поведінки та стилів життя, активної громадської позиції 

щодо ідеї сталості у повсякденному досвіді дітей і дорослих. Важ-

ливим завданням є розробка наукових засад створення інституцій-

но-організаційних передумов становлення освіти для сталого роз-

витку в Україні як на національному, так і на регіональному рів-

нях.  

У сфері культури – формування екологічної культури, а 

ширше – загальної культури життєдіяльності та споживання сус-

пільних благ. Сталий розвиток має просторову приуроченість, від-

повідно екологічна культура розглядається як територіальний про-

яв екологічної свідомості. Вона є комбінацією екологічних знань і 

уявлень про екокультурні традиції в місці проживання людини, а 

також її особистісних якостей, сформованих у результаті екологіч-

ного виховання, які відображають прийняті в конкретному соціумі 

правила та норми поведінки щодо довкілля. Екологічна вихова-

ність – це зовнішній поведінковий прояв рівня екологічної культу-

ри, а екологічна відповідальність є однією з критеріальних ознак 

сформованості певного рівня екологічної культури.  

У сфері охорони здоров’я імплементація сучасного концеп-

ту сталого розвитку потребує зосередження на детермінантах здо-

ров’я, зокрема на шкідливих чинниках, пов’язаних зі стилем жит-

тя, вдосконалення системи інформування щодо здоров’я на всіх 

рівнях суспільства, створення механізму швидкого реагування на 

                                                           
1
 Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого раз-

вития. Материалы Совещания высокого уровня представителей министерств 
охраны окружающей среды и образования (Вильнюс, 17-18 марта 2005 года); 
Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет. 
Европейская экономическая комиссия. URL: http://www.unece.org-
/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3. rev.1.r.pdf (дата звернення: 
13.03.2019). 
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основні загрози для здоров’я та санітарного благополуччя. Здоро-

вий спосіб життя – це форма життєдіяльності, зорієнтована на збе-

реження та відтворення здоров’я, що є важливою складовою люд-

ського потенціалу кожної особи. Здоровий спосіб життя може ре-

алізовуватись як звичайне функціонування, яке не завдає шкоди 

організму людини, а може стати активною позицією соціуму – 

елементом соціального потенціалу, коли здоров’я розглядається як 

усвідомлена життєва цінність, яка може бути реалізована тільки в 

гармонії з довкіллям. Йдеться про доцільність формування тривек-

торної системи охорони здоров’я на всіх організаційних рівнях, де 

екологічний вектор вказує на необхідність формування такого на-

вколишнього середовища, яке сприяє поліпшенню здоров’я; вале-

ологічний вектор наголошує на стимулюванні здорового способу 

життя та фізичного самовдосконалення; медичний вектор передба-

чає підвищення доступності якісних медичних послуг для всіх 

верств населення.  

В економічній сфері – це наявність економічних умов і  

можливостей безпечного та гідного життя для нинішнього і май-

бутнього поколінь; раціональне залучення, споживання та вико-

ристання природних ресурсів; досягнення такого техногенного на-

вантаження, що не перевищує можливостей природного середо-

вища до самовідновлення; переважне застосування у виробництві 

високотехнологічних ресурсозберігаючих технологій; соціалізація 

складових економічної політики (структурної, інвестиційної, ціно-

вої, бюджетної, грошово-кредитної, податкової тощо); економічне 

стимулювання суб’єктів виробничих відносин у збереженні при-

родних і матеріальних ресурсів; державне регулювання витрат на 

соціальні цілі з урахуванням вимог економічного зростання; сти-

мулювання інноваційного розвитку відповідно до соціальних й 

екологічних вимог.  

У суспільних відносинах – надбання духовно-моральних 

цінностей; формування та реалізація суспільних норм і принципів; 

забезпечення стійкості людського розвитку, зниження та мініміза-

ція економічних, соціальних й екологічних ризиків; забезпечення 

стійких процесів простого та розширеного відтворення людського 

і трудового потенціалу, соціального й інтелектуального капіталу; 

дотримання прав і свобод людини; активна діяльність об’єднань 

громадян у процесах переходу України до сталого розвитку.  
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Визначені напрями дій потребують становлення інститутів 

залучення окремих осіб, різних соціальних груп населення та міс-

цевих громад, неурядових організацій, а також бізнесу до визна-

чення й укорінення базових цінностей сталого розвитку, обгово-

рення і прийняття управлінських рішень щодо використання об-

межених ресурсів, суспільної безпеки тощо. Основні компоненти 

(механізми) полягають у такому:  

всебічне інформування громадськості про ініціативи орга-

нів влади у сфері сталого розвитку, зміст відповідних програм, 

проєктів, планів;  

залучення широкої громадськості до прийняття та реаліза-

ції відповідних рішень;  

підтримання громадських, неурядових організацій 

(рис. 1.1).  

Актуальним є питання громадського інформування, а  

також пропаганди (поширення позитивних прецедентів) та  

роз’яснення нових принципів і процедур реалізації державної по-

літики.  

Кожен із перелічених напрямів прояву соціального потен-

ціалу є предметом окремих досліджень і публікацій. З урахуван-

ням складності та багатоаспектності поняття «соціальний потенці-

ал сталого розвитку» акцентується увага на взаємозв’язку праця ‒ 

зайнятість ‒ трудовий потенціал ‒ соціальний потенціал ‒ люд-

ський розвиток – сталий розвиток. Так, стосовно процесів сталого 

розвитку зайнятість виступає визначальною суспільно прийнят-

ною формою включення населення в господарський процес, соціа-

льно продуктивною формою реалізації творчої активності людини, 

маркером соціальної позиції в межах суспільно-статусної ієрархії, 

органічним виміром буття людини як такої. Відповідно до цього 

політика зайнятості має виконувати соціальні, макроекономічні, 

технологічні, екологічні, гуманітарно-культурні та інші функції
1
.  

                                                           
1
 Лібанова Е.М. Сталий людський розвиток: забезпечення справедли-

вості: Національна доповідь; Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. 412 с. 
С. 312.  
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Джерело: Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та прак-

тики): монографія / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко, Я.В. Остафійчук та ін.; за 

наук. ред. В.І. Куценко; ДУ ІЕПСР НАН України. Чернігів, 2013. С. 129.  

 

Рисунок 1.1 − Напрями залучення громадськості до забезпе-

чення сталого розвитку 
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досягненні її стратегічних цілей та залежності власних доходів від 
результатів вкладеної праці. Соціально відповідальні дії підприєм-
ців пов’язані з недискримінаційним використанням продуктивних 
результатів інноваційної діяльності й оплатою її не нижче ринко-
вої вартості; організацією підвищення кваліфікації та професійно-
го зростання працівників відповідно до стратегії розвитку підпри-
ємства тощо. Отже, головними критеріями ефективності трансфор-
мації сфери зайнятості має бути досягнення високих параметрів 
добробуту всього суспільства, їх відповідність кращим світовим 
взірцям і показникам людського розвитку.  

Уточнення сутності та складових понятійно-категоріа-
льного апарату дало змогу побудувати методологічну платформу 
дослідження соціального та трудового потенціалу, необхідну для 
визначення концептуальних засад його активізації та нарощуван-
ня (рис. 1.2).  

Так, формуючи вітчизняну концепцію трансформації соці-
ального і трудового потенціалу в рамках переходу до сталого роз-
витку, насамперед слід орієнтуватися на аксіоматичне твердження: 
сфера зайнятості – не монооб’єкт, а поліструктурний організм, що 
функціонує на основі вертикальних і горизонтальних взаємодій та 
входить у систему світогосподарських зв’язків. При подібному ро-
зумінні можна констатувати, що наявність розвиненого трудового 
потенціалу є передумовою (але не обов’язковою запорукою) ста-
лого розвитку. І якщо у площині проблематики «трудового потен-
ціалу» знання та інші продуктивні здібності людини становлять 
інтерес у розрізі питання про можливість реалізації конкретних 
економічних цілей, то у площині «соціального потенціалу» – у  
розрізі можливостей реалізувати трудовий потенціал відповідно до 
певних суспільних цілей, впливаючи тим самим на якість життя 
власника трудового потенціалу та суспільства загалом.  

Сьогодні у глобальному вимірі кардинально змінюється 
характер соціально-трудових відносин. По-перше, спостерігаються 
зміни у психології, ієрархії інтересів і цінностей зайнятого насе-
лення, зокрема матеріальний інтерес перестає бути першочерго-
вим, а прогрес сучасного суспільства забезпечують нематеріальні 
цінності й інтереси. На перший план виходять нові потреби в 
більш змістовній діяльності або діяльності, яка визнана суспільст-
вом як продуктивна та відповідає інтересам самореалізації особис-
тості. Однак зі зростанням актуальності таких процесів загострю-
ється проблема їх впливу на стратифікацію суспільства.  
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Рисунок 1.2 – Схема побудови методологічних засад активізації 

соціального та трудового потенціалу сталого роз-
витку  
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Це проявляється у поступовому зниженні соціальної залежності 
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групи, зростає професійна мобільність населення. У зв’язку з цим  
важливим аспектом трудового потенціалу є його гнучкість, що по-
роджує нові форми зайнятості: короткострокові трудові контракти 
або їх відсутність, зайнятість без соціальних гарантій тощо. Таким 
чином, для зайнятості стає характерним зростання рівня невизна-
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Глобалізація соціально-трудових відносин, як ще одна тен-
денція сучасних суспільних трансформацій, супроводжується роз-
ширенням соціально-трудового простору працівника. Перш за все, 
це проявляється через формування нового характеру соціально-
трудових відносин, при якому зникає потреба в жорсткому регла-
ментуванні трудової діяльності. За таких умов знижується ступінь 
суперництва між працівниками, оскільки нові види діяльності, 
пов’язані з управлінням та обробкою інформації, потребують без-
перервної взаємодії між людьми, певної команди однодумців. 
Окрім того, трансформуються взаємини людини і суспільства, ро-
ботодавця і працівника, бізнес-середовища та громадянського сус-
пільства. Індивідуалізація зумовлює залежність соціального стату-
су людини від її трудового потенціалу, стану здоров’я, рівня осві-
ти. Процес безперервного навчання стає для працівника умовою 
збереження чи підвищення соціального статусу.  

Соціальний потенціал через призму зайнятості – це сукупні 
можливості поточної та міжчасової динаміки соціальних парамет-
рів зайнятості населення та його соціального захисту в забезпе-
ченні сталого розвитку, які відкриваються завдяки прогресивним 
трансформаціям зайнятості адекватно поточним і перспективним 
викликам. Прикладами позитивних змін соціального потенціалу є: 
підвищення трудової та соціальної мобільності населення, його 
конкурентоспроможності на ринку праці; можливість поєднувати 
роботу з навчанням та іншою корисною діяльністю (волонтерська 
праця, догляд за дітьми тощо) за допомогою гнучких форм зайня-
тості; синхронізоване зростання продуктивності праці та заробіт-
ної плати; поліпшення умов і безпеки праці, у тому числі шляхом 
«озеленення» робочих місць; розширення можливостей професій-
ного розвитку; посилення соціальної захищеності, зменшення не-
рівності соціальних умов зайнятості.  

Найбільш потужний вплив на соціальний потенціал мають 
інноваційні практики зайнятості, які досягли стадії технології 

(високого рівня стандартизації та універсалізації). Останні розгля-
даються як свідомо організований спосіб взаємодії окремих осіб, 

їх груп та організацій, який забезпечує кількісно та якісно стабіль-

ний результат у вирішенні певного завдання у сфері зайнятості на 
основі свідомого використання соціальних перетворень із дотри-

манням критеріїв універсальності, регулярності, економічної ефек-
тивності та соціальної справедливості. Їх важлива риса – це здат-

ність цілеспрямовано змінювати соціальну взаємодію людей, тран-
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сформувати свідомість, громадську думку, змінювати соціальні 

відносини та структури. Відповідно соціальні технології є ефек-
тивним інструментом перетворення соціального потенціалу зайня-

тості на результати сталого розвитку. Слід говорити про керований 

процес активізації соціального та трудового потенціалу на різних 
рівнях, а отже, необхідність застосування адекватних механізмів 

впливу.  
 

Політика активізації соціального та трудового потен-

ціалу сталого розвитку: концептуальне підґрунтя і механізми 

забезпечення  

Модель сталого розвитку в наукових публікаціях переваж-
но відображається як система інтегрованих компонентів, їх суттє-

вих відносин і зв’язків, що характеризують зміст процесів збалан-
сованого соціального, економічного й екологічного розвитку. У 

контексті предмета даного дослідження традиційна трикомпонент-
на модель може бути інтерпретована як модель ефективного вико-

ристання відповідного потенціалу (рис. 1.3) з метою утвердження 
права людини на гідну працю та належний життєвий рівень в умо-

вах екологічної безпеки й соціального благополуччя.  
Дослідження економічної ефективності соціального потен-

ціалу через призму зайнятості потребує врахування відношення 

додаткових економічних результатів, отриманих унаслідок прогре-
сивних трансформацій зайнятості, до витрат на їх імплементацію. 

Це обумовлює необхідність надання відповіді на запитання: скіль-
ки коштує інституалізація тієї чи іншої соціальної практики зайня-

тості (включаючи видатки на зміну законодавства, реалізацію від-
повідних державних програм чи заходів, інформування населення 

та ін.) та які за обсягом економічні здобутки (економічний ефект) 
утворюються в результаті скорочення тривалості безробіття, по-

дальшої трудової діяльності, підвищення інтенсивності праці. 
У найбільш загальному вигляді такий економічний ефект є сумою 

вартості додаткового валового внутрішнього продукту, вироблено-
го особами за період їх праці після зміни статусу на ринку праці, й 

економії бюджетних коштів на виплату допомоги з безробіття.  
Водночас намагання забезпечити максимальну економічну 

ефективність не повинно перешкоджати отриманню соціальних 
результатів. Система зайнятості або здійснює дискретний перехід 

на новий рівень людського розвитку та розширює горизонти 
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Рисунок 1.3 – Модель зв’язку сфери зайнятості, трудового та 

соціального потенціалу сталого розвитку 
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сів можна використовувати показники соціальної диференціації 

(індекси Джині, Аткінсона, Тейла), а також критерії гідної праці. 

За визначенням МОП, профіль гідної праці містить одинадцять 

тематичних сфер, що охоплюють широке коло питань щодо мож-

ливостей зайнятості, умов праці, її вартості та тривалості, соціаль-

ного захисту й соціального діалогу.  

Слід підкреслити, що в глобальних та європейських дослід-

женнях можливостей і ризиків, пов’язаних із трансформаціями за-

йнятості, до уваги беруться всі істотні структурні зрушення в ха-

рактеристиках зайнятості, пов’язані з поширенням нових практик 

у сфері організації робочих місць і регулювання соціально-трудо-

вих відносин. Висновки про соціальні наслідки цих зрушень роб-

ляться досить обережно, з наголосом на необхідності додаткових 

заходів політики для спрямування цих наслідків у позитивне рус-

ло. Загалом про оцінку економічної та соціальної ефективності со-

ціального потенціалу можна говорити лише як про перспективу, на 

практиці ж здебільшого оцінюються можливості висхідної соціа-

льної динаміки, що може вимірюватися в показниках підвищення 

рівня зайнятості, зростання продуктивності та заробітків, поліп-

шення умов праці, розширення можливостей професійного розви-

тку, посилення соціальної захищеності тощо. Виходячи з цього 

слід здійснювати оцінку трансформацій зайнятості, визначення 

відповідних заходів державної політики в контексті принципів 

сталого розвитку.  

Розвиток «мережевого суспільства» й інші новітні суспіль-

ні трансформації роблять невизначеність характерною ознакою 

сучасних технологій управління, зокрема у сфері праці, що руйнує 

солідарність і шкодить існуючим соціальним структурам та прак-

тикам. Принципову схему механізму активізації соціального та 

трудового потенціалу сталого розвитку на засадах соціального діа-

логу через трансформацію зайнятості наведено на рис. 1.4. При 

цьому інструментарій механізму не повинен обмежуватися зміна-

ми до законодавства, а має охоплювати весь комплекс адекватних 

важелів впливу, виходячи з оцінки можливостей і ризиків форму-

вання соціального потенціалу. Доцільно врахувати такі принципо-

ві моменти.  
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По-перше, підходи до формування соціального потенціалу 
сталого розвитку повинні мати системний взаємоузгоджений хара-
ктер. В інституціональній теорії виокремлюється три рівні в інсти-
туціональному середовищі: рівень формальних правил (фіксують-
ся в нормативно-правових актах), рівень неформальних правил 
(представлені соціальними нормами та діловими домовленостями 
суб’єктів господарювання), рівень культурних традицій і ціннос-
тей. Рівні інституціональної системи змінюються з різною швид-
кістю: новий закон можна прийняти відносно швидко; неформаль-
ні ж правила складніше піддаються змінам, а найбільш інертними 
є усталені традиції та цінності. Інструменти цілеспрямованого 
впливу теж різняться. Закон або зміни до закону можуть бути ух-
валені з використанням адміністративного ресурсу. Якщо ж ухва-
лення нового закону має на меті змусити змінити раніше прийняті 
схеми поведінки, то необхідно підштовхнути людей до коригуван-
ня неформальних правил шляхом підвищення рівня правової, еко-
номічної та екологічної грамотності. При цьому потрібне, як міні-
мум, наполегливе адміністрування процесів виконання цього зако-
ну, поширення нових прецедентних зразків упродовж певного пе-
ріоду часу. Важлива роль у легітимізації нових правил і забезпе-
ченні їх підтримки в соціальному середовищі відводиться засобам 
масової комунікації. 

По-друге, Україною підписано Угоду про асоціацію з ЄС. 
Становлення інституційно-організаційних передумов активізації та 
формування соціального і трудового потенціалу має відбуватися в 
контексті вимог угоди, а відповідні директиви ЄС є керівництвами 
до дій у цьому напрямі.  

По-третє, для соціального потенціалу характерна просто-
рова приуроченість. Господарська спеціалізація, особливості роз-
селення та побуту населення визначають його параметри. Активі-
зація соціального потенціалу неможлива без узгодження інтересів 
усіх суб’єктів (органів державної влади різного рівня, місцевих 
громад, громадських організацій, суб’єктів підприємницької дія-
льності та ін.) з урахуванням перспектив сталого розвитку тієї чи 
іншої території. У даному контексті особливої актуальності набу-
вають регіональні аспекти проблематики. Це обумовлено необхід-
ністю децентралізації системи державного управління та регулю-
вання, що закономірно приведе до підвищення значущості терито-
ріальних аспектів сталого розвитку; об’єктивною потребою в но-
вому управлінському механізмі, зорієнтованому на реалізацію ін-
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тересів і саморозвиток територій (регіонів); трансформацією від-
носин власності, формуванням інститутів власності територіаль-
них громад, що має стати базисом соціально-економічної само-
достатності регіонів і вирішення місцевих проблем на засадах ста-
лого розвитку.  

Зміст основних ідей сталого розвитку, осмислення ролі со-
ціального потенціалу в його забезпеченні та можливих механізмів 
нарощування і реалізації соціального потенціалу в соціально-тру-
довій сфері дають необхідні підстави для визначення концепту-
альних засад становлення політики трансформації зайнятості 
(рис. 1.5).  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Структурна схема алгоритму політики активіза-

ції соціального та трудового потенціалу: концеп-
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Так, конкретний вибір технології трудової діяльності, зміс-
ту і мети праці, організаційне становище працівника та конкретний 
розмір заробітної плати є прерогативою підприємця та/або адміні-
страції. Однак параметри гідності й безпеки умов праці, режиму та 
статусу відносин зайнятості, а також інституційна форма їх вті-
лення, права та обов’язки сторін цих відносин як по відношенню 
один до одного, так і до інших осіб, які не є безпосередніми учас-
никами конкретних відносин, але виступають щодо них у ролі ре-
левантних стейкхолдерів ‒ контролюються, регулюються та схва-
люються соціально

1
. 

Таким чином, основні взаємодоповнюючі концептуальні 
напрями активізації соціального та трудового потенціалу сталого 
розвитку через трансформацію зайнятості містять:  

розвиток соціального діалогу на нових інституційних заса-
дах із якомога більш широким залученням різноманітних соціаль-
них суб’єктів до досягнення узгоджених цілей у сфері соціально-
трудових відносин, гармонізованих із національною системою ці-
лей сталого розвитку;  

трансформацію навичок населення як щодо професійної ді-
яльності, так і щодо організації соціальних взаємодій у процесі ре-
алізації свого трудового потенціалу;  

забезпечення домінування людинозбережувальних, еколо-
гоприйнятних, соціально й економічно продуктивних форм зайня-
тості заселення. Соціально продуктивною вважатиметься зайня-
тість, що забезпечує дотримання суспільних критеріїв гідності та 
справедливості щодо фізичних умов і людських відносин на робо-
чому місці, створює соціально прийнятні умови відтворення якіс-
ної працездатності та вмотивованості населення; залишає час та 
сили для людського саморозвитку;  

підвищення рівня зайнятості населення. Резерв зайнятості 
утворює не тільки безробіття, але і значний прошарок економічно 
неактивного населення працездатного віку. Запровадження інно-
ваційних підходів і стимулів виходу зі стану економічної неактив-
ності закладає підвалини економічного зростання, бездефіцитності 
соціальних фондів, пом’якшення соціальної нерівності;  

                                                           
1
 Лібанова Е.М. Сталий людський розвиток: забезпечення справедли-

вості: національна доповідь; Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи НАН України. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Віза-
ві», 2012. 412 с. С. 312.  
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стимулювання поширення зайнятості в екологобезпечних 
видах економічної діяльності, а також у тих, що демонструють те-
нденції еколого-захисної та збережувальної переорієнтації, «озе-
ленення» зайнятості (див. рис. 1.4);  

принципову державну підтримку інноваційного пошуку 
форм зайнятості та соціальних інститутів втілення економічної ак-
тивності населення і моделей організації зайнятості. У межах цьо-
го напряму мають бути створені механізми застереження консер-
вації будь-якої моделі зайнятості, оскільки рівень соціальної про-
дуктивності різних її форм та ступінь домінування прогресивних із 
них серед зайнятості в цілому не можуть бути константою та змі-
нюються. Такі механізми мають сформувати надійні канали нова-
цій, апробації та легітимації нових форм зайнятості як суспільно 
прийнятних і соціально відповідних, а також введення їх у повно-
цінний інституційний простір соціального захисту;  

модернізацію механізмів соціального захисту населення у 
площині соціально-трудових відносин. Вплив інновацій у сфері 
зайнятості може мати різноспрямований (як позитивний, так і не-
гативний) характер. Ризики, пов’язані з об’єктивними процесами 
підвищення гнучкості та диференціації ринку праці, не можуть бу-
ти компенсовані такими традиційними соціальними технологіями 
й інститутами, як класичне трудове законодавство чи державне 
соціальне страхування. Необхідний новий підхід, здатний поєдна-
ти гнучкість з адекватним захистом.  

Суспільству необхідно накопичувати можливості соціально-
го потенціалу, які б створювали умови адресного впливу на соціа-
льно-трудову сферу та спрямування її здобутків на забезпечення 
сталого розвитку. Це обумовлює залучення до цих процесів регуля-
торів поведінки, які формують в органів влади, населення, бізнесу, 
громадських об’єднань певні настанови й уявлення про значущість 
концепції сталого розвитку та механізми його досягнення.  

 

 

1.2. Модернізація системи управління соціальним і тру-

довим потенціалом в умовах децентралізації  

 

Метою децентралізації є розширення потенціалу територі-

альних громад, посилення їх мотивації до саморозвитку на основі 

формування адекватного інституційного середовища, перерозподі-

лу повноважень і функцій виконавчої влади, підвищення ефектив-
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ності використання місцевих ресурсів і власних можливостей. Орі-

єнтація на соціальний потенціал пов’язана з необхідністю ство-

рення нової форми просторової організації життєдіяльності – 

спроможної об’єднаної територіальної громади, в якій населення 

визначається не просто як сукупність жителів певної території, а 

як важлива соціальна спільнота, здатна, як суб’єкт управління, на 

підґрунті спільних цінностей і відповідальності перед громадою 

виступати чинником соціального й економічного розвитку
1
. Це 

потребує підвищення рівня професіоналізму, подолання економіч-

ної, підприємницької та соціальної пасивності, розбудови соціаль-

них зв’язків і мереж. Власне управління сталим розвитком на міс-

цях передбачає тісну взаємодію між громадськістю, органами вла-

ди, суб’єктами господарювання, іншими стейкхолдерами, що по-

требує належного рівня координації, контролю та відповідальності 

між ними. Одним із результатів має стати досягнення конвергенції 

місцевої спільноти, забезпечення суспільного консенсусу на основі 

залучення до соціально-економічних процесів усіх членів громади. 

Йдеться про формування соціального потенціалу сталого розвитку 

як сукупності можливостей, здібностей, готовності місцевої спіль-

ноти до відповідних перетворень.  

Дослідження можливостей реалізації соціального та трудо-

вого потенціалу в умовах децентралізації базується на викладених 

концептуальних підходах. По-перше, як зазначено вище, створен-

ня умов для сталого розвитку означає подолання бар’єрів і при-

скорення процесів залучення, що розширюють справжні можливо-

сті та свободи людей, для розбудови інклюзивного суспільства, у 

якому різноманіття є силою, а не слабкістю. У таких концептуаль-

них рамках можна говорити про процеси децентралізації як проце-

си соціального залучення громад як структурованих елементів су-

спільства (соціальних організмів) в об’єднану територіальну гро-

маду. Різноманіття суб’єктів у складі об’єднаних громад розширює 

поле можливостей, стимулює до розбудови соціальних зв’язків, 

пошуку компромісів, партнерства та на цій основі приросту су-

купного соціального потенціалу. Децентралізація може давати ба-

                                                           
1
 Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації 

та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 
В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 
480 с. С. 6.  
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жані позитивні результати за умов мобілізації соціального потен-

ціалу на вирішення суспільно значущих проблем, якщо вона сти-

мулює та посилює процеси участі населення в управлінні на регіо-

нальному чи місцевому рівнях. В іншому разі центральна бюро-

кратія може змінитися місцевою, яка до того ж як правило є менш 

професійною. Децентралізація, яка не супроводжується більшою 

відкритістю та залученням громадян до процесу управління, не 

може розглядатися як ефективний інститут формування спромож-

ної територіальної громади.  

По-друге, перетворення соціального потенціалу на рушійну 

силу сталого розвитку потребує високої свідомості суб’єктів сус-

пільства та адресних дій у визначеному напрямі. У такому кон-

тексті соціальну інфраструктуру слід розглядати як провідний 

чинник формування бажаних параметрів соціального потенціалу. 

Доступність і якість соціальних послуг визначають характеристи-

ки людських ресурсів (освітній і культурний рівень, стан здоров’я 

тощо) та навички соціальних взаємодій. Процеси децентралізації 

передбачають перерозподіл повноважень у цій сфері, виходячи з 

принципу субсидіарності, а їх успішність залежить від ефективно-

сті механізмів ресурсного забезпечення соціальної інфраструктури 

у громадах.  

По-третє, з огляду на програмний документ ЄС «Європа 

2020. Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зрос-

тання» слід розглядати концептуальну конструкцію «розумне зро-

стання громад» та соціальний потенціал як вагомий чинник такого 

зростання. За визначенням А. Ткачука, основоположними для ро-

зумного зростання громади є принципи:  

розумної освіти, яка вчить швидко адаптуватися у мінли-

вому світі та надихає до генерування нових корисних ідей. Школи 

мають стати освітніми, виховними та просвітницькими центрами 

розвитку громади, де продукуються ідеї для розумного зростання, 

де молоді люди набувають навичок управління, підприємництва, а 

школа стає джерелом ідей та можливостей для зростання доходів 

домогосподарств – це є пріоритетним завданням для громад;  

розумної місцевої економіки, яка, базуючись на власних 

конкурентних перевагах і ресурсах, залучає до підприємництва 

максимальну кількість жителів. Громадам необхідно віднайти 

свою розумну спеціалізацію в регіональній економіці, яка має бути 
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заснована на власних конкурентних перевагах і передусім власних 

ресурсах. Стратегія розвитку громади має бути максимально ре-

альною, функціональною, заснованою на досягненні розумного 

зростання та підготовленою із залученням громади;  

розумної організації життєвого простору, в якому громадя-

ни мають доступ до основних благ і послуг, а земля, на якій меш-

кає громада, використовується максимально ефективно та бере-

жеться для майбутніх поколінь. Планування всієї території грома-

ди, резервування земель під реалізацію стратегії розумного зрос-

тання, встановлення розумних обмежень щодо використання зе-

мель – усе це має бути максимально прозорим, здійснюватися в 

інтересах усіх членів територіальної громади, не продукувати со-

ціальне напруження та соціальні конфлікти;  

розумного використання ресурсів та охорони довкілля, яке 

зобов’язує максимально ощадливо використовувати невідновлю-

вані ресурси та розвивати виробництва на основі переробки відхо-

дів інших виробництв; 

розумних людей, які культивують здоровий спосіб життя, 

активність, зайнятість та самозайнятість, освіту впродовж життя 

та визначають потенціал усієї громади. Місцева ідентичність, яка 

формується у нових громадах, має базуватися на основних людсь-

ких цінностях та місцевих традиціях і бути складовою розумної 

спеціалізації громади.
1
 

По-четверте, наявність розвиненого трудового потенціалу є 

передумовою (але не обов’язковою запорукою) сталого розвитку 

та розумного зростання громади. Якщо у площині проблематики 

«трудового потенціалу» знання та інші продуктивні здібності лю-

дини становлять інтерес у розрізі запитання про можливість реалі-

зації конкретних економічних цілей, то у площині «соціального 

потенціалу сталого розвитку» – у розрізі можливостей реалізувати 

трудовий потенціал відповідно до затверджених цілей сталого роз-

витку, впливаючи тим самим на якість життя власника трудового 

потенціалу, територіальної громади та суспільства загалом. З по-

зиції процесів децентралізації влади це одне з найскладніших тео-

ретичних і прикладних завдань.  

                                                           
1
 Розумне зростання в об’єднаних територіальних громадах – проєкт 

Декларації. URL: https://decentralization.gov.ua/news/4378 (дата звернення: 
10.04.2019).   

https://decentralization.gov.ua/news/4378
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1.2.1. Фінансова децентралізація як чинник формування, 

активізації та реалізації соціального і трудового потенціалу  

 

З позиції створення умов для формування, активізації та 

реалізації соціального та трудового потенціалу сталого розвитку 

ключовими принципами децентралізації управління є передача ма-

ксимального обсягу повноважень на можливо нижчий рівень (суб-

сидіарність), активне залучення громад до управління місцевим 

розвитком, перетворення їх на фінансово самодостатні суб’єкти. 

Достатні фінансові ресурси в місцевих бюджетах є запорукою то-

го, що територіальна громада матиме можливість надавати більш 

якісні та різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати ін-

фраструктурні та соціальні проєкти, розробляти програми місцево-

го розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного поліпшення 

умов життєдіяльності й активізації потенціалу громади. Як свід-

чать статистичні дані східноєвропейських країн, які провели ре-

форми місцевого самоврядування, місцеві бюджети відіграють 

значну роль у забезпеченні розвитку територій. Якщо на початку 

адміністративної реформи в Польщі на бюджети муніципальних 

утворень припадало менш ніж 20%, то в 2000-х роках частка гмін у 

загальнодержавних доходах перевищувала 40%.  

Фінансова децентралізація найчастіше оцінюється обсягом 

фінансових ресурсів, делегованих на нижчі адміністративні рівні 

відносно їх загального обсягу в державному секторі. Основними 

кількісними показниками є частка доходів, наявних у місцевих ор-

ганів влади (до передачі трансфертів із державного бюджету), а 

також частка видатків, які здійснюються на субрегіональному та 

місцевому рівнях управління, у консолідованому бюджеті держа-

ви. Проте зазначені кількісні показники самі по собі не відобра-

жають реального стану децентралізованості управління, оскільки 

перерозподіл ресурсів між рівнями управління супроводжується 

перерозподілом «зон відповідальності» (функцій) управління. Для 

оцінки реального ступеня децентралізації важливо визначити рі-

вень управління, на якому приймаються принципові рішення щодо 

кожної конкретної державної функції в частині нормативного за-

безпечення функціонування та фінансування. Якщо видатки ниж-

чих рівнів управління жорстко регламентовані нормативними ак-

тами вищих рівнів влади, то навіть висока частка видатків місце-
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вих бюджетів не може означати високого рівня реальної децентра-

лізації. Прикладом можуть служити послуги у сфері освіти. Так, 

повноваження щодо регулювання діяльності загальної середньої 

освіти належать державним і локальним органам влади, фінансу-

вання відбувається за рахунок субвенції з державного бюджету, а 

за виконання відповідальні місцеві органи управління. Реальна де-

централізація є результатом передачі на нижчі рівні бюджетного 

ресурсу та повноважень щодо розпоряджання ними.
1
 Тому при 

оцінці залежності місцевих бюджетів від трансфертів із державно-

го бюджету слід аналізувати спроможність органів управління ба-

зового рівня покривати за рахунок власних доходів власні (а не 

делеговані) повноваження. 

Слід виокремити декілька рівнів повноважень місцевої 

влади щодо формування податкових надходжень: право отримува-

ти фіксовану частину податків; звужувати чи розширювати розмір 

податку; визначати дію податку, а також джерела податку. Так, у 

Польщі перший рівень представлений такими податками і збора-

ми, як частка гміни в надходженнях від податку на дохід корпора-

цій та особистого прибуткового податку, податок на спадщину і 

дарування, податок на укладання цивільно-правових договорів, 

єдиний податок для підприємців, гербовий збір. Другий включає 

податок на нерухомість, транспортні засоби, сільськогосподарсь-

кий податок, податок на ліси, на утримання собак, місцевий і ку-

рортний збір. Третій рівень для Польщі можливий, але його засто-

совують рідко, а четвертий не застосовується взагалі. У результаті 

податкової реформи фінансова спроможність гмін зросла перед-

усім завдяки передачі до їх бюджетів надходжень за сплату подат-

ку на доходи корпорацій та особистого прибуткового податку 

(табл. 1.1).  

У теоретико-методологічних дослідженнях податково-

бюджетного інструментарію децентралізації поширеним є твер-

дження про те, що субцентральні органи влади повинні спиратися 

на оподаткування активів із певними властивостями. Такі активи 
 

                                                           
1
 Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний  роз-

виток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова допо-
відь; за наук. ред. І.З. Сторонянської. Львів: ІРД НАН України, 2018. 144 с. 
С. 5. 
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Таблиця 1.1 – Розподіл доходів між бюджетами різних рівнів у  

 Польщі, % 
1
 

Вид податків та зборів Гміна Повіт Воєводство Держава 

Податок на спадщину та 

подарунки 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Сільськогосподарський 

податок 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Особистий прибутковий 

податок по роках: 

до 1996 15,00 ‒ ‒ 85,00 

з 1997 16,00 ‒ ‒ 84,00 

з 1998 17,00 ‒ ‒ 83,00 

з 1999 27,60 1,00 1,50 69,90 

з 2004 35,72 8,42 1,60 54,26 

з 2005 39,34 10,25 1,60 48,81 

Податок на нерухомість 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Податок на ліси 100,0 ‒ ‒ ‒ 

Податок на транспортний 

засіб 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Податок на утримання со-

бак 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Податок на азартні ігри ‒ ‒ ‒ 100,00 

Податок на прибуток (до-

ходи) корпорацій по роках:  

з 1999 5,00 0,00 0,50 94,50 

з 2004 6,71 1,40 15,90 75,99 

ПДВ ‒ ‒ ‒ 100,00 

Акцизний збір 100,00 ‒ ‒ ‒ 

Єдиний податок для під-

приємців 100,00 ‒ ‒ ‒ 
1
 Джерело: Економічні аспекти управління природними ресурса-

ми та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в 

Україні. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 72 с. С. 11.  

 

мають бути, по-перше, відносно немобільними – для того щоб 

уникнути їх міграції до інших юрисдикцій, обумовленої податко-

вими причинами; по-друге, відносно стабільними (як бази оподат-

кування) – для того щоб не допустити значних коливань доходів  

субцентральних бюджетів у періоди несприятливої макроеконо-

мічної динаміки. Крім того, податки субцентральних органів влади 
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не повинні «експортуватися», тобто перекладатися на резидентів 

інших юрисдикцій і втручатися в міжнародну торгівлю. У свою 

чергу, центральні уряди зазвичай беруть на себе податки, бази 

яких мають високу еластичність за доходом або нерівномірно роз-

поділені по території держави між юрисдикціями. Через вищеза-

значені причини податок на прибуток корпорацій, який має яскра-

во виражений проциклічний характер і легко виводиться в інші 

юрисдикції, зазвичай відносять до сфери ведення центрального 

уряду, тоді як податки на нерухомість і прибуткові податки з гро-

мадян часто передають на субцентральний рівень (останній пода-

ток, хоч і має проциклічний характер, але громадяни та їх доходи 

зазвичай є менш мобільними, ніж бізнес та його доходи). 

Податки на природні ресурси і зовнішню торгівлю, як пра-

вило, призначаються та стягуються центральними урядами. У їх 

веденні зазвичай перебувають і багатоступінчасті податки (ПДВ та 

ін.), тому що питання координації між регіонами роблять управ-

ління такими податками дуже складним завданням для субцент-

ральних органів влади, а проблеми, що виникають у зв’язку з цим, 

можуть спричиняти податкову конкуренцію в руйнівній формі 

«податкових війн». Що стосується такого джерела власних доходів 

субцентральних бюджетів, як збори з користувачів, під якими ро-

зуміють плату за товари і послуги, що надаються органами влади, 

то наразі в європейських країнах вони складають незначну частину 

доходів бюджетів.
1
  

В Україні загалом відбуваються схожі за суттю трансфор-

мації фінансово-бюджетної системи. Для виконання власних, пе-

реданих і делегованих державними органами влади функцій і пов-

новажень на регіональний (обласний) та місцевий рівні місцеві ор-

гани влади та самоврядування мають у своєму розпорядженні вла-

сні, закріплені доходи, позики та міжбюджетні трансферти (кошти, 

що виділяються з бюджетів інших рівнів). Склад доходів різних 

рівнів місцевих бюджетів та нормативи зарахування доходів до 

відповідних бюджетів визначаються ст. 64, 66, 69, 71 Бюджетного 

кодексу України (табл. 1.2).  

                                                           
1
 Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації 

та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 
В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 
480 с. С. 313-314.  
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Таблиця 1.2 – Нормативи зарахування окремих видів доходів до 

загального фонду місцевих бюджетів, % 
1
 

Вид платежів 
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Загальнодержавні податки та збори 

Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 40 15 60 60 60   

Податок на прибуток (крім податку 
на прибуток підприємств державної 
та комунальної власності) 10 10      

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної вла-
сності 100 100 100 100 100 100 100 

Рентна плата за користування надра-
ми для видобування корисних копа-
лин загальнодержавного значення 25 25 5 5 ‒ 5 5 

Рентна плата за користування надра-
ми для видобування корисних копа-
лин місцевого значення 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

Акцизний податок з реалізації суб’єк-
тами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

Частина акцизного податку з вироб-
леного в Україні та ввезеного на мит-
ну територію України пального 13,44 ‒ 13,44 13,44 ‒ 13,44 13,44 

Місцеві податки та збори 
Податок на майно: 
податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

плата за землю 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

транспортний податок 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

Збір за місця для паркування транс-
портних засобів 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

Туристичний збір 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 

Єдиний податок 100 ‒ 100 100 ‒ 100 100 
1 

Складено за джерелом: Бюджетний кодекс України. Редакція 

від 11.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата 

звернення: 14.02.2019). 

* ОТГ − об’єднана територіальна громада. 
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Крім загального фонду, який є джерелом коштів для вико-

нання основних функцій органів місцевого самоврядування, міс-

цеві бюджети мають спеціальний фонд, що передбачає викорис-

тання бюджетних коштів за постійним бюджетним призначенням 

у межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду 

та дозволяє надавати бюджетні асигнування. Доходи спеціального 

фонду місцевих бюджетів (включаючи власні надходження бю-

джетних установ) мають цільове спрямування. Загалом чинне нор-

мативно-правове забезпечення у сфері власних доходів місцевих 

бюджетів в основному відповідає вимогам Конституції, Європей-

ської хартії про місцеве самоврядування та Концепції реформу-

вання місцевого самоврядування, оскільки принаймні частина фі-

нансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується 

за рахунок місцевих податків і зборів, розмір яких вони мають по-

вноваження встановлювати в межах закону.  

За даними «Моніторингу процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування»
1
 протягом 2018 р. над-

ходження власних доходів до загального фонду місцевих бюджетів 

України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 

234,1 млрд грн, що на 41,4 млрд (21,5%) більше, ніж у 2017 р. По-

рівняно з 2014 р. (початок фінансової децентралізації) їх обсяг 

становив 68,6 млрд грн. У розрахунку на одного жителя надійшло 

6032,9 грн. Обсяг податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) зріс на 

25,5%, місцевих податків і зборів ‒ на 16,1% (рис. 1.6).  

Станом на 1 січня 2019 р. в Україні створено 876 ОТГ у 

результаті об’єднання 4010 територіальних громад (36,6% від за-

гальної кількості рад базового рівня). Територія ОТГ покриває 

37,6% площі країни, тут проживає 25,5% загальної чисельності 

населення (без урахування тимчасово окупованої території). Фак-

тично функціонувало 782 ОТГ, у яких відбулися перші вибори. 

Динаміка зростання надходжень до бюджетів ОТГ випереджає 

аналогічний показник для інших рівнів місцевих бюджетів, проте 

                                                           
1
 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцево-

го самоврядування / Міністерство регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства України, 2019. URL: 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf 
(дата звернення: 03.03.2019).  

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf
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це насамперед пов’язано зі зростанням кількості новоутворених 

ОТГ. Так, власні доходи бюджетів ОТГ за 2018 р. збільшилися на 

62,1% та склали 20,9 млрд грн. Оскільки нові 299 ОТГ, у яких 

перші місцеві вибори були проведені в 2017 р., тільки в 2018 р. 

отримали 60% надходжень від ПДФО до своїх бюджетів, їх влас-

ні ресурси порівняно з минулим роком збільшилися у 2,7 раза. 

Натомість зростання доходів 366 ОТГ (утворених у 2015-

2016 рр.), які у 2017 р. вже отримували зарахування 60% ПДФО, 

склало лише 19,8% (табл. 1.3).  

 

 
Джерело: Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/ 

library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf  (дата звернення: 03.03.2019). 
 

Рисунок 1.6 – Власні доходи загального фонду місцевих бюдже-

тів у розрахунку на одного мешканця, грн 

 

Привертає увагу існування суттєвої диференціації ОТГ за 

чисельністю населення, територією, рівнем соціально-економіч-

ного розвитку та, як наслідок, фінансовою спроможністю. Середня 

кількість територіальних громад, що об’єдналися в одну ОТГ, зме-

ншилася з 5,1 у 2015 р. до 3,9 у 2018 р. Загальну тенденцію до зме-

ншення мала і середня чисельність населення однієї ОТГ (з 

8,8 тис. чол. у 2015 р. до 8,5 тис. у 2017 р.), проте у 2018 р. вона 

збільшилася до 15,8 тис. чол. за рахунок приєднання територіаль-

них громад до міст обласного значення.  
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Таблиця 1.3 – Надходження власних доходів до бюджетів ОТГ  

у 2017-2018 рр., млн грн 
1 
 

Рік  Усього ПДФО 
Акцизний 

податок 

Місцеві 

податки 

і збори 

Із них: 

плата 

за 

землю 

єдиний 

податок 

податок 

на неру-

хоме 

майно 

Усі (655 ОТГ) 

2017  12873,1 5223,3 1522,8 5614,4 2698,1 2646,2 245,9 

2018  20865,3 11880,3 1538,7 6701,5 2997,4 3299,1 373,6 

2018 до 2017, % 162,1 227,4 101,0 119,4 111,1 124,7 151,9 

ОТГ, що об’єдналися у 2015 та 2016 рр. (366 ОТГ) 

2017  9299,5 5223,3 794,4 2962,0 1407,8 1408,4 132,7 

2018  11138,3 6444,4 806,8 3533,9 1581,3 1740,3 195,8 

2018 до 2017, % 119,8 123,4 101,6 119,3 112,3 123,6 147,6 

ОТГ, що об’єдналися у 2017 р. (299 ОТГ) 

2017  3573,6 ‒ 728,4 2652,4 1290,3 1237,8 113,2 

2018  9727,1 5435,9 731,9 3167,6 1416,1 1558,8 177,9 

2018 до 2017, % 272,2 ‒ 100,5 119,4 109,7 125,9 157,2 
1
 Складено за джерелом: Моніторинг процесу децентралізації 

влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://storage.-

decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf (дата зве-

рнення: 03.03.2019).  

 

Більшість ОТГ (55,2%) сформовані шляхом об’єднання 

двох або трьох місцевих рад, а серед сільських громад цей показ-

ник становить 61,8% (табл. 1.4). Відповідно значним є відсоток 

ОТГ із чисельністю мешканців менше 5000. Якщо в 2015 р. їх час-

тка складала 31,4% від утворених ОТГ, то у 2017 р. – 35,0%. Слід 

відзначити значно більший кількісний склад (7 і більше місцевих 

рад) міських ОТГ, що може бути спричинено тяжінням приміських 

поселень до міста як центру економічного розвитку, а також існу-

ванням соціальних, економічних і культурних взаємозв’язків між 

громада  

Таким чином, створення ОТГ в Україні згідно з принципом 

добровільності значною мірою характеризується об’єднанням 2-

3 місцевих рад, формуванням ОТГ із невеликою чисельністю насе-

лення, що надалі може стати причиною низької спроможності 

громади та негативних змін соціального потенціалу. Якщо на етапі 

формування перших ОТГ дану проблему можна було визначити з 
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Таблиця 1.4 – Розподіл ОТГ за кількістю місцевих рад, які 

об’єдналися, станом на 01.01.2019 р. 
1
 

ОТГ 2-3 ради 4-6 рад 7-9 рад 10 і більше рад 

Усі ОТГ 55,2 28,4 8,0 8,4 

У тому числі: 

міські 40,0 20,0 12,0 28,0 

селищні 49,2 24,6 13,1 13,1 

сільські 61,8 32,2 4,3 1,7 
1
 Складено за джерелом: Децентралізація в Україні та її вплив на 

соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та резуль-

тати оцінювання: наук. доп. / за наук. ред. І.З. Сторонянської. Львів: ІРД 

НАН України, 2018. 144 с. С. 11. 

 

позиції неусвідомлення основних завдань об’єднання громад і ни-

зької поінформованості, то на етапі формування ОТГ у 2016-

2017 рр. цю тенденцію можна характеризувати з позиції усвідом-

леного неврахування завдань децентралізації. Стимулом для ство-

рення значної частини ОТГ переважно є отримання відповідних 

преференцій і додаткових фінансових ресурсів на місцевий рівень, 

ніж усвідомлення вигід, які можна одержати внаслідок консоліда-

ції соціального потенціалу та розробки чіткої стратегії сталого роз-

витку ОТГ на перспективу. Консервація частини неспроможних 

територіальних громад поза децентралізацією провокує появу но-

вих ідей щодо збільшення ресурсів місцевого самоврядування за 

рахунок джерел, не пов’язаних із повноваженнями, реалізація яких 

може розбалансувати єдність українського простору та сприяти 

посиленню місцевого егоїзму.
1
  

Проблеми, пов’язані з невеликими розмірами територіаль-

них громад, ілюструє дослідження Центрального офісу реформ 

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України
2
. У ньому оцінено місцеві 

бюджети 665 ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з дер-

жавних бюджетом, за чотирма показниками: власні доходи на од-

                                                           
1
 Ткачук А. Не про землю; Інститут громадянського суспільства. URL: 

https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-
reaguvannya/ne-pro-zemlyu/(дата звернення: 14.04.2019). 

2
 У великих громад більше можливостей: експерти проаналізували 

бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10649 
(дата звернення: 17.02.2019).  

https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-reaguvannya/ne-pro-zemlyu/
https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-reaguvannya/ne-pro-zemlyu/
https://decentralization.gov.ua/news/10649


53 

 

ного мешканця; рівень дотаційності бюджетів (співвідношення 

обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ 

без урахування субвенцій з державного бюджету); питома вага ви-

датків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах 

ОТГ; капітальні видатки на одного мешканця. За чисельністю на-

селення ОТГ розподілено на 4 групи:  

1) понад 15 тис. мешканців;  

2) від 10 до 15 тис.;  

3) від 5 до 10 тис.;  

4) менше 5 тис. (табл. 1.5).  

 

Таблиця 1.5 – Розподіл ОТГ за групами 
1
 

Показник Усього Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Чисельність населення 

ОТГ, тис. чол.  
понад 15 

від 10  

до 15 

від 5  

до 10 
до 5 

Кількість ОТГ 665 87 103 227 248 

Загальна кількість мешкан-

ців у групі ОТГ, тис. чол. 5593,3 1866,2 1267,3 1596,5 863,3 

Відсоток від загальної чи-

сельності населення, яке 

проживає в 665 ОТГ  100,0 33,4 22,7 28,5 15,4 
1
 Джерело: У великих громад більше можливостей: експерти 

проаналізували бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: 

https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649  (дата звернення: 15.03.2019). 
 

Як свідчить аналіз, невеликі за територією та чисельністю 

населення ОТГ здебільшого мають низьку спроможність. Такі 

громади не мають достатнього трудового потенціалу для свого  

розвитку та якісного управління. Виняток становлять окремі малі 

ОТГ, на територіях яких розташовані потужні бюджетоутворюючі 

підприємства реального сектору економіки. За рахунок таких ОТГ 

показник власних доходів на одного мешканця у групі 4 (див. 

табл. 1.5) є вищим, ніж у середньому для 665 досліджуваних ОТГ. 

Так, у цій групі перебуває 16 громад із доходами на одного меш-

канця понад 8 тис. грн, у тому числі 6 громад з доходами 10-

15 тис. грн і 2 громади з доходами 24-26 тис. грн, більшість із яких 

розташовані в Полтавській і Дніпропетровській областях. Однак у 

таких випадках часто має місце факт усвідомленого невключення 

до ОТГ суміжних «бідних» громад, де фактично проживає значна 
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кількість працівників цих підприємств, що несе загрозу конфлікту 

та зростання деструктивного соціального потенціалу, оскільки 

громади, які залишаються поза ОТГ, втрачають свій трудовий по-

тенціал, не можуть забезпечити мешканців послугами належної 

якості й активізувати економічні процеси через відсутність відпо-

відної інфраструктури та ресурсів, а також сильну конкуренцію (за 

неформальні преференції від регіональних органів влади, робочу 

силу, приватні інвестиції тощо) з боку більш розвинутої ОТГ.  

Слід ураховувати, що висока мобілізація ресурсів на рівні 

окремих соціальних груп або навіть громади в цілому може мати 

негативні наслідки, пов’язані з пошуком можливостей одержання 

необґрунтованих вигід, створенням неформальних правил або 

зв’язків для привілейованих умов перерозподілу ресурсів, ринків 

тощо. Така ситуація можлива за умови слабкої інституційної 

спроможності держави. «Сильні» громади за рахунок неформаль-

них правил і зв’язків можуть бути зорієнтовані на пошуки додат-

кової вигоди не тільки на власній території, але й отримувати їх за 

рахунок інших соціальних груп. У такому випадку порушуються 

принципи збалансованості взаємодії суб’єктів, що негативно впли-

ває на соціально-економічний розвиток, при цьому сильні громади 

за рахунок потужних соціальних ресурсів можуть спричинити по-

ляризацію спільноти загалом.  

У такому контексті актуальною є проблема недосконалості 

критеріїв, за якими здійснюється відрахування до бюджетів громад 

податку на прибуток підприємств та ПДФО. Наприклад, в Україні 

сформувався потужний корпоративний сектор, у тому числі надве-

ликих агрохолдингів, які концентрують понад 50% загальної пло-

щі сільськогосподарських земель. Оскільки вони користуються 

системою пільгового оподаткування, яка діє в сільському госпо-

дарстві, надприбутки цих структур не зіставні з внеском у суспіль-

ні фонди. Більше того, центральні офіси корпорацій зареєстровані 

поза межами територій ведення господарської діяльності, а отже, 

навіть незначні податкові виплати не надходять на місцевий рі-

вень. Податки юридичних осіб мають сплачуватися до бюджетів 

громад, на території яких ці особи зареєстровані. У випадку, коли 

підрозділи юридичних осіб здійснюють господарську діяльність на 

території інших громад, останні повинні одержувати частку подат-

ку, пропорційну кількості осіб, які тут працюють. Аналогічні про-
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блеми пов’язані з розподілом податку на доходи фізичних осіб. У 

європейській практиці він може передаватися до бюджету грома-

ди, на території якої проживають платники податку, або громади, 

на території якої платники податку функціонують як наймані пра-

цівники. В Україні малі сільські громади отримують цей платіж у 

менших обсягах, ніж бюджети міст, оскільки значний відсоток їх 

мешканців працює за межами громади, а ПДФО направляється до 

бюджету за місцем розташування роботодавця, без можливості 

перерахунку хоча б частини коштів за місцем реєстрації працівни-

ка. Очевидно, що працівники, які працюють поза межами громади, 

користуються суспільними благами цієї громади (місцевими доро-

гами, їхні діти відвідують місцеві дошкільні заклади або школи), 

водночас позбавляючи громаду такого значимого джерела подат-

кових надходжень, як ПДФО.  

У середньому одна ОТГ групи 1 отримала 75,5 млн грн 

власних доходів, групи 2 – 47,0, групи 3 – 26,1, групи 4 – 14,2 млн 

грн, що ілюструє їх можливості реалізації вартісних інфраструк-

турних проєктів і соціальних програм. У цілому власні доходи на 

одного мешканця серед досліджуваних ОТГ склали 3 712 грн. У 

281 громаді (42,4% від загальної кількості) цей показник є вищим 

за середній. Для ОТГ групи 1 характерні відносно малі розбіжності 

між громадами рівня доходів на 1 особу. Частка «бідних» громад 

(з доходами менше 2 тис. грн) тут є найнижчою та становить 5,7%, 

переважна ж більшість ОТГ (63,2%) мають дохід 2-4 тис. грн. На-

томість малим за чисельністю мешканців ОТГ (група 4) притаман-

на вкрай висока диференціація відносного показника доходів: його 

різниця між 10% найбагатших і найбідніших ОТГ становить 

6,5 раза (табл. 1.6).  

Великі ОТГ меншою мірою залежать від дотацій із держав-

ного бюджету. На думку дослідників, про фінансову спроможність 

громади можна говорити за умови питомої ваги базової дотації не 

більше 30% від суми власних доходів
1
. У групі 1 найвищий рівень 

цього показника становить 47,6%, при цьому лише в 3 ОТГ він є 

вищим за 30% та в жодній громаді не досяг 50% (табл. 1.7).  

                                                           
1
 Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за 2017 рік (у розрізі об-

ластей). URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/183-
/366.pdf (дата звернення: 03.04.2019). 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/183/366.pdf
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/183/366.pdf
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Таблиця 1.6 – Власні доходи в розрахунку на одного мешканця 

за 2018 р., грн 
1
 

Показник  Усього 
Група  

1 2 3 4 

Кількість ОТГ 665 87 103 227 248 

Власні доходи на 1 мешканця, грн  3712 3521 3711 3717 4075 

ОТГ, в якій власні доходи на 1 мешканця становлять менше 2000 грн 

одиниць 112 5 24 49 34 

% від загальної кількості ОТГ у групі 16,8 5,7 23,3 21,6 13,7 

Від 2000 до 4000 грн 

одиниць 315 55 43 106 111 

% від загальної кількості ОТГ у групі 47,4 63,2 41,7 46,7 44,8 

Від 4000 до 6000 грн 

одиниць 168 26 26 47 69 

% від загальної кількості ОТГ у групі 25,3 29,9 25,2 20,7 27,8 

Від 6000 до 8000 грн 

одиниць 34 1 5 10 18 

% від загальної кількості ОТГ у групі 5,1 1,1 4,9 4,4 7,3 

8000 грн і більше  

одиниць 35 ‒ 4 15 16 

% від загальної кількості ОТГ у групі 5,3 ‒ 3,9 6,6 6,5 

Співвідношення доходів на 1 мешкан-

ця між ОТГ із максимальним та міні-

мальним значеннями цього показника, 

разів  42,7 6,5 29,4 27,8 42,7 
1
 Розраховано за даними джерела: У великих громад більше мож-

ливостей: експерти проаналізували бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: 

https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649 (дата звернення: 23.04.2019). 

 

У групі 2 максимум дорівнює 54,8%, а в 15,5% громад по-

казник дотаційності перевищує 30%, у тому числі в 3 ОТГ – 50%; 

схожий розподіл має місце і в третій та четвертій групах.  

При більшій фінансовій спроможності бюджету частка ви-

датків на утримання апарату управління буде меншою, оскільки 

такі витрати (без урахування витрат капітального характеру, 

пов’язаних з утриманням органів управління) мають відносно 

усталену величину. Тому в бюджетах із більшим ресурсом видатки 

на апарат управління у відсотковому вираженні є меншими. Від-

повідно такі громади мають можливість направляти більше коштів 

на розвиток соціального потенціалу своїх територій.  

https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649
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Таблиця 1.7 – Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення 

обсягу базової чи реверсної дотації до загальної 

суми доходів ОТГ без урахування субвенцій із 

державного бюджету) у 2018 р., % 
1
 

Показник  Усього 
Група 

1 2 3 4 

Кількість ОТГ 665 87 103 227 248 

ОТГ, які здійснюють реверсну дотацію 

одиниць 106 11 14 36 45 

% від загальної кількості ОТГ у групі 15,9 12,6 13,6 15,9 18,1 

ОТГ, у яких питома вага базової дотації у доходах становить менше 30% 

одиниць 476 73 69 151 183 

% від загальної кількості ОТГ у групі 71,6 83,9 67,0 66,5 73,8 

Від 30 до 50% 

одиниць 72 3 16 35 18 

% від загальної кількості ОТГ у групі 10,8 3,4 15,5 15,4 7,3 

50% і більше 

одиниць 10 ‒ 3 5 2 

% від загальної кількості ОТГ у групі 1,5 ‒ 2,9 2,2 0,8 
1
 Розраховано за даними джерела: У великих громад більше мо-

жливостей: експерти проаналізували бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: 
https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649 (дата звернення: 23.04.2019). 
 

Так, у групі 1 налічується 40 ОТГ (46,0% від загальної кі-
лькості громад у групі), у яких питома вага видатків на утримання 
апарату управління у власних ресурсах (без трансфертів) переви-
щує 20%; у групі 2 частка таких ОТГ становить 59,2%; у групі 3 – 
80,1%, у тому числі в 13 ОТГ питома вага видатків на управління 
перевищує 50% від обсягу власних доходів; у групі 4 – 87,9% від 
загальної кількості ОТГ групи, у тому числі у 20 громадах показ-
ник становить понад 50% (табл. 1.8).  

Обсяги капітальних видатків відображають фінансову та 
інституційну спроможність ОТГ щодо можливостей їх соціально-
економічного розвитку, створення інфраструктурного підґрунтя 
для формування людського ресурсу та соціального потенціалу. У 
2018 р. із місцевих бюджетів ОТГ на капітальні видатки було на-
правлено 6,9 млрд грн, або 1234,3 грн у розрахунку на одного   
мешканця громади. Середній показник капітальних видатків на 
одну ОТГ у групі 1 становить 22,4 млн грн; у групі 2 – 15,5; у гру-
пі 3 – 9,5; у групі 4 – 4,8 млн грн.  
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Таблиця 1.8 – Питома вага видатків на утримання апарату 

управління у фінансових ресурсах ОТГ  

у 2018 р., % 

Показник Усього 
Група 

1 2 3 4 

Кількість ОТГ 665 87 103 227 248 

ОТГ, у яких питома вага видатків на утримання апарату управління  

становить менше 20% 

одиниць 163 47 41 45 30 

% від загальної кількості ОТГ у групі 24,5 54,0 39,8 19,8 12,1 

Від 20 до 50% 

одиниць 465 39 59 169 198 

% від загальної кількості ОТГ у групі 69,9 44,8 57,3 74,4 79,8 

50% і більше 

одиниць 36 1 2 13 20 

% від загальної кількості ОТГ у групі 5,4 1,1 1,9 5,7 8,1 

 
1
 Розраховано за даними джерела: У великих громад більше мо-

жливостей: експерти проаналізували бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: 

https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649 (дата звернення: 23.04.2019). 

 

З урахуванням більших розмірів та чисельності населення 

міських ОТГ, а також значно вищого економічного потенціалу (у 

тому числі податкового) можна передбачати подальше поглиблен-

ня диференціації можливостей та рівня розвитку міських і сільсь-

ких ОТГ у майбутньому. Ситуація, яка наразі сформувалася на 

сільських територіях (істотне відставання за рівнем забезпечення 

соціальними послугами порівняно з міськими жителями; нестача 

робочих місць унаслідок відсутності будь-яких суб’єктів господа-

рювання у більш ніж половині сіл країни; втрата трудоресурсного 

потенціалу внаслідок депопуляції та міграції; громадська пасив-

ність мешканців сіл) несе низку загроз для безпеки країни та перс-

пектив її сталого розвитку. В останні десятиліття закрилася велика 

кількість закладів соціальної сфери, погіршився стан автомобіль-

них доріг, залишається незадовільним доступ до комунікаційних 

мереж. Власне доступ до телекомунікацій високої потужності та 

новітніх цифрових технологій стає вирішальним чинником у по-

доланні просторової ізоляції сільського населення. Усунення «ци-

фрового розриву» в поселенському розрізі дозволить використову-

вати більшу кількість каналів для отримання значимої інформації, 
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у тому числі економічної, підвищить варіативність пошуку успіш-

них моделей розвитку, дозволить мешканцям найвіддаленіших сіл 

впливати на суспільне життя. Заявлені реформи (освітня та медич-

на) одночасно з реформою місцевого самоврядування відкривають 

нові можливості, але і містять загрози розширенню доступу сіль-

ського населення до якісних послуг.  

Слід погодитися з висновками експертів Центрального 

офісу реформ, що одним з оптимальних варіантів подальшого роз-

витку для громад із низькими показниками спроможності та люд-

ського ресурсу є їх приєднання до інших територіальних громад та 

створення більшої за площею і чисельністю ОТГ. Навіть за умови 

відсутності у такої ОТГ чітких економічних перспектив для роз-

витку об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну 

структуру місцевих рад, збільшити ефективність управління тери-

торією, поліпшити інвестиційну привабливість (за рахунок більшої 

території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рі-

вень доцільності капіталовкладень у територію
1
.  

Таким чином, децентралізація не тільки відкриває нові мо-

жливості для органів місцевого самоврядування, але і створює 

умови для перегляду існуючої парадигми просторового розвитку 

на основі нового територіального планування та створення мереж 

навколо центрів економічної активності, які, у свою чергу, пере-

важно є поселеннями міського типу. Міські об’єднані територіаль-

ні громади завдяки поєднанню міських і сільських територій мо-

жуть поширювати позитивний вплив міст на суміжні сільські те-

риторії та вносити в ці території більш новітні підходи до розвит-

ку. Плануючи власний розвиток, такі громади неминуче стикають-

ся з питанням розвитку сільських територій, і тут важливо засто-

совувати підходи, які широко впроваджуються зараз у країнах Єв-

ропейського Союзу на рівні політики ЄС і національної політики. 

У даному контексті слушним є зауваження авторів наукової допо-

віді «Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення 

української економіки» про те, що процеси укрупнення територіа-

льних громад мають супроводжуватися «руралізацією місцевого 

                                                           
1
 У великих громад більше можливостей: експерти проаналізували 

бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649 
(дата звернення: 23.04.2019). 
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самоврядування» – орієнтуватися на необхідність урахування і за-

конодавчого закріплення механізмів захисту інтересів периферій-

них сільських громад у рамках масштабних міських і селищних 

ОТГ. При реформуванні превалює підхід інтегруючої ролі міст і 

селищ як точок зростання, а вже позитивні процеси їх розвитку 

мають бути поширені на сільську місцевість. Слід законодавчо за-

кріпити самоврядні права внутрішніх сільських громад у рамках 

ОТГ шляхом утворення в них допоміжних одиниць самоврядуван-

ня із закріпленими повноваженнями (як у солецтв у Польщі 
1
); за-

кріплення за ними господарської території (угідь з їх надрами); 

закріплення частини бюджету ОТГ із цільовим використанням 

коштів для реалізації місцевих проєктів поліпшення життєдіяльно-

сті сільських мешканців. Такі заходи і способи руралізації само-

                                                           
1
 Рішення про утворення солецтв приймається радою гміни після про-

ведення консультацій із мешканцями чи з їхньої ініціативи. Солецтво має 
відповідні органи та повноваження: самоврядні органи – сільські збори як 
ухвалюючий орган солецтва і солтис як виконавчий орган (в Україні перед-
бачено лише старосту);  

солецька рада, члени якої (зазвичай 5-7 осіб), як і солтис (є головою 
солецької ради), обираються жителями округу. Рада допомагає і співпрацює 
із солтисом, особливо щодо вирішення завдань плануючого, виконавчого й 
управлінського характеру;  

розробляє свій статут, у якому визначено власні завдання і делеговані 
гміною. Солецтво має встановлене його статутом право спротиву органам 
гміни в разі визнання порушення інтересів мешканців солецтва і можливість 
відстоювати свою позицію в судах; йому передається комунальне майно у 
довірче управління (розпорядження) на засадах поточного користування, і 
солецтво розпоряджається доходами з цього джерела у визначених статутом 
межах. Законом про фонд солецтва від 2009 р. закріплено, що рада гміни 
приймає рішення (резолюцію про погодження чи непогодження) про виді-
лення в бюджеті гміни коштів, що становлять фонд солецтва. Фонд солецтва 
складається з виділених коштів із бюджету гміни, власних доходів від вста-
новленої діяльності, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб. Кошти 
фонду призначаються для реалізації проєктів, які спрямовані на поліпшення 
умов життя відповідно до стратегії розвитку гміни. Для надання коштів со-
лецтво подає запит для врахування його в проєкті бюджету гміни, у якому 
вказує заплановані до реалізації на території солецтва проєкти з оцінкою їх 
вартості. Гміни з державного бюджету отримують компенсацію у формі ці-
льової дотації частини видатків, виконаних у рамках фондів солецтв (джере-
ло: Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української 
економіки: наукова доповідь; за ред. О.М. Бородіної, О.В. Шубравської; НАН 
України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. С. 107-108).  
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врядування відповідають європейському підходу rural proofing (се-

лоцентризм), що реалізується в рамках усіх видів політики і прак-

тики.
1
  

Окрім податкових надходжень, значним джерелом фінан-

сових ресурсів для місцевих бюджетів у багатьох європейських 

країнах та Україні є субсидії (гранти). Вони широко використову-

ються для фінансування власних видатків на регіональному і міс-

цевому рівнях, а також для вирішення завдань загальнодержавної 

соціально-економічної політики, а саме:  

1) фінансування послуг й інвестицій субцентральних орга-

нів влади. У багатьох країнах видатки регіональних і місцевих бю-

джетів перевищують їх власні доходи. Субсидії використовуються 

для зменшення цих розривів і підвищення прибуткових можливос-

тей субцентральних органів влади, які спрямовуються на фінансу-

вання суспільних послуг та інвестицій;  

2) фінансове вирівнювання. Зазвичай окремі регіони країни 

мають різний податковий потенціал. Субсидії використовуються 

для перерозподілу ресурсів від «багатих» на користь «бідних» ре-

гіонів і забезпечення доступу до базового пакета суспільних пос-

луг за умови дотримання приблизно однакового податкового тяга-

ря на всіх територіях;  

3) коригування екстерналій. Надання послуг одним суб-

центральним органом влади часто створює зовнішні ефекти (ефек-

ти «переливання») для інших, що обумовлює їх недостатню про-

позицію по країні загалом. Центральний уряд може вплинути на 

ситуацію шляхом надання відповідних трансфертів (субсидування 

послуг). 

Для вирішення таких різнопланових проблем використо-

вуються різні типи субсидій. В ОЕСР їх визначають таким чином: 

цільові субсидії – видаються за умови, що вони можуть бути вико-

ристані тільки на конкретну мету; нецільові субсидії – можуть бу-

ти витрачені без обмежень, так само, як і власні податкові надход-

ження; імперативні субсидії – базуються на формальних правилах 

(суми субсидій та умови, на яких вони видаються (необхідні й дос-

                                                           
1
 Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення україн-

ської економіки: наук. доп. / за ред. О.М. Бородіної, О.В. Шубравської; НАН 
України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.». К., 2018. 152 с. С. 107-109. 
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татні), викладені в нормативних актах); дискреційні субсидії – 

умови їх видачі встановлюються для конкретної ситуації (ad hoc), 

наприклад, субсидії для реалізації інфраструктурного проєкту або 

надання надзвичайної допомоги в зоні лиха; пайові субсидії – при-

значені доповнювати внески субцентральних органів влади; сума 

таких субсидій залежить від величини нормативних або фактичних 

видатків (зібраних доходів) субнаціонального уряду на здійснення 

певного плану; непайові субсидії – не пов’язані безпосередньо з 

будь-якими внесками субцентральних органів влади; поточні суб-

сидії – призначені для фінансування поточних або капітальних ви-

датків; капітальні субсидії – призначені для фінансування тільки 

капітальних видатків. Слід відзначити, що субсидії (гранти) в 

ОЕСР видають та отримують усі рівні субцентральної влади. Регі-

они зазвичай отримують субсидії з центрального бюджету (але ін-

коли вони також отримують кошти від місцевих адміністрацій, 

якщо останні беруть участь, наприклад, у програмах фінансового 

вирівнювання), а місцеві адміністрації – від центрального і регіо-

нального урядів.
1
  

З позицій економічної теорії найбільш важливим є розпо-

діл субсидій на цільові та нецільові або, іншими словами, на умов-

ні та безумовні. Теоретично безумовні субсидії краще використо-

вувати для розподілу доходів (коли центральний уряд виступає 

агентом зі збору податків для субцентральних рівнів влади, а потім 

передає їм кошти у безумовній формі), а також для фінансового 

вирівнювання (перенесення фінансових ресурсів від більш забез-

печених юрисдикцій до менш забезпечених). Відповідно до Бю-

джетного кодексу в Україні до цієї групи можна віднести базову 

дотацію – трансферт, що надається з державного бюджету місце-

вим для горизонтального вирівнювання податкоспроможності те-

риторій.  

Цільові субсидії використовують для фінансового забезпе-

чення і контролю за наданням суспільних послуг у тих випадках, 

коли є необхідність тимчасового розподілу ризиків і кооперації 

                                                           
1
 Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації 

та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 
В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 
480 с. С. 315-316.  
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урядів при реалізації певних проєктів (наприклад, інноваційних) 

або програм. Крім того, виділення цільових субсидій практикуєть-

ся для зміцнення ресурсного потенціалу субцентральних органів 

влади у процесах децентралізації, коли їм передаються нові повно-

важення, а також у періоди відновлення після криз і стихійних 

лих. Серед країн ОЕСР на регіональному рівні цільові субсидії 

складають близько 50%, а на місцевому – більше половини всіх 

сум, що виділяються. Висока їх питома вага на місцевому рівні 

характерна для Чехії, Ірландії, Австрії, Швейцарії, Греції, Данії, 

Угорщини, Італії
1
. У вітчизняній практиці цільові субсидії пред-

ставлені субвенціями на реалізацію державних програм соціально-

го захисту, виконання інвестиційних проєктів, освітньою та медич-

ною субвенціями тощо (табл. 1.9).  

Згідно з теорією умовні субсидії у формі пайових, тобто ті, 

що припускають участь у витратах (доходах) реципієнта, слід ви-

користовувати в тих випадках, коли надання регіональних (місце-

вих) послуг генерує вигоди для резидентів інших юрисдикцій. Такі 

трансферти виступають субсидіями Пігу, що спонукають субцент-

ральні органи влади інкорпорувати вигоди «переливання» у про-

цес прийняття рішень.
2
 За таким принципом в Україні виділяються 

кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), що на-

правляються на виконання інвестиційних програм і проєктів регіо-

нального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та доб-

ровільного об’єднання територіальних громад), які мають на меті 

розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та 

інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у 

Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних страте-

гіях розвитку регіонів. Програми і проєкти, що реалізуються за ра-

хунок коштів ДФРР, підлягають співфінансуванню з місцевих бю-

джетів на рівні 10%.  

 

                                                           
1
 OECD Fiscal Decentralisation Database OECD. URL: 

http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm#ATitle 
(дата звернення: 23.02.2019).  

2
 Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації 

та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 
В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 
480 с. С. 317.   
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Таблиця 1.9 – Основні види міжбюджетних трансфертів із дер-

жавного бюджету місцевим бюджетам України 
1
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Базова дотація  + + + +   

Додаткова дотація на здійснення пере-

даних із державного бюджету видатків 

щодо утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я  

 + +     

Стабілізаційна дотація  + +     

Субвенція на формування інфраструк-

тури ОТГ 
   +    

Субвенція на реалізацію заходів, спря-

мованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості  

 +      

Субвенція на модернізацію та оновлен-

ня матеріально-технічної бази профе-

сійно-технічних навчальних закладів 

 +      

Освітня субвенція  + + + + +   

Медична субвенція + + + + +   

Субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

+ + + + + + + 

Субвенція на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної серед-

ньої освіти «Нова українська школа» 

+ +      

Субвенція на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту й 

утримання автомобільних доріг зага-

льного користування місцевого зна-

чення, вулиць і доріг комунальної вла-

сності в населених пунктах 

+ +      

 1
 Складено за джерелом: Бюджетний кодекс України. Редакція 

від 11.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата 

звернення: 14.02.2019). 
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Загалом у світовій практиці нецільові (безумовні) субсидії 
зазвичай вважаються більш ефективним інструментом для фінан-
сування субцентральних органів влади, ніж цільові (умовні), особ-
ливо для завдань фінансового вирівнювання, спрямованого на 
більш справедливий розподіл податкового потенціалу і можливос-
тей надання суспільних послуг. Однак вирівнювання часто базу-
ється на показниках фактичних доходів і видатків субцентральних 
бюджетів. Така практика створює неправильні стимули для зни-
ження податкових ставок і збільшення видатків, а отже, означає 
зайве втручання в компетенції субнаціональних органів влади що-
до встановлення податків і вибору рівнів видатків згідно з прин-
ципом фіскальної рівноваги.  

В Україні на першому етапі децентралізації держава висту-
пила основним інвестором у розвиток територіальних громад на-
самперед через субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій, субвенцію на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних громад і кошти 
ДФРР. Механізм отримання та використання коштів за допомогою 
зазначеного інструментарію хоча й містить низку недоліків, однак 
для багатьох ОТГ був і залишається домінуючим джерелом фінан-
сування їх розвитку. Так, за офіційними даними у 2018 р. обсяг 
коштів на реалізацію інфраструктурних проєктів склав 19,37 млрд 
грн, демонструючи динамічне зростання (2014 р. – 0,5 млрд грн, 
2015 р. – 3,7, 2016 р. – 7,3, 2017 р. – 16,1, а на 2019 р. передбачено 
20,75 млрд грн)

1
. Об’єктивними причинами такого зростання є 

утворення нових ОТГ, які отримали право на державну фінансову 
підтримку, а також фінансування з 2017 р. субвенції на розвиток 
медицини в сільській місцевості.  

ДФРР наділений значними можливостями активізації та 
реалізації соціального потенціалу. Отримання коштів ДФФР по-
требує активних спільних дій з боку громади на етапах підготовки 
проєктів, їх громадського обговорення, пошуку джерел співфінан-
сування та ін. На відміну від субвенції на формування інфраструк-
тури ОТГ, яка розподіляється на кожну ОТГ і не потребує від ор-
ганів місцевого самоврядування особливих зусиль (проте з кожним 
роком зі збільшенням кількості ОТГ її сума зменшується в розра-

                                                           
1
 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцево-

го самоврядування. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/-
library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf (дата звернення: 20.02.2019). 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf
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хунку на одну ОТГ), для отримання фінансування від ДФРР по-
трібно пройти багатоетапний конкурсний відбір, що під силу дале-
ко не кожній територіальній громаді

1
.  

Статистичні дані засвідчують позитивний тренд зростання 
активності ОТГ щодо отримання додаткових фінансових ресурсів 
із ДФРР. Концептуально кошти фонду мають у першу чергу на-
правлятися на фінансування інвестиційних програм і проєктів зі 
значним мультиплікативним ефектом, що комплексно вирішують 
питання сталого розвитку територій та максимально залучають 
мешканців громади до реалізації проєктів. Разом з тим на практиці 
до переліків проєктів, які фінансуються за рахунок ДФРР, вклю-
чаються переважно точкові проєкти реконструкції соціальної сфе-
ри. Часто підтримуються проєкти, які не сприяють розкриттю  
внутрішнього потенціалу громад, міжмуніципальному співробіт-
ництву, стимулюванню підприємництва як основних напрямів ак-
тивізації та реалізації соціального потенціалу відповідно до цілей 
сталого розвитку. Це, з одного боку, вказує на бажання органів мі-
сцевого самоврядування вирішити нагальні проблеми в соціальній 
сфері, з іншого − брак проєктів системного соціо-економіко-
екологічного спрямування може бути свідченням відсутності стра-
тегічного бачення розвитку громади в середньо- та довгостроковій 
перспективі. Так, у 2016 р. 61% коштів, залучених ОТГ через 
ДФРР, був спрямований на заклади освіти, 13% – на об’єкти водо-
постачання та водовідведення, 9% – на заклади охорони здоров’я 
та соціального захисту населення. У цілому з більш як 1,6 тис. 
проєктів, які реалізовувалися фондом у 2015-2017 рр., лише 62 пе-
редбачали створення нових робочих місць, при цьому всі ці робочі 
місця були створені в соціальній сфері та лягли додатковим фінан-
совим тягарем на місцеві бюджети

2
.  

                                                           
1
 Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний  роз-

виток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наук. доп. / за 
наук. ред. І.З. Сторонянської. Львів: ІРД НАН України, 2018. 144 с. С. 77.   

2
 Звіт про огляд видатків бюджету у сфері регіонального розвитку в 

частині реалізації програм і проєктів регіонального розвитку за рахунок кош-
тів державного фонду регіонального розвитку; Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ZVIT-pro-oglyadvidat-
kiv-byudzhetu.pdf (дата звернення: 10.02.2019). 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ZVIT-pro-oglyadvidatkiv-byudzhetu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/ZVIT-pro-oglyadvidatkiv-byudzhetu.pdf
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З метою вдосконалення підходів до підготовки, оцінюван-

ня та відбору інвестиційних програм і проєктів за рахунок коштів 

ДФРР необхідно внести зміни до відповідних нормативно-право-

вих актів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 

18.03.2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіональ-

ного розвитку» та наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 

24.04.2015 р. № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвес-

тиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонально-

го розвитку» в частині умов оцінювання, доповнивши їх критерія-

ми, які стимулюватимуть реалізацію місцевого соціального та тру-

дового потенціалу. Такими критеріями можуть бути: створення 

нових робочих місць, коли максимальна кількість балів надається 

за умови відповідності цих робочих місць водночас критеріям гід-

ної праці (згідно з підходами МОП) та «зеленого» робочого місця; 

використання місцевої робочої сили для реалізації проєкту; участь 

місцевої спільноти в реалізації проєкту на безоплатній основі то-

що.  

Важливо, щоб більшість проєктів мала не тільки соціаль-

ний, але й економічний та екологічний ефект для громади, прямо 

впливала на збільшення обсягів надходжень до місцевого бюдже-

ту, поліпшувала б інвестиційний клімат та індекс конкуренто-

спроможності громади. З цієї точки зору заслуговують на увагу 

висновки щодо актуальності дослідження можливостей встанов-

лення квот для економічних проєктів, які фінансуються з ДФРР 

(на рівні 50% загального обсягу коштів ДФРР), або на перспективу 

виведення суто соціальних інфраструктурних проєктів з-під фінан-

сування ДФРР, оскільки для них передбачені інші джерела фінан-

сування (субвенція на формування інфраструктури, розвиток ме-

дицини в сільській місцевості та ін.). Подібну практику підтримки 

регіонального та місцевого розвитку застосовують у ЄС, де основ-

ні джерела фінансування мають чітко окреслене спрямування: Єв-

ропейський фонд регіонального розвитку підтримує проєкти, 

пов’язані з економічним зростанням, зайнятістю, конкурентоспро-

можністю; Фонд наближення зосереджується на транспортній, 

екологічній інфраструктурі, відновлюваних джерелах енергії; Єв-
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ропейський соціальний фонд інвестує в людський капітал у сфері 

освіти та професійної підготовки.
1
 

 

1.2.2. Концептуальні підходи до формування політики 

реалізації соціального та трудового потенціалу в умовах де-

централізації 

 

Виходячи зі статистично обґрунтованого висновку, що бі-

льші громади загалом мають більші фінансові можливості, можна 

припустити, що, крім позитивних фінансових ефектів і можливос-

тей розвитку соціальної інфраструктури, більші за розміром і кіль-

кісним складом ОТГ більшою мірою мають й інші, не пов’язані 

виключно з матеріально-технічними передумовами, можливості 

нарощування, активізації та реалізації соціального потенціалу, що 

розглядаються у площині урізноманітнення інструментарію взає-

модії та конструктивного співробітництва між суб’єктами ОТГ.  

Таке твердження випливає з концепцій соціального вклю-

чення/залучення (інклюзії) та соціального відторгнення (ексклю-

зії). Інклюзія в широкому соціально-філософському розумінні яв-

ляє собою форму спільного буття багатьох звичайних людей, у 

межах якої всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь 

для отримання бажаного результату
2
. Створення умов для сталого 

розвитку означає подолання перешкод і прискорення процесів за-

лучення, що розширюють справжні можливості та свободи людей, 

для розбудови інклюзивного суспільства, в якому різноманіття є 

силою, а не слабкістю. У таких концептуальних рамках можна роз-

глядати процеси соціального залучення громад як структурованих 

елементів суспільства (соціальних організмів) в об’єднану терито-

ріальну громаду. Різноманіття суб’єктів у складі ОТГ (окремих 

індивідів, соціальних груп, громад) розширює поле можливостей, 

стимулює до розбудови соціальних зв’язків, пошуку компромісів, 

партнерства та на цій основі приросту сукупного соціального по-

                                                           
1
 Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний  роз-

виток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наук. доп. / за 
наук. ред. І.З. Сторонянської. Львів: ІРД НАН України, 2018. 144 с. С. 83.  

2
 Аджемоґлу Д., Робінсон Дж. А. Чому нації занепадають? Походжен-

ня влади, багатства та бідності; пер. з англ. О. Дем’янчука. К.: Наш Формат, 
2016. 440 с. 
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тенціалу ОТГ, водночас воно збільшує спектр ризиків децентралі-

зації, що потребує адекватної системи управління ризиками.  

У такому контексті одним із напрямів активізації та реалі-

зації соціального потенціалу є співробітництво територіальних 

громад (міжмуніципальне співробітництво). Згідно із Законом 

України «Про співробітництво територіальних громад» це відно-

сини між двома або більше територіальними громадами, що здійс-

нюються на договірних засадах у визначених формах з метою за-

безпечення соціально-економічного, культурного розвитку тери-

торій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спі-

льних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місце-

вого самоврядування визначених законом повноважень. З ураху-

ванням цієї ознаки можна стверджувати, що співробітництво як 

взаємовигідні відносини декількох зацікавлених суб’єктів мають 

свій логічно обґрунтований кінцевий сенс, тобто той підсумковий 

результат, задля якого територіальні громади вступали у відносини 

на договірних засадах. Це означає, що передбачені Законом меха-

нізми об’єднання наявних у територіальних громадах ресурсів ма-

ють привести до більш ефективного виконання органами місцево-

го самоврядування регламентованих Законом повноважень, що, у 

свою чергу, має забезпечити соціально-економічний, культурний 

розвиток територій, підвищити якість надання послуг населенню 

на основі спільних інтересів та цілей.  

Відповідно ключовим у співробітництві громад є принцип 

взаємної вигоди – один із загальновизнаних принципів міжнарод-

ного права, який тісно пов’язаний із таким принципом, як рівність 

учасників відносин. Лише в межах рівності можна врахувати вза-

ємні інтереси, щоб досягти обопільної вигоди. Тому в Хартії еко-

номічних прав та обов’язків держав 1974 р. ці принципи розгляда-

ються як такі, що взаємно доповнюють один одного. Без будь-яких 

перебільшень даний принцип є актуальним майже для всіх сфер 

відносин, урегульованих національним правом, оскільки практич-

но будь-який вид співпраці (навіть некомерційної) передбачає на-

явність певної вигоди, «задоволення» для партнерів. Вона може 

мати як матеріальну форму (акумуляція ресурсів, збільшення обся-

гу фінансування, залучення додаткових ресурсів тощо), так і будь-

яку іншу (підвищення рівня довіри мешканців громади, підтримка 

культурної спадщини, соціальна інклюзія тощо), що важливо з то-
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чки зору системного розуміння тих можливостей, які створюють 

процеси децентралізації влади для реалізації соціального потенці-

алу сталого розвитку на локальному рівні.  

Іншим важливим принципом є принцип рівноправності 

учасників, який означає формальну рівноправність, тобто ідентич-

ність обсягу прав і юридично санкціонованих можливостей учас-

ників правовідносин. Принцип виражається у концептах формаль-

ної рівності, заборони дискримінації, відсутності безпідставних 

переваг чи привілеїв для будь-кого із суб’єктів співробітництва. 

Будь-хто із суб’єктів співробітництва має відносно інших суб’єктів 

рівні права під час організації та здійснення самого співробітницт-

ва, незалежно від розміру площі територіальної громади, бюджету, 

кількості мешканців, географічного розташування, наявної інфра-

структури тощо. Цей принцип є актуальним з урахуванням необ-

хідності захисту інтересів периферійних сільських громад у рам-

ках масштабних міських ОТГ, про що йшлося вище. 

Виходячи з концепції «rural-urban partnerships» ОECD 
1
, 

О. Бородіна 
2
, А. Ткачук 

3
 та інші науковці вказують на пріоритет-

ність розгляду проблематики співробітництва територіальних гро-

мад саме у форматі «місто-село». Сутність ідеї полягає в організа-

ції співробітництва між міськими та сільськими територіями на 

засадах взаємовигідної кооперації, розподілу повноважень, вико-

ристання наявних переваг із метою наближення сільських терито-

рій до джерел концентрації інновацій, соціального та фінансового 

                                                           
1
 Rural-Urban Partnerships An Integrated Approach to Economic 

Development (OECD, 2013). URL: http://www.oecd.org/regional/regional-
policy/rural-urban-partnerships-9789264204812-en.htm (дата звернення: 
14.02.2019); Governing rural-urban partnerships: lessons from the field  
(OECD, 2013). URL: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20 
presentations.pdf (дата звернення: 14.02.2019). 

2
 Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення українсь-

кої економіки: наук. доп. / за ред. О.М. Бородіної, О.В. Шубравської; НАН 
України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.». К., 2018. 152 с. 

3
 Огляд ситуації щодо впровадження партнерств міських та сільських 

територіальних громад в умовах децентралізації та змін у державній регіона-
льній політиці в Україні: аналітична записка  / А. Ткачук, О. Сергієнко, 
О. Лацко та ін. К., 2019.  28 с.  URL: https://www.csi.org.ua/books/analitychna-
zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-
terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnijregional-
nij-politytsi-v-ukrayini-korotky (дата звернення: 17.04.2019).  

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/rural-urban-partnerships-9789264204812-en.htm
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/rural-urban-partnerships-9789264204812-en.htm
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf
https://www.csi.org.ua/books/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi-v-ukrayini-korotky
https://www.csi.org.ua/books/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi-v-ukrayini-korotky
https://www.csi.org.ua/books/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi-v-ukrayini-korotky
https://www.csi.org.ua/books/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi-v-ukrayini-korotky


71 

 

капіталу, інвестицій, об’єктів соціальної, транспортної інфрастру-

ктури, притаманних міським поселенням, разом із більш активним 

залученням ресурсів, якими багаті сільські території, до процесів 

суспільного виробництва.  

Узагальнення світового досвіду дозволило дійти таких 

концептуальних висновків:  

співробітництво має бути компліментарним – сільські те-

риторії реалізують свій потенціал завдяки відкриттю доступу до 

ресурсів міським територіям, які, у свою чергу, мають забезпечити 

трансфер інновацій і технологій, організаційних заходів задля під-

вищення якості життя та соціально-економічних стандартів на 

сільській території;  

результат вибору інструментів для організації співробіт-

ництва громад залежить від багатьох чинників: економічної до-

цільності застосування певного інструменту для конкретної гро-

мади, можливості застосування «м’яких» (договірних, без делегу-

вання повноважень) чи «жорстких» інструментів (з утворенням 

спільної адміністрації, підприємства, керівного органу з делегу-

ванням повноважень), традицій і ментальності мешканців громади;  

найбільш швидкого розвитку, як правило, набуває співро-

бітництво, засноване на інструментах прямого економічного сти-

мулювання. Наприклад, у випадку бюджетних допомог, які нада-

ються при створенні певних управлінських структур чи укладанні 

договорів; 

європейський досвід демонструє необхідність стратегуван-

ня і просторового планування розвитку територіальних громад в 

умовах співробітництва, що є чи не єдиним шляхом досягнення 

успіху та запланованого результату
1
.  

Вітчизняне законодавство про співробітництво територіа-

льних громад регулює різні типи співробітництва, які відповідають 

європейській практиці та стосуються винятково добровільного 

співробітництва. Водночас воно не передбачає випадків обов’язко-

вого співробітництва між громадами, що має місце в різних євро-

пейських країнах. Визначено п’ять форм, за якими громади мо-

жуть здійснювати співробітництво. Кожна з них є видовим понят-

                                                           
1
 Там само. С. 14-17.  
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тям, у рамках якого можуть бути реалізовані конкретні види спів-

робітництва, зокрема:  

співробітництво у формі делегування одному із суб’єктів 

співробітництва іншими виконання одного чи кількох завдань із 

передачею йому відповідних ресурсів − може бути застосоване в 

тих випадках, коли в одного суб’єкта співробітництва є можли-

вість надавати певні послуги, а інші не можуть цього, але здатні 

для їх надання делегувати відповідне право та передати необхідні 

ресурси. Прикладом цієї форми співробітництва є забезпечення до-

шкільної освіти дітей, які мешкають у територіальних громадах, де 

відсутні дошкільні навчальні заклади;  

співробітництво у формі реалізації спільних проєктів − пе-

редбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва й  

акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою  

спільного здійснення відповідних заходів. Найчастіше застосову-

ється для проведення щорічних конкурсів, олімпіад, фестивалів 

тощо, хоча можливості цієї форми співробітництва є значно шир-

шими;  

співробітництво у формі спільного фінансування (утри-

мання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та орга-

нізацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів 

− може бути організоване зацікавленими територіальними грома-

дами у випадку, коли в одного потенційного суб’єкта є певний ін-

фраструктурний об’єкт, а інші суб’єкти мають потребу в наданні 

ним послуг на території інших громад та здатні його спільно фі-

нансувати (утримувати); 

співробітництво у формі утворення суб’єктами співробіт-

ництва спільних комунальних підприємств, установ та організа-

цій – спільних інфраструктурних об’єктів − доцільно застосовува-

ти в тих випадках, коли ні в кого з-поміж потенційних суб’єктів 

співробітництва не має певного інфраструктурного об’єкта, і його 

створення є вкрай необхідним та економічно обґрунтованим для 

всіх суб’єктів, які мають намір організувати за цією формою спів-

робітництво; 

співробітництво у формі утворення суб’єктами співробіт-

ництва спільного органу управління для спільного виконання ви-

значених законом повноважень − може бути організоване для 

створення окремого підрозділу чи у складі виконавчого комітету 
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відповідної ради, наприклад, для бухгалтерського та/чи юридично-

го супроводу діяльності декількох органів місцевого самовряду-

вання зацікавлених територіальних громад. У сучасних умовах 

дефіциту відповідних кадрів у сільській місцевості цей вид співро-

бітництва є досить актуальним.  

У Реєстрі договорів про співробітництво територіальних 

громад станом на 20.03.2019 р. зареєстровано 368 договорів.
1
 Най-

частіше таким способом вирішуються питання вивезення й утилі-

зації твердих побутових відходів, забезпечення водопостачання та 

водовідведення у містах і приміських територіях, проте лише оди-

нокими є випадки проєктів, націлених на створення повного циклу 

збирання, сортування, переробки та захоронення відходів. Не на-

була поширення практика реалізації проєктів, спрямованих на роз-

будову соціальних мереж і формування спільного соціального 

простору в об’єднаних громадах (проведення відповідних навчань, 

тренінгів, а також спільних заходів, наприклад, спільна висадка 

дерев у лісі чи на пагорбах на межі громад покращує взаєморозу-

міння). Практично відсутні проєкти співробітництва щодо ство-

рення бізнес-інкубаторів чи інших сучасних центрів розвитку під-

приємницької активності, що вкрай актуально з позиції реалізації 

трудового потенціалу громад на інноваційних засадах.  

Таким чином, співробітництво територіальних громад має 

важливе значення для активізації соціального потенціалу сталого 

розвитку на локальному рівні шляхом партисипативної демократії, 

реалізації заходів соціальної мобілізації, більш активного залучен-

ня громадян до вирішення питань місцевого значення, а також по-

силення взаємодії між владою та громадою. Зрозуміло, що іденти-

фікація можливих тем для співробітництва має починатися з акти-

вних консультацій із громадянами, вивчення найбільш актуальних 

проблем, які турбують мешканців. Громадські обговорення, слу-

хання, консультації з мешканцями громади є необхідним елемен-

том розвитку співробітництва.  

                                                           
1
 Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад (ста-

ном на 20.03.2019 р.). URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-
diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr (дата 
звернення: 11.03.2019).  

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr
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Для України найбільш можливими є три моделі інститу-

ційної підтримки розвитку співробітництва територіальних гро-

мад:  

1) утворення ресурсного центру підтримки розвитку спів-

робітництва при органі державної влади, зокрема при Міністерстві 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, яке є центральним органом виконавчої вла-

ди, уповноваженим на реалізацію реформи місцевого самовряду-

вання та розвиток співробітництва територіальних громад;  

2) утворення ресурсного центру підтримки при асоціаціях 

органів місцевого самоврядування. Подібні центри утворено у 

Франції, Бельгії та інших країнах;  

3) утворення та розбудова діяльності ресурсного центру як 

неурядової громадської організації
1
.  

Виходячи з досвіду деяких європейських країн (зокрема 

Німеччини, Бельгії), корисним може бути утворення ресурсних 

центрів («центрів компетенцій») з питань співробітництва терито-

ріальних громад на регіональному і місцевому рівнях. Так, у феде-

ральній землі Гессен (Німеччина) прийнято директиву про спри-

яння міжмуніципальному співробітництву (Рамкова угода), де ви-

кладено цілі та процедури сприяння. У Міністерстві внутрішніх 

справ та спорту землі Гессен створено відділ з питань міжмуніци-

пального співробітництва, а також відповідний Центр компетенцій 

за участі асоціації міст і громад. До основних сфер відповідальнос-

ті Центру компетенцій належать стратегія та визначення змісту 

міжмуніципальної співпраці, консультування громад, підготовка 

та проведення інформаційних заходів з метою залучення громадян 

та органів місцевого самоврядування, розробка відповідних мето-

дичних рекомендацій, брошур і публікацій, розробка та збір інфор-

маційних матеріалів про можливості міжмуніципальної співпраці.
2
 

Соціальні відносини забезпечують взаємодію всіх складо-

вих соціального потенціалу. Вони сприяють визначенню та реалі-

зації шляхів до системного формування й ефективного викорис-

                                                           
1
 Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробі-

тництво): навчально-практичний посібник / за заг. ред. В.В. Толкованова, 
Т.В. Журавля. К., 2016. 154 с. С. 80-81. 

2
 Там само. С. 81. 
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тання соціального потенціалу. Розвиток соціальних відносин у да-

ному напрямі потребує відповідних до цього змін у соціальних ін-

ститутах. Їх головним спільним завданням щодо соціального поте-

нціалу сталого розвитку є формування та реалізація моделей соці-

альної організації суспільства на засадах сталого розвитку. Зрос-

тання свідомості людини в системі суспільних відносин сприяє 

активізації діяльності в цій сфері, забезпечує умови для перетво-

рення можливостей і готовності соціального потенціалу до реаль-

них дій. Для надання суспільним відносинам цивілізованих форм 

потрібен розвиток процесів самоорганізації, для якого, у свою чер-

гу, необхідне формування інститутів громадянського суспільства з 

метою задоволення потреб сталого розвитку взагалі та розвитку 

громади зокрема. Така спрямованість на вдосконалення соціаль-

них відносин забезпечить соціально відповідальну поведінку 

суб’єктів сталого розвитку. Без становлення та реалізації соціаль-

ної відповідальності держави, суспільства, бізнесу неможливо до-

сягти цілей сталого розвитку. Послідовний системний розвиток 

суспільних відносин та соціальних інститутів приведе до нагро-

мадження соціального й інституційного капіталу, зростання соціа-

льної інтеграції та суспільної довіри і, як наслідок, активізації та 

мобілізації соціальних ресурсів. 

Принциповим положенням політики реалізації соціального 

потенціалу є забезпечення соціальної мобілізації населення. Соці-

альна мобілізація визначається як активне залучення всіх верств 

населення або окремих соціальних груп до вирішення пріоритет-

них проблем громади. Вона зорієнтована на підвищення соціальної 

активності та відповідальності населення, членів територіальної 

громади, об’єднує окремі її сегменти у формі партнерства та взає-

модії заради досягнення спільної мети, приводить до активної уча-

сті громадян у процесах міського розвитку. Соціальна мобіліза-

ція – це приведення територіальної громади в такий стан (органі-

заційний, інституційний, психологічний), коли вона здатна вирі-

шувати існуючі проблеми з використанням власних ресурсів. Це 

включає і зміну свідомості людей, які мають конкретну проблему, 

таким чином, щоб вони об’єдналися та застосували свій прихова-

ний потенціал у самодопомозі. Соціальна мобілізація передбачає 

поєднання можливості вибору та добровільної участі, коли люди 
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приходять на допомогу, коли вони впевнені, що це важливо для 

них і для оточуючих.
1
 

Соціальна мобілізація можлива за умови максимального 

залучення громадян до прийняття рішень. Залучення населення до 

управління громадою дозволяє збільшувати прозорість процесів 

управління, у тому числі бюджетного, і враховувати волевиявлен-

ня громадян. Наразі ці механізми не є поширеними. Більшість ОТГ 

не залучають населення та громадських активістів до процесів 

прийняття рішень у громаді. Основні причини − це відсутність 

спроможності у керівництва ОТГ до відкритості, страх перед полі-

тичними ризиками та низька зацікавленість самої громадськості в 

аналізі ефективності управління громадою. Також не в усіх ОТГ 

оприлюднюється на постійній основі інформація, яка є цінною для 

населення, у тому числі бюджетна. Згідно з опитуванням домогос-

подарств, проведеним GFK на замовлення програми DOBRE, у 

громадах чим вище обізнаність про послуги, за які відповідають 

місцеві органи влади, тим вище впевненість, що керівництво ОТГ 

розпоряджається активами громади якнайкраще; менше 10% насе-

лення громад брали участь у будь-яких видах громадських слухань 

або обговореннях проєкту бюджету протягом останніх 12 місяців. 

Органам влади ОТГ необхідно посилювати роботу з інформування 

населення про свою діяльність для збільшення довіри до діяльнос-

ті, яку вони здійснюють, і реформи децентралізації загалом.
2
  

Таким чином, у загальному вигляді соціальний потенціал 

може перетворитися на визначальний чинник розвитку територіа-

льної громади при реалізації таких принципів: компаративність та 

змагальність; мотивованість; соціальні зв’язки та включеність; 

взаємна відповідальність; наявність мережі; відкритість і прозо-

рість; ціннісна орієнтація; індивідуальна соціальна взаємодія; об-

межена солідарність, тобто дотримання норм підтримки.  

Як свідчить аналіз фінансового інструментарію, практики 

співробітництва територіальних громад та інших проявів децент-

                                                           
1
 Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації 

та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 
В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 
С. 26-27, 40-41.  

2
 Результати оцінювання управління фінансами об’єднаних територіа-

льних громад / А. Бочі, О. Шубіна, І. Тютюшкін та ін. К., 2018. 20 с. 
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ралізації, у підходах до реалізації реформи часто не враховуються 

взаємообумовленості, що існують між соціальним і трудовим по-

тенціалом та проявляються через взаємозв’язки «громада ‒ праця ‒ 

зайнятість ‒ трудовий потенціал ‒ соціальний потенціал ‒ люд-

ський розвиток – сталий розвиток громади». Зайнятість є одним із 

провідних каналів інклюзії до соціуму. Саме через імперативи зай-

нятості відбувається вибір людиною освіти, долучення до подат-

кових і страхових відносин із державою, соціального забезпечен-

ня, захисту та послуг соціальної інфраструктури, споживчі та інші 

відносини.  

Більшості ОТГ притаманні значні труднощі у сфері зайня-

тості та створенні нових робочих місць. Цим значною мірою обу-

мовлений такий виклик для сталого розвитку територіальних гро-

мад, як міграція. Вона, у свою чергу, спричиняє багато проблем, 

серед яких: зниження активності мешканців, у тому числі їх участі 

у вирішенні питань ОТГ, плануванні розвитку, долученні до проє-

ктів, оскільки найактивніші члени громади з високим соціальним 

потенціалом часто виїжджають, а залишаються ті, які є пасивними 

та незахищеними; брак кваліфікованих кадрів в апараті, що є зако-

номірним наслідком зниження активності місцевих мешканців, 

значних демографічних втрат. Проблема міграції за межі ОТГ є 

важливою для всіх типів громад, однак найбільш актуальна вона 

для сільських ОТГ, віддалених від міст.  

Виходячи з оцінки наявних тенденцій розвитку процесів 

децентралізації влади необхідно орієнтуватися на такі концепту-

альні принципи, як керівні положення до практичних дій:  

механізми стимулювання процесів децентралізації мають 

передбачати створення умов як для формування соціального по-

тенціалу, зокрема через розвиток соціальної інфраструктури і роз-

ширення спектру відповідних послуг, так і для його реалізації, у 

тому числі стосовно трудового потенціалу громади. Як зазначено 

вище, надання переваг винятково проєктам із суто соціальним 

ефектом (що наразі превалює) на перспективу пов’язане з ризика-

ми втрати як соціального, так і трудового потенціалу, зокрема у 

зв’язку з міграцією молоді, яка буде позбавлена можливостей про-

дуктивної зайнятості, її декваліфікацією та розвитком на цій осно-

ві деструктивних змін соціального потенціалу;  
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разом із сприянням індивідуальній підприємницькій діяль-

ності у громадах (зокрема шляхом спрощення умов ведення бізне-

су) слід акцентувати увагу і на можливостях та інструментах роз-

витку спільного локального підприємництва, формування громади 

як активного та зацікавленого суб’єкта економічних процесів із 

використанням інноваційних підходів до залучення трудового по-

тенціалу і примноження на цій основі конструктивного соціально-

го потенціалу громади. Розробка нових підходів до саморозвитку 

громад є одним із ключових завдань політики децентралізації, 

оскільки не тільки бюджетування чи залучення бізнесу зі сторони, 

а насамперед включення наявного потенціалу, його спільне вико-

ристання населенням є основою економіки громади та її сталого 

розвитку;  

додаткові преференції слід надавати створенню робочих 

місць з екологічним ефектом (в екологобезпечних видах економіч-

ної діяльності, а також у тих, що демонструють тенденції еколого-

захисної та збережувальної переорієнтації). Вирішення цього за-

вдання розглядається в контексті концепту «зеленої економіки» та 

розуміння сутності «зеленого робочого місця» як гідного робочого 

місця, яке сприяє збереженню або відновленню якості довкілля. 

Сучасна господарська практика демонструє багато ефективних рі-

шень у даному напрямі на локальному рівні: розвиток еко-індуст-

рії в громадах, органічне землеробство, створення на базі громад 

енергокооперативів із виробництва відновлюваної енергії тощо;  

основою для становлення локальних ринків праці є розви-

ток співробітництва територіальних громад (міжмуніципального 

співробітництва) як інструменту збалансування попиту та пропо-

зиції робочої сили, а також соціального діалогу на нових інститу-

ційних засадах із якомога більш широким включенням різноманіт-

них соціальних суб’єктів до досягнення узгоджених цілей у сфері 

соціально-трудових відносин. Це передбачає перехід від формули 

«держава – бізнес – профспілки (наймані працівники)» до більш 

широкого інституціонального формату соціальної взаємодії «дер-

жава – бізнес – суспільство, громада».  

Певною мірою таке концептуальне бачення перспектив 

сталого розвитку громад знаходить відображення в деяких вітчиз-

няних дослідженнях. Так, науковці ДУ «Інститут економіки при-

родокористування та сталого розвитку НАН України» дійшли ви-
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сновку, що «природні ресурси є де-факто основним матеріальним 

об’єктом децентралізації повноважень щодо використання активів, 

оскільки, на відміну від виробничих об’єктів та фінансової складо-

вої, природний компонент багатства території формує базис ціліс-

ного територіального природно-господарського комплексу, цілісне 

просторове середовище існування територіальної громади на ос-

нові земельного капіталу. Отже, повноваження мають не передава-

тись на використання окремих ресурсних складових, а створювати 

можливість управління ними громадою як єдиним цілим»
1
.  

Концептуально ідея полягає у створенні в країні «потуж-

ної, такої, що спирається на міцну систему місцевого самовряду-

вання та гнучку схему державного управління, корпоративної еко-

номіки природокористування»
2
. У цій моделі стійкість розвитку 

територій забезпечується корпоративним механізмом відповідаль-

ного ресурсокористування з цільовим консолідованим фінансу-

ванням і відповідальним страхуванням проєктної діяльності за 

участю всіх зацікавлених сторін – бізнесу, громад та держави. На 

муніципальному рівні сталий розвиток має відбуватися в умовах 

децентралізованої системи управління природними ресурсами за 

участю місцевих громад. Ця система являє собою форму управлін-

ня природними ресурсами, яке контролюється і санкціонується 

територіальною громадою, причому права власності на природні 

ресурси можуть реалізуватися за участю місцевих громад відносно 

ресурсів як загальних, так і приватних благ.  

Таким чином, для забезпечення стійкості розвитку в сучас-

них умовах необхідно перейти від агрегованого управління при-

родними ресурсами до інтегративного управління цілісними при-

родно-господарськими комплексами. При цьому основне завдання 

менеджменту полягає в тому, щоб у децентралізованій системі 

управління територіями за рахунок організаційно-економічного 

механізму структурного управління і консолідованого проєктного 

фінансування сформувати дієве корпоративне середовище реаліза-

ції проєктів сталого розвитку територій. Із використанням кластер-

                                                           
1
 Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. 

Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К. : ДУ «Інститут економіки природо-
користування та сталого розвитку НАН України», 2016. 72 с. С. 53.  

2
 Там само. С. 55.  
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ного підходу до організації природно-ресурсних територіально-

господарських комплексів на засадах «зеленої» та «синьої» еконо-

міки можна побудувати потужний системний ланцюг капіталізації 

природних активів, забезпечити консолідоване фінансування роз-

витку громад, підвищити їх роль у формуванні як природного, так 

і виробничого, фінансового, людського потенціалу сталого розвит-

ку України. Це матиме такі позитивні ефекти:  

створення нових робочих місць та забезпечення продуктив-

ної зайнятості;  

раціональне використання природних ресурсів згідно з 

принципами стійкості отримання доходів у довгостроковій перс-

пективі; 

ефективне управління господарюванням за рахунок плану-

вання та проєктування використання ресурсів; 

широкі можливості вилучення, накопичення і розподілу 

рентних доходів за рахунок місцевих фіскальних інструментів то-

що.
1
  

Сьогодні територіальні громади не демонструють позитив-

ної практики спільного господарського використання місцевих 

природних ресурсів і створення на цій основі умов для реалізації 

наявного трудового потенціалу. Оскільки збільшення обсягу фі-

нансових ресурсів за рахунок подальшого перерозподілу держав-

них податків на користь місцевого самоврядування практично не-

можливе (наразі Україна є однією з найбільш бюджетно децентра-

лізованих держав Європи), а зростання місцевих бюджетів шляхом 

розвитку місцевої економіки – це досить складний і тривалий про-

цес, акцент у політиці децентралізації робиться на перерозподілі 

рентних платежів. Так, згідно з Бюджетним кодексом, до відання 

органів місцевого самоврядування віднесено управління викорис-

танням мінерально-сировинних ресурсів місцевого значення (крім 

встановлення ставок рентної плати); бюджети сіл, селищ і міст ра-

йонного значення отримали повний обсяг надходжень від плати за 

землю, а також 90% коштів від продажу земель несільськогоспо-

дарського призначення; з 2015 р. відбулися зміни в розподілі рент-

                                                           
1
 Формування системи механізмів управління природними ресурсами 

в умовах євроінтеграційних процесів / за заг. ред. М.А. Хвесика. К.: ІЕПСР 
НАН України, 2017. 595 с.  
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ної плати за спеціальне використання води. Вочевидь, органам мі-

сцевого самоврядування будуть передані державні землі сільсько-

господарського призначення, які розташовані поза межами насе-

лених пунктів і розпорядження якими здійснюється органами ви-

конавчої влади (передбачено проєктом Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розширення повнова-

жень органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і 

охороною земель). З урахуванням досвіду попередніх років це мо-

же призвести до простого перерозподілу земельного фонду між 

фізичними особами, здачі землі в оренду, та лише в окремих випа-

дках земля буде відведена під інвестора.
1
  

Як зазначено вище, урізноманітнення поля соціального по-

тенціалу в результаті процесів децентралізації супроводжується 

зростанням ризикогенності цього поля. Для ефективного управ-

ління ризиками доцільно розвивати методологічні підходи, згідно 

з якими ризик розглядається як складне об’єктивно-суб’єктивне 

явище, що характеризується невизначеністю, неоднозначністю та 

багатофакторністю, може мати як негативні, так і позитивні на-

слідки своєї реалізації. Ризик завжди передбачає існування ймовір-

ності можливих втрат у результаті різних суспільних перетворень. 

У наукових дослідженнях здебільшого виокремлюють такі можли-

ві напрями управлінського впливу, спрямованого на зменшення 

ймовірності настання негативних наслідків ризиків: управління 

шляхом впливу на причини виникнення ризиків; управління через 

вплив на причинно-наслідкові зв’язки; соціально-психологічне 

управління шляхом впливу на сприйняття ризику (даний спосіб 

відрізняється непрямим характером впливу, оскільки через рефле-

ксивне управління окремими особистостями реалізується управ-

ління складнішими соціально-економічними об’єктами); комбіну-

вання зазначених напрямів.  

Система управління ризиками, що генеруються соціальним 

потенціалом, повинна мати виражений превентивний характер. 

Звідси очевидною є необхідність визначення точок притягання 

(атракторів) різноспрямованих інтересів та шляхів їх гармонізації, 

                                                           
1
 Ткачук А. Не про землю; Інститут громадянського суспіль-

ства.  URL: https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-
do-reaguvannya/ne-pro-zemlyu/ (дата звернення: 17.04.2019). 

https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-reaguvannya/ne-pro-zemlyu/
https://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-reaguvannya/ne-pro-zemlyu/
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а отже, забезпечення інституційної стійкості громади. У даному 

випадку стійкість слід трактувати як здатність інститутів урегу-

льовувати проблеми без застосування заходів, які погіршують ста-

новище будь-якого з учасників діалогу. Протиріччя та спірні ситу-

ації в громадах неминучі, тому їх треба використовувати для від-

працювання методик і механізмів управління, здатних забезпечити 

подолання і нейтралізацію кризових явищ, примноження таким 

чином соціального потенціалу. Однією з форм реалізації управлін-

ської функції узгодження інтересів є медiаторство. Його специфіка 

полягає в тому, що сторони суперечки часто були пов’язані парт-

нерськими відносинами (наприклад, у рамках міжмуніципального 

співробітництва), і це сприяє успіху переговорного процесу; біль-

ше того, існують значущі для них перспективи подальшого спів-

робітництва та пов’язані з цим вигоди.  

Формальне визначення медіації наведено у ст. 1 Типо- 

вого закону Комісії ООН з міжнародного торгового права 

(ЮНСІТРАЛ) 2002 р. щодо міжнародних комерційних погоджува-

льних процедур, згідно з яким медіація – це процедура, яка може 

називатися погоджувальною, посередницькою або позначатися 

терміном аналогічного змісту, в межах якої сторони просять третю 

особу або особу («посередника») надати їм допомогу у спробі до-

сягти мирного врегулювання їх спору, який виник із договірних чи 

інших правовідносин або у зв’язку з ними. Посередник не має по-

вноважень наказувати сторонам або погоджувати їх дії у процесі 

вирішення спору. Що стосується європейської практики запровад-

ження медіації, то Директива 2008/52/ЄC Європейського Парламе-

нту та Ради з певних аспектів медіації в цивільних і комерцій- 

них справах, затверджена у 2008 р., передбачає імплемента- 

цію норм у законодавство держав-членів. Директива закріплює 

основні принципи проведення та запровадження процедури меді-

ації в національне законодавство країн-членів Європейського Со-

юзу.
1
 Сьогодні в ЄС функціонують різноманітні позасудові меха-

нізми врегулювання суперечок, створені з ініціативи державних 

органів влади або громадських чи комерційних організацій.  

                                                           
1
 Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність. Юридична 

газета онлайн. 2018. № 38. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ 
mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html (дата 
звернення: 11.02.2019). 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/%20mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/%20mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/zakon-pro-mediaciyu-nerealna-realnist.html
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У прикладному аспекті медіація являє собою комплекс ор-

ганізаційно-управлінських заходів у формі цілеспрямованого поза-

судового втручання у передбачуване або вже існуюче протистоян-

ня агентів, здатного послабити протиборство та підготувати умови 

для прийняття рішень щодо усунення протиріч, які спричиняють 

конфронтацію. Навіть якщо не всі проблеми спірної ситуації вирі-

шуються, позитивними результатами є зниження напруження про-

тистояння, розуміння причин зіткнення інтересів, переведення 

конфронтації на керований рівень. Слід відзначити, що процедури 

примирення за допомогою посередництва не є чимось новим для 

українського суспільства, вони протягом століть використовували-

ся в побуті, комерційних та інших суперечках. Отже, йдеться не 

про запозичення медiаторства як суто імпортованого інституту, 

що, ймовірно, не мало б значного успіху, а про відродження тра-

дицій.  

В організаційному плані медіаторство може бути формаль-

ним (офіційним) або неформальним (неофіційним). У першому 

випадку припускається наявність у медіатора нормативного стату-

су та відповідних можливостей; у другому − в медіатора відсутні 

такі повноваження, а учасники процесу визнають авторитет тре-

тьої сторони упри вирішенні існуючих проблем. Залежно від мас-

штабів проблемної ситуації, у ролі офіційних медіаторів можуть 

виступати міжнародні організації, державні комісії, спеціалізовані 

комісії, створені для вирішення спірних питань. Неофіційними ме-

діаторами є люди, відомі в певній сфері діяльності, представники 

громадських організацій, неформальні лідери.  

Інструменти узгодження можна розділити на три катего-

рії: взаємодія зі сторонами конфлікту; механізми планування та 

спільного бачення; інструменти досягнення консенсусу. Зміст цих 

інструментів характеризується таким чином:  

1. Для налагодження взаємодії між зацікавленими сторо-

нами визначається посередник (медіатор), якому доручається ке-

рівництво переговорним процесом. Він створює сприятливу для 

цього обстановку (рівний доступ до інформації, обмін інформаці-

єю), моделює алгоритм процесу узгодження інтересів. Посеред-

ництво є ніби «ініціативою ззовні» посприяти сторонам конфлікту, 

які самі не в змозі домовитися. Ініціатива про необхідність посе-

редництва може належати одній зі сторін або бути спільною. При 
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значних розбіжностях щодо оцінки фактографічного матеріалу до-

пускається залучення кваліфікованих експертів чи спеціально 

створених для цього експертних комісій.  

2. Механізми планування та спільного бачення часто вико-

ристовуються за наявності конкуруючих запитів на різні економіч-

ні та соціальні ресурси в умовах їх дефіциту. При моделюванні  

відповідних ситуацій загальний підхід має полягати у зміщенні 

акцентів від поточних проблемних явищ до перспективних можли-

востей, формування яких обумовлене співробітництвом громад, а 

не їх протистоянням. Для цього використовуються моделі цілей, 

що дозволяють відповісти на запитання «Чого хочемо?». У процесі 

визначення цілей необхідно їх розподілити на три рівні: довго-

строкові (стратегічні), проміжні (оперативні), найближчі (тактич-

ні) та їх варіації у вигляді «програми-максимум» і «програми-

мінімум». У даному випадку виявлення та демонстрація протиріч 

між тактичними (які спричинили проблемну ситуацію) та страте-

гічними цілями є одним із напрямів діяльності медіатора.  

3. Процес досягнення консенсусу включає такі етапи: ви-

значення проблеми (не рекомендується починати переговори з ви-

словлення точок зору сторін, а також конкретних пропозицій щодо 

вирішення проблеми); визначення інтересів сторін, позицій опо-

нентів і ступеня їх обґрунтованості; визначення альтернативних 

можливостей вирішення проблем, у тому числі на основі методу 

«обміну позиціями»; розмежування альтернативних варіантів ви-

рішення проблеми та їх оцінка; досягнення угоди про принципи та 

критерії оцінки альтернатив; досягнення домовленостей з питань 

процедури перегляду угоди; документування домовленостей, щоб 

згодом уникнути непорозумінь; усвідомлення законності прийня-

тих на себе зобов’язань
1
.  

Наведені основні методологічні положення управління 

проблемними ситуаціями є значною мірою універсальними та ґру-

нтуються на прийомах і методах, апробованих у конфліктології, 

що обумовлює можливість їх застосування в більшості випадків, 

пов’язаних із виникненням конфліктів між громадами чи в межах 

ОТГ. Постають такі взаємопов’язані першочергові завдання:  

                                                           
1
 Остафійчук Я. В. Механізми узгодження економічних інтересів 

суб’єктів ринку послуг. Економіка та управління. 2012. № 2. С. 89-94. 
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удосконалити нормативно-правові засади врегулювання 

процедури позасудового узгодження інтересів. У 2016 р. було 

прийнято за основу проєкт Закону України про медіацію, проте в 

лютому 2019 р. після другого розгляду його було відхилено. Част-

ково зміст послуги з медіації визначає Державний стандарт соціа-

льної послуги посередництва (медіації), але він стосується тільки 

осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Се-

ред іншого, у законодавстві слід визначити, що сторонами медіації 

можуть бути фізичні, юридичні особи, групи осіб або територіаль-

ні громади, які звернулися до медіатора з метою врегулювання 

конфлікту (спору) за допомогою медіації;  

сформувати організаційну структуру механізму узгоджен-

ня інтересів за допомогою медіації. Відповідні структурні підроз-

діли можуть бути створені на базі регіональних органів державної 

влади або регіональних центрів розвитку місцевого самоврядуван-

ня. З іншого боку, аналіз змісту організаційного механізму ме-

діaторства дозволяє стверджувати, що функція узгодження може 

бути виконана без значної організаційної перебудови існуючих 

органів за рахунок розширення сфери компетенції окремих спів-

робітників. Наприклад, реалізація технології медіaторства може 

потребувати створення цільової аналітичної групи, до складу якої 

входитимуть фахівці з місцевого самоврядування, економіки та 

менеджменту, які володіють методами економічного аналізу, мар-

кетингу, соціальної психології та соціології, знайомі зі специфікою 

управління проблемними ситуаціями. Такий характер діяльності 

додає особливої мобільності структурі, забезпечує її пристосов-

ність до мінливих завдань регулювання: органи даного типу ство-

рюються, переформатуються або ліквідуються без будь-яких сер-

йозних організаційних перебудов і порушення наявної організацій-

ної структури; припинення їх діяльності не потребує кадрових пе-

рестановок;  

забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів;  

організувати поінформованість органів місцевого самовря-

дування та суспільства загалом про сфери застосування і переваги 

медіації порівняно з іншими формами вирішення конфліктних си-

туацій.  
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Інституційний ефект медіаторства, крім власне узгодження 

інтересів, полягає у збереженні та розвитку соціального потенціа-

лу територіальної громади. У випадку доведення суперечки до су-

дового розгляду подальші відносини між суб’єктами найчастіше 

безповоротно втрачаються, натомість медіаторство в першу чергу 

розраховане на забезпечення інтересів суб’єктів і збереження їх 

відносин у майбутньому. Тому крім економічного ефекту від ско-

рочення трансакційних видатків воно має позитивні соціальні ефе-

кти. Розглядаючи медіацію як новий управлінський механізм ви-

рішення проблемних ситуацій при децентралізації, необхідно зве-

рнути увагу на його основний недолік: медіація не гарантує оста-

точного вирішення суперечки, а можливість порушення досягнутої 

угоди не блокується правовими засобами. Проте компромісні рі-

шення здебільшого реалізуються в силу їх вигідності сторонам, а 

неостаточність суперечки може бути компенсована взаємодопов-

нюваністю процедури традиційними правовими способами.  

 

 

1.3. Інституційне забезпечення розвитку соціального та 

трудового потенціалу територіальних громад 

 

Розвиток соціального та трудового потенціалу територі-

альних громад залежить від сформованості та дієвості інституцій-

них механізмів державного управління соціальним розвитком ре-

гіонів та інституційних механізмів самоврядування і саморозвитку 

територіальних громад. У сукупності зазначені механізми являють 

собою інституційне забезпечення розвитку соціальних ресурсів 

певної території
1
.  

Інституційне забезпечення – це динамічний процес форму-

вання інституцій (правила, сформовані формальними та нефор-

мальними утвореннями суспільно-економічних формацій, які 

впливають на поведінку учасників ринку) й інститутів (організа-

ційно оформлена система правил і норм), які консолідовано у фор-

                                                           
1
 Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку соціального та тру-

дового потенціалів територіальних громад. Економічний вісник Донбасу. 

2019. № 2(56). С. 79-90. 
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мі організації (підприємства, інфраструктура, державні органи), 

закону (нормативно-правові акти) та функції-правила (ринок, ці-

ноутворення, конкуренція, праця, власність, підприємництво) у 

процесі еволюції ринкового механізму
1
. Інституційне забезпечення 

будь-якої діяльності – це сукупність державних і недержавних ін-

ституцій та інститутів, які створюють правові та організаційно-

економічні умови для запровадження і розвитку відповідної діяль-

ності.  

Правову основу інституційного забезпечення розвитку со-

ціального та трудового потенціалу територіальних громад в Украї-

ні становлять: 

основний Закон України – Конституція України та поло-

ження Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікова-

ної Україною у 1997 р., і світові стандарти суспільних відносин; 

концептуальні загальнодержавні документи та Плани захо-

дів (дій): Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади від 01.04.2014 р. № 333-р, План 

заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого само-

врядування та територіальної організації влади від 22.09.2016 р. 

№ 688-р;  

Закони України, які впроваджують реформу децентраліза-

ції, а саме: «Про місцеве самоврядування в Україні», про внесення 

змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, «Про доб-

ровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітницт-

во територіальних громад», «Про засади державної регіональної 

політики», пакет законів щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністратив-

них послуг та ін.;  

закони України, які регулюють відносини в соціально-тру-

довій сфері: Кодекс законів про працю України, Закони України 

«Про державну службу», «Про службу в органах місцевого само-

врядування», «Про зайнятість населення», «Про охорону праці», 

                                                           
1
 Колєснікова Г.В. Інституційне забезпечення розвитку фінансово-

інвестиційної інфраструктури промислового регіону. Управління економікою: 
теорія та практика: зб. наук. пр. Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. С. 149-
170. 
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«Про оплату праці», «Про порядок вирішення колективних трудо-

вих спорів (конфліктів)», «Про пенсійне забезпечення» та ін.; 

нормативно-правове забезпечення, яке регулює розвиток 

громадянського суспільства: Закони України «Про органи самоор-

ганізації населення», «Про професійні спілки та гарантії їх діяль-

ності», «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність і 

благодійні організації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої по-

літики», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 

громадян», Указ Президента України «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні», яким затверджено Націо-

нальну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки, Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалі-

зації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки»; 

нормативно-правові акти, видані міністерствами, комітета-

ми, відомчими організаціями, які регулюють відносини в соціаль-

но-трудовій сфері, взаємодію інститутів громадянського суспільс-

тва з органами влади, зміни відносин у результаті реалізації рефор-

ми децентралізації; 

стратегічні та програмні загальнодержавні документи еко-

номічного і соціального розвитку: Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020», Державна стратегія регіонального розвитку на 

період до 2020 року, План роботи з виконання завдань Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Розпоряд-

ження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріо-

ритетних дій Уряду на 2019 рік», загальнодержавні програми еко-

номічного, соціального розвитку;  

стратегічні та програмні документи економічного і соці-

ального розвитку територіальних громад: Стратегії розвитку 

об’єднаних територіальних громад, плани (програми) соціально-

економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, місцеві 

програми розвитку; 

нормативно-правові акти, видані органами місцевого само-

врядування, керівниками підприємств і організацій об’єднаних те-

риторіальних громад.  
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Нормативно-правові документи систематизовані за сфера-

ми соціально-трудових відносин, розвитку громадянського суспі-

льства, реалізації реформи децентралізації на загальнодержавному 

та місцевому рівнях. Зазначені нормативно-правові акти, страте-

гічні, концептуальні та програмні документи регулюють суспільні 

відносини щодо забезпечення розвитку соціального та трудового 

потенціалу територіальних громад, визначають формальні правила 

та норми взаємодії людей, юридично закріплені традиції та норми 

соціально-економічної поведінки.  

Значної шкоди процесам децентралізації завдає неприйнят-

тя великої кількості правових документів, які сприяють її станов-

ленню та розвитку. У визначеному правовому полі відсутні закони 

України, необхідні для розвитку соціального та трудового потен-

ціалу територіальних громад і прискорення реформи децентраліза-

ції. Вони залишаються законопроєктами, а саме: 

Проєкт Закону про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади); 

Проєкт Закону про засади адміністративно-територіального 

устрою України; 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»; 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших за-

конодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до 

громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану; 

Проєкт Закону про гарантії свободи мирних зібрань; 

Проєкт Закону про загальні збори (конференції) членів те-

риторіальної громади за місцем проживання. 

Наразі також відсутнє законодавче забезпечення проведен-

ня референдумів − як всеукраїнських, так і місцевих, які визнача-

ють права, відкривають можливості та закріплюють нову відпові-

дальність безпосередньої участі громадян в управлінні державни-

ми та місцевими справами в Україні шляхом проведення референ-

думу в нових умовах децентралізації влади. 

Законодавча неврегульованість нагальних питань, 

пов’язаних із реформою децентралізації, визначених у наведених 
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законопроєктах, частково враховується іншими нормативно-право-

вими актами й окремими положеннями чи статутами територіаль-

них громад або інших суб’єктів, які беруть участь у процесі де-

централізації, що впливає на виникнення відмінностей у процеду-

рах, правах, можливостях і відповідальності членів громади у про-

цесі її управління та розвитку. 

Відповідно до ст. 132 Конституції України до основних за-

сад територіального устрою України належать єдність і цілісність 

державної території, поєднання централізації та децентралізації у 

здійсненні державної влади, збалансованість і соціально-економіч-

ний розвиток регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, 

екологічних, географічних і демографічних особливостей, етніч-

них і культурних традицій. Поєднання централізації та децентралі-

зації для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів 

відбувається відповідно до положень Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції ре-

формування місцевого самоврядування і територіальної організації 

влади в Україні та інших нормативно-правових актів з питань міс-

цевого самоврядування та регіонального розвитку. 

Організаційні умови соціально-економічного розвитку те-

риторій при децентралізації влади, забезпечення використання та 

розвитку соціальних ресурсів територіальної громади, у тому числі 

соціальної відповідальності бізнесу для реалізації конкретних за-

вдань і проєктів, визначаються системою повноважень сільських, 

селищних, міських рад та їх виконавчих органів Конституцією 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні» і статутами територіальних громад шляхом делегування пов-

новажень районних і обласних рад відповідним місцевим держав-

ним адміністраціям.  

Пропозиції щодо поєднання зусиль державних і недержав-

них інститутів та їх основні форми активізації соціального і тру- 

дового потенціалу громади згідно з повноваженнями виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад, визначених Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», подано в 

табл. 1.10. 
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Таблиця 1.10 – Модернізація форм активізації соціального і 

трудового потенціалу громади відповідно до 

повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад 
1
 

Статті Закону 

України «Про міс-

цеве самовряду-

вання в Україні» 

Зміст окремих  

положень статей 
Пропозиції  

1 2 3 

Ст. 27. 

Повноваження 

виконавчих орга-

нів сільських, 

селищних, місь-

ких рад у сфері 

соціально-

економічного і 

культурного роз-

витку, плануван-

ня та обліку 

1) підготовка програм со-

ціально-економічного та 

культурного розвитку сіл, 

селищ, міст, цільових про-

грам з інших питань само-

врядування; 

5) попередній розгляд 

планів використання при-

родних ресурсів місцевого 

значення на відповідній 

території, пропозицій що-

до розміщення, спеціалі-

зації та розвитку підпри-

ємств і організацій неза-

лежно від форм власності, 

внесення в разі потреби до 

відповідних органів вико-

навчої влади пропозицій з 

цих питань  

- обговорення основних 

ризиків із представниками 

громадських організацій у 

ЗМІ; 

- систематизація зауважень 

та пропозицій за окремими 

напрямами програм; 

- громадські ініціативи 

щодо важливості вклю-

чення пропозицій до про-

грам та планів 

Ст. 30.  

Повноваження в 

галузі житлово-

комунального 

господарства, 

побутового, тор-

говельного об-

слуговування, 

громадського 

харчування, тра-

нспорту і зв’язку 

а) 2) … розподіл та надан-

ня відповідно до законо-

давства житла, що нале-

жить до комунальної вла-

сності; 

… вирішення питань щодо 

використання нежилих 

приміщень, будинків і 

споруд, що належать до 

комунальної власності; 

3) … надання допомоги 

власникам будинків (квар-

тир) в їх обслуговуванні  

та ремонті; сприяння ство- 

- контроль за виконанням 

законодавчих норм розпо-

ділу житла, що належить 

до комунальної власності; 

- систематизація пропози-

цій щодо використання 

нежилих приміщень гро-

мади на підґрунті пріори-

тетності в забезпеченні 

покращення життєдіяльно-

сті громади; 

- контроль за використан-

ням нежилих приміщень; 
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Продовження табл. 1.10 
1 2 3 

 ренню об’єднань співвла-
сників багатоквартирних 
будинків; 
4) прийняття рішень про 
організацію громадських 
вбиралень, стоянок та 
майданчиків, здійснення 
контролю за їх діяльністю 
6) вирішення питань зби-
рання, транспортування, 
утилізації та знешкоджен-
ня побутових відходів, 
знешкодження та захоро-
нення трупів тварин; 
7) організація благоустрою, 
населених пунктів, залу-
чення на договірних заса-
дах з цією метою коштів, 
трудових і матеріально-
технічних ресурсів підпри-
ємств, установ та органів; 
9) встановлення зручного 
для населення режиму 
роботи підприємств кому-
нального господарства, 
торгівлі та громадського 
харчування; 
11), 12) забезпечення 
утримання в належному 
стані кладовищ, інших 
міст поховання та їх охо-
рони залучення на дого-
вірних засадах підпри-
ємств, установ та органі-
зацій, що не належать до 
комунальної власності 
відповідних територіаль-
них громад, до участі в 
обслуговуванні населення 
засобами транспорту та 
зв’язку; 

- створення ОСББ, будин-
кових комітетів; 
- включення громадськості 
для обговорення планів та 
заходів щодо організації 
громадських вбиралень, 
виділення міст для стоянок 
і майданчиків для автомо-
більного транспорту та ін.; 
- забезпечення відкритості 
та інформаційної доступ-
ності для контролю за 
прийнятими рішеннями і їх 
реалізацією; 
- організація заходів щодо 
благоустрою населених 
пунктів; 
- здійснення контролю за 
станом благоустрою насе-
лених пунктів; 
- залучення підприємств 
незалежно від форм влас-
ності для організації захо-
дів щодо благоустрою на-
селених пунктів; 
- систематизація пропози-
цій громади, обговорення 
їх залучення при встанов-
ленні режиму роботи; 
- громадські обговорення 
питань, пов’язаних із мож-
ливостями санітарного 
очищення населених пунк-
тів й упровадження систем 
роздільного збирання по-
бутових відходів; 
- залучення бізнес-спільно-
ти до забезпечення впро-
вадження систем розділь-
ного збирання побутових 
відходів; 
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 17) видача дозволу на по-

рушення об’єктів благо-

устрою; 

б) 6) надання відповідно 

до Закону громадянам, які 

потребують соціального 

захисту, безоплатного жи-

тла або за доступну для 

них плату 

- контроль за належною 

експлуатацією та організа-

цією обслуговування насе-

лення підприємствами жи-

тлово-комунального гос-

подарства, торгівлі та гро-

мадського харчування, по-

бутового обслуговування 

транспорту та зв’язку; 

- спільні консультації та 

обговорення з представни-

ками громадськості, уточ-

нення списку громадян, які 

потребують соціального 

захисту, безоплатного жит-

ла 

Ст. 32. 

Повноваження у 

сфері освіти, 

охорони здо-

ров’я, культури, 

фізкультури і 

спорту 

а) Власні повноваження 

2) … створення необхід-

них умов для виховання 

дітей, молоді, їх здібнос-

тей, трудового навчання, 

професійної орієнтації, 

сприяння діяльності до-

шкільних та позашкільних 

навчально-виховних за-

кладів, дитячих, молодіж-

них та науково-просвіт-

ницьких організацій; 

4) забезпечення пільгового 

проїзду учнів, вихованців, 

студентів та педагогічних 

працівників до місць на-

вчання та додому; 

5) … надання професій-

ним творчим працівникам 

на пільгових умовах у ко-

ристування приміщень під 

майстерні, студії та лабо-

раторії; 

- залучення представників 

громади до організації  

гуртків для дітей, молоді, у 

тому числі таких, які по-

в’язані з розвитком худож-

ніх промислів, ремесл, від-

родженням національних 

культурних традицій; 

- створення інтернет-сайтів 

для залучення членів гро-

мади до визначення соціа-

льного потенціалу громади 

щодо організації таких  

гуртків; 

- обговорення з представ-

никами громадськості мо-

жливості та визначення 

потреби у приміщеннях під 

майстерні, студії та лабо-

раторії професійним твор-

чим працівникам; 

- формування переліку 

приміщень та адресності їх 

надання; 
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 6) організація медичного 

обслуговування у закладах 

освіти, культури, фізкуль-

тури і спорту; 

7) створення умов для роз-

витку культури, сприяння 

відродженню осередків 

народної творчості, націо-

нально-культурних тради-

цій населення, художніх 

промислів та ремесл; 

8) сприяння роботі твор-

чих спілок, національно-

культурних товариств, 

асоціацій, інших громад-

ських та неприбуткових 

організацій, які діють у 

сфері охорони здоров'я, 

культури, фізкультури і 

спорту, роботи з молоддю; 

9) створення умов для за-

нять фізичною культурою 

і спортом за місцем про-

живання населення та в 

місцях масового відпочин-

ку 

- залучення представників 

бізнес-спільноти підпри-

ємств, розташованих у те-

риторіальних межах гро-

мади, до організації медич-

ного обслуговування за-

кладів освіти, культури і 

фізкультури 

Ст. 33. 

Повноваження у 

сфері регулюван-

ня земельних від-

носин та охорони 

навколишнього 

середовища 

1) підготовка і внесення на 

розгляд ради пропозицій 

… щодо вилучення, а та-

кож надання під забудову 

та для інших потреб зе-

мель, що перебувають у 

власності територіальних 

громад; 

2) підготовка і подання на 

затвердження Ради проєк-

тів місцевих програм охо-

рони довкілля 

- громадські слухання; 

- участь громадськості у 

підготовці проєктів місце-

вих програм щодо викори-

стання землі, охорони до-

вкілля, їх обговоренні 
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Ст. 34.  

Повноваження у 

сфері соціально-

го захисту насе-

лення 

1. а) Власні (самоврядні) по-
вноваження: 
1) встановлення за рахунок 
власних коштів і благодій-
них надходжень додаткових 
до встановлених законодав-
ством гарантій щодо соціа-
льного захисту населення; 
б) делеговані повноваження: 
1) підготовка і подання на 
затвердження ради цільових 
місцевих програм поліпшен-
ня стану безпеки і умов праці 
та виробничого середовища, 
територіальних програм за-
йнятості та заходів щодо со-
ціальної захищеності різних 
груп населення від безробіт-
тя, організація їх виконання; 
участь у розробці цільових 
регіональних програм по-
ліпшення стану безпеки і 
умов праці та виробничого 
середовища, зайнятості на-
селення, що затверджуються 
відповідно районними, обла-
сними радами; 
7) організація проведення 
громадських та тимчасових 
робіт для осіб, зареєстрова-
них як безробітні, а також 
учнівської та студентської 
молоді у вільний від занять 
час на підприємствах, в 
установах та організаціях, 
що належать до комунальної 
власності, а також за догово-
рами − на підприємствах, в 
установах та організаціях, 
що належать до інших форм 
власності; 

- ініціювання можливості 
створення чи розвитку 
благодійності (залучення 
як членів громади, так і 
бізнес-спільноти) для 
розширення обсягів до-
помоги соціально неза-
хищеним особам додат-
ково до встановлених 
законодавством гарантій, 
зокрема допомоги інва-
лідам, ветеранам війн та 
праці, сім’ям загиблих 
військовослужбовців, 
багатодітним сім’ям; 
- залучення додаткових 
коштів підприємств, роз-
ташованих на території 
громади на умовах, не 
забезпечених чинним 
законодавством; 
- обговорення з предста-
вниками громадськості 
або мешканцями громади 
можливості відведення 
для визначених категорій 
земельних ділянок та ін.; 
- спільно з громадськістю 
уточнення списку осіб, 
які потребують додатко-
вого соціального захисту, 
та визначення пріоритет-
ності; 
- формування, обгово-
рення цільових місцевих 
програм, пов’язаних із 
забезпеченням безпечних 
умов праці, зниження 
професійних ризиків, 
створення додаткових 
робочих місць; 
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Продовження табл. 1.10 
1 2 3 

 8) здійснення контролю за 

охороною праці, забезпечен-

ня соціального захисту пра-

цівників підприємств, уста-

нов та організацій усіх форм 

власності, у тому числі за-

йнятих на роботах із шкідли-

вими та небезпечними умо-

вами праці, за якістю прове-

дення атестації робочих 

місць щодо їх відповідності 

нормативно-правовим актам 

про охорону праці, за надан-

ням працівникам відповідно 

до законодавства пільг та 

компенсацій за роботу у 

шкідливих умовах; 

9) участь у соціальному діа-

лозі, веденні колективних 

переговорів, укладенні тери-

торіальних угод, здійсненні 

контролю за їх виконанням, 

вирішенні колективних тру-

дових спорів (конфліктів) 

щодо підприємств, установ 

та організацій, розташованих 

на відповідній території; по-

відомна реєстрація в устано-

вленому порядку колектив-

них договорів і територіаль-

них угод відповідного рівня; 

12) прийняття рішень про 

створення на підприємствах, 

в установах та організаціях 

спеціальних робочих місць 

для осіб з обмеженою праце-

здатністю, організація їх 

професійної підготовки, а 

також погодження ліквідації 

таких робочих місць 

- допомога у створенні 

умов для проведення 

громадських та тимчасо-

вих робіт для осіб, зареє-

строваних як безробітні, 

а також для учнівської та 

студентської молоді; 

- за участю громадськос-

ті та підприємств грома-

ди проведення ярмарків 

вакансій; 

- створення спеціальних 

спільних органів, робо-

чих груп з розробки за-

ходів щодо підвищення 

соціальної безпеки на 

рівні громади; 

- обговорення змісту те-

риторіальних угод, ви-

значення спірних питань, 

узгодження у процесі 

колективних переговорів; 

- контроль з боку гро-

мадськості, представни-

ків трудового колективу 

за їх виконанням, резуль-

татами вирішення трудо-

вих спорів та конфліктів; 

- формування на кожно-

му підприємстві програ-

ми визначення можливо-

стей для створення спе-

ціальних робочих місць 

для осіб з обмеженою 

працездатністю; 

- організація професійної 

підготовки осіб з обме-

женою працездатністю 
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Закінчення табл. 1.10 
1 2 3 

Ст. 37.  

Повноваження 

щодо вирішення 

питань адмініст-

ративно-

територіального 

устрою 

1) підготовка і внесення на 

розгляд ради питань щодо 

найменування (переймену-

вання) вулиць, провулків, 

проспектів, площ, парків, 

скверів, мостів та інших спо-

руд, розташованих на тери-

торії відповідного населено-

го пункту 

- опитування громадської 

думки; 

- спільні консультації та 

обговорення з представ-

никами громадськості 

альтернативних варіантів 

найменувань (перейме-

нувань) вулиць, провул-

ків, проспектів, площ, 

парків, скверів, мостів та 

інших споруд, розташо-

ваних на території відпо-

відного населеного пунк-

ту; 

- проведення громадсь-

ких слухань щодо зазна-

чених питань чи в поряд-

ку місцевої ініціативи 

ініціювання розгляду цих 

питань 
1
 Джерело: Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку со-

ціального та трудового потенціалів територіальних громад. Економічний 

вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 79-90. 

 
Пропозиції щодо форм активізації соціального і трудового 

потенціалу громади відповідно до повноважень сільських, селищ-
них, міських рад, визначених Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні», наведено в табл. 1.11. 

У ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначено повноваження, які районні, обласні ради деле-
гують відповідним місцевим державним адміністраціям за напря-
мами розвитку соціальних ресурсів громади: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради проєктів програм 
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно райо-
нів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях ком-
пактного проживання національних меншин – також програм їх 
національно-культурного розвитку, проєктів рішень, інших мате-
ріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення вико-
нання рішень ради; 
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Таблиця 1.11 – Модернізація форм активізації соціального і 

трудового потенціалу громади згідно з повно-

важеннями сільських, селищних, міських рад 
1
 

Ст. 43 Закону 

України «Про міс-

цеве самовряду-

вання в Україні» 

Зміст окремих  

положень статті 
Пропозиції  

1 2 3 

Питання, які ви-

рішуються район-

ними і обласними 

радами виключно 

на їх пленарних 

засіданнях 

18) прийняття рішення про 

проведення місцевого ре-

ферендуму; 

19) прийняття відповідно 

до законодавства рішень 

щодо організації проведен-

ня референдумів та виборів 

органів державної влади, 

місцевого самоврядування 

та сільського, селищного, 

міського голови; 

20) прийняття рішень про 

наділення органів самоор-

ганізації населення окре-

мими власними повнова-

женнями органів місцевого 

самоврядування, а також 

про передачу коштів, мате-

ріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для їх 

здійснення; 

21) прийняття рішень про 

об'єднання в асоціації або 

вступ до асоціацій, інших 

форм добровільних об'єд-

нань органів місцевого са-

моврядування та про вихід 

з них; 

21
-1

) схвалення угод про 

об’єднання єврорегіональ-

ного співробітництва, при-

йняття рішень про утворен-

ня об’єднання єврорегіона-

льного співробітництва,  

- контроль представни-

ками громадськості орга-

нізації та проведення ре-

ферендумів і виборів ор-

ганів державної влади, 

місцевого самоврядуван-

ня та сільського, селищ-

ного, міського голови і 

підрахунку результатів 

голосування;  

- участь громадськості у 

підготовці рішень про 

наділення органів само-

організації населення 

окремими власними пов-

новаженнями органів 

місцевого самоврядуван-

ня, а також про передачу 

коштів, матеріально-тех-

нічних ресурсів, необхід-

них для їх здійснення; 

- громадське обговорення 

у формі конференцій, фо-

румів, круглих столів, ви-

вчення громадської думки 

щодо об'єднання в асо-

ціації або вступ до асоціа-

цій, інших форм доброві-

льних об'єднань органів 

місцевого самоврядуван-

ня та про вихід із них; 

- розробка та подання 

зауважень і пропозицій за 

окремими напрямами 
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Продовження табл. 1.11 
1 2 3 

 про приєднання до такого 
об’єднання або про вихід з 
нього, затвердження статуту 
об’єднання єврорегіонального 
співробітництва та внесення 
до нього змін; 
22) затвердження програм со-
ціально-економічного та куль-
турного розвитку відповідних 
адміністративно-
територіальних одиниць, ці-
льових програм з інших пи-
тань місцевого самоврядуван-
ня; 
23) розгляд прогнозу місцево-
го бюджету, затвердження 
місцевого бюджету, внесення 
змін до нього; затвердження 
звіту про виконання відповід-
ного бюджету; 
37) прийняття рішень про ор-
ганізацію територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших 
територій, що підлягають осо-
бливій охороні; внесення про-
позицій до відповідних дер-
жавних органів щодо оголо-
шення природних та інших 
об'єктів, які мають екологічну, 
історичну, культурну або нау-
кову цінність, пам'ятками 
природи, історії або культури, 
які охороняються законом...; 
38) надання відповідно до за-
конодавства згоди на розмі-
щення на території села, се-
лища, міста нових об'єктів, у 
тому числі місць чи об'єктів 
для розміщення відходів, сфе-
ра екологічного впливу 

програм соціально-еконо-
мічного розвитку; 
- громадські ініціативи 
щодо важливості вклю-
чення пропозицій до про-
грам та планів; 
- громадські слухання з 
питань прогнозу та вико-
нання бюджету; 
- участь громадськості у 
підготовці проєктів міс-
цевих програм щодо ви-
користання землі, охоро-
ни довкілля, їх обгово-
ренні; 
- ініціювання оголошення 
та громадські обговорен-
ня пропозицій до відпо-
відних державних органів 
щодо оголошення при-
родних та інших об'єктів, 
що мають екологічну, 
історичну, культурну або 
наукову цінність, пам'ят-
ками природи, історії або 
культури, які охороня-
ються законом; 
- опитування громадської 
думки та громадські слу-
хання з питань розміщен-
ня на території села, се-
лища, міста нових об'єк-
тів, у тому числі місць чи 
об'єктів для розміщення 
відходів; 
- участь представників 
громадськості в розробці 
правил з питань благо-
устрою території населе-
ного пункту, забезпечен 
ня в ньому чистоти і 



100 

 

Закінчення табл. 1.11 
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 впливу діяльності яких згі-
дно з чинними норматива-
ми включає відповідну те-
риторію; 
44) встановлення відповід-
но до законодавства правил 
з питань благоустрою тери-
торії населеного пункту, 
забезпечення в ньому чис-
тоти і порядку, торгівлі на 
ринках, дотримання тиші в 
громадських місцях, за по-
рушення яких передбачено 
адміністративну відповіда-
льність 

порядку, торгівлі на рин-
ках, дотримання тиші у 
громадських місцях, за 
порушення яких перед-
бачено адміністративну 
відповідальність; 
- звернення до депутатів, 
електронні петиції щодо 
внесення змін до правил з 
питань благоустрою те-
риторії населеного пунк-
ту, забезпечення в ньому 
чистоти і порядку, торгі-
влі на ринках, дотриман-
ня тиші у громадських 
місцях 

1
 Джерело: Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку со-

ціального та трудового потенціалів територіальних громад. Економічний 
вісник Донбасу. 2019. № 2(56). С. 79-90. 

 

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економіч-
ного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодер-
жавних програм економічного, науково-технічного, соціального та 
культурного розвитку України; 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального 
розвитку відповідної території, ефективного використання природ-
них, трудових і фінансових ресурсів; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, 
установ та організацій, розташованих на відповідній території, і 
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконст-
рукцію, ремонт й утримання на пайових засадах об'єктів соціаль-
ної та виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на 
капітальний і поточний ремонт вулиць, доріг населених пунктів та 
інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного 
значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи 
щодо охорони праці й довкілля; 

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку на-
уки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної куль-
тури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків тради-
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ційної народної творчості, національно-культурних традицій насе-
лення, художніх промислів і ремесл, роботі творчих спілок, націо-
нально-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та 
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здо-
ров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій 
щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій 
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають еколо-
гічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками істо-
рії або культури, які охороняються законом. 

Для реалізації повноважень, які районні, обласні ради деле-
гують відповідним місцевим державним адміністраціям, форми 
активізації соціального і трудового потенціалу громади повністю 
відповідають тим, які наведено в табл. 1.10, 1.11, але вже поши-
рюються на відповідні території району чи області.  

Висока відповідальність за розвиток громади та її соціаль-
ного і трудового потенціалу лежить на мешканцях громади, інсти-
тутах громадянського суспільства, здатних сприяти саморозвитку 
громади і впливати на процеси державного управління соціальни-
ми ресурсами громади. Включеність членів громади в усі місцеві 
процеси від планування інфраструктурних об’єктів та контролю за 
їх якістю, організації спільних із владою культурних, соціальних, 
патріотично-виховальних заходів до участі в економічному роз-
витку територіальної громади через спільну розробку стратегії  
розвитку, програм соціально-економічного розвитку та соціальне 
підприємництво залежить від громадянської активності та соціа-
льної згуртованості. 

Активізація громади являє собою процес залучення її чле-
нів до спільних дій для вирішення проблем, а також до участі в 
управлінні та розвитку громади. Активізація громади позитивно 
впливає на зростання її соціальної згуртованості; відповідальність 
за рівень життя та безпеки, ефективність змін у громаді; ефектив-
ність співпраці інститутів громадянського суспільства та органів 
державної влади й місцевого самоврядування; зростання демокра-
тичності управління в громаді та контроль за використанням кош-
тів місцевих бюджетів. 
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Механізми саморозвитку громад та активізації соціального 
і трудового потенціалу потребують зміцнення інститутів грома-
дянського суспільства, їх сталого організаційного розвитку, волон-
терської та медіа-підтримки заходів і подій у громадській сфері з 
подальшим формуванням інформаційного забезпечення та розвит-
ку співпраці громадських організацій. Важливим напрямом активі-
зації соціального потенціалу є сприяння створенню ініціативних 
груп, робочих, експертних груп на різних рівнях прийняття рішень 
та вирішення проблем громади. Для переростання ініціативних 
груп у нові громадські організації потрібна консультативна під-
тримка правового, економічного та організаційного характеру, яку 
можуть надавати інші громадські організації, департаменти (відді-
ли) обласних (міських) державних адміністрацій у рамках програм, 
спрямованих на реалізацію Національної стратегії сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр.  

Активне консультування у формі опитування громадської 
думки, громадських слухань, громадського обговорення та інфор-
мування у формі створення громадських колегій чи громадських 
рад за наявності зворотного зв’язку і можливості переговорів є пе-
ршими реальними кроками на шляху участі членів громади у про-
цесі управління громадою. Залучення представників громадськості 
у спільні робочі групи, переговори з громадськістю з найважливі-
ших питань у громаді, делегування повноважень державних орга-
нів чи органів місцевого самоврядування громадським організаці-
ям за наявності необхідної кваліфікації та ресурсів у представників 
громадських організацій являють собою найвищий рівень участі 
громадськості в управлінні громадою. 

Відповідно до Керівних принципів щодо громадської учас-
ті у процесі прийняття політичних рішень, прийнятих Комітетом 
міністрів Ради Європи 27.09.2017 р. громадська участь у процесі 
прийняття рішень може мати різні форми

1
: 

надання інформації − уся відповідна інформація має пода-
ватися чіткими та зрозумілими формулюваннями, а також у належ-
ному і доступному форматі, без недоречних адміністративних пе-
решкод і безкоштовно, відповідно до принципів відкритості даних; 

                                                           
1
 Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття по-

літичних рішень / Рада Європи СМ (2017) 83 від 27.09.2017 р. URL: 
https://rm.coe.int/native/16807667b6 (дата звернення: 10.02.2019). 
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консультування − дозволяє органам публічної влади збира-

ти думки громадян, неурядових організацій (НУО) та громадянсь-

кого суспільства загалом щодо конкретної політики чи теми як 

складову частину офіційної процедури. Консультації можуть про-

водитися за допомогою різних методів та інструментів (зустрічі, 

громадські слухання, фокус-групи, вивчення громадської думки, 

опитувальники та цифрові інструменти); 

діалог – це структурований, тривалий і орієнтований на ре-

зультати процес, основу якого становлять взаємні інтереси в обмі-

ні поглядами між органами публічної влади, громадянами, НУО та 

громадянським суспільством загалом у вигляді різних платформ, 

які можуть охоплювати регулярні громадські слухання, громадські 

форуми, консультативні ради чи аналогічні структури; 

активне залучення − стосується можливостей для громад-

ської участі у процесі прийняття рішень, які пропонуються орга-

нами публічної влади громадянам, НУО та громадянському сус-

пільству загалом, що виходять за рамки забезпечення інформаці-

єю, консультаціями та діалогом. Сюди відносять робочі групи або 

комітети для спільної розробки документів, політики і законів, для 

яких у кінцевому результаті необхідне рішення відповідного орга-

ну публічної влади.  
У табл. 1.12 наведено пропозиції щодо форм активізації 

соціального і трудового потенціалу відповідно до окремих статей 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Таблиця 1.12 – Модернізація форм активізації соціального та 

трудового потенціалу відповідно до окремих 

статей Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні» 
1
 

Статті Закону 
Зміст окремих положень 

статей 

Пропозиції щодо форм і засо-

бів активізації соціального та 

трудового потенціалу громади 

1 2 3 

Ст. 7.  

Місцевий  

референдум 

1. Місцевий референдум є 

формою вирішення тери-

торіальною громадою пи-

тань місцевого значення 

шляхом прямого волеви-

явлення 

Участь у голосуванні, конт-

роль за організацією та прове-

денням референдуму і підра-

хунком результатів голосу-

вання 
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Продовження табл. 1.12 
1 2 3 

Ст. 8. 

Загальні збори 

громадян 

1. Загальні збори грома-
дян за місцем проживан-
ня є формою їх безпосе-
редньої участі у вирі-
шенні питань місцевого 
значення. 
2. Рішення загальних 
зборів громадян урахо-
вуються органами місце-
вого самоврядування в їх 
діяльності 

Обговорення проєктів рішень 
сільських, селищних, міських 
рад та їх органів щодо важли-
вих питань місцевого життя; 
внесення пропозицій щодо 
важливих питань місцевого 
життя до порядку денного 
сесій сільських, селищних, 
міських рад; 
контроль за врахуванням рі-
шень Загальних зборів при 
прийнятті рішень сільськими, 
селищними, міськими радами 

Ст. 9.  

Місцеві  

ініціативи 

 

1. Члени тергромади ма-
ють право ініціювати 
розгляд у раді (в порядку 
місцевої ініціативи) 
будь-якого питання, від-
несеного до відання міс-
цевого самоврядування 

Подання рішень до Ради про 
виділення земельної ділянки 
під парк, про ремонт шкіл, 
дошкільних закладів, доріг, 
відкриття комунальних дитя-
чих творчих закладів тощо 

Ст. 13.  

Громадські 

слухання 

 

1. Територіальна громада 
має право проводити 
громадські слухання − 
зустрічатися з депутата-
ми відповідної ради та 
посадовими особами мі-
сцевого самоврядування, 
під час яких члени тери-
торіальної громади мо-
жуть заслуховувати їх, 
порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо 
питань місцевого зна-
чення, які належать до 
відання місцевого само-
врядування. 
3. Пропозиції, які вно-
сяться за результатами 
громадських слухань, 
підлягають обов'язково-
му розгляду 

Громадські слухання щодо об-
ґрунтованості встановлених 
тарифів на житлово-кому-
нальні послуги, послуги місь-
кого транспорту; 
заслуховування інформації го-
лів Рад, керівників їх вико-
навчих органів, звітів керів-
ників підприємств, установ і 
організацій, що належать до 
комунальної власності грома-
ди; 
громадські слухання щодо 
встановлення Радами місце-
вих податків і зборів, оголо-
шення місцевих добровільних 
позик; 
розгляд питань про наймену-
вання, перейменування насе-
лених пунктів, вулиць, сіл, 
селищ тощо; 
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Закінчення табл. 1.12 
1 2 3 

 органами місцевого са-

моврядування 

контроль за розглядом органа-

ми місцевого самоврядування 

рішень громадських слухань 

Ст. 14.  

Органи самоор-

ганізації насе-

лення 

 

1. Сільські, селищні, мі-

ські, районні в місті (у 

разі їх створення) ради 

можуть дозволяти за іні-

ціативою жителів ство-

рювати будинкові, вули-

чні, квартальні та інші 

органи самоорганізації 

населення і наділяти їх 

частиною власної компе-

тенції, фінансів, майна 

Звернення з ініціативою до 

Ради громадян про створення 

будинкових, вуличних, квар-

тальних та інших органів са-

моорганізації населення і на-

ділення їх частиною власної 

компетенції, фінансів, майна 

Ст. 16. 

Організаційно-

правова, мате-

ріальна і фінан-

сова основи 

місцевого са-

моврядування 

4. Рішення про наділення 

міських рад правами що-

до управління майном і 

фінансовими ресурсами, 

які є у власності терито-

ріальних громад районів 

у містах, приймається на 

місцевих референдумах 

відповідних районних у 

містах громад.  

8. Сільська, селищна, 

міська, районна в місті (у 

разі її створення) рада 

може наділяти частиною 

своїх повноважень орга-

ни самоорганізації насе-

лення, передавати їм ві-

дповідні кошти, а також 

матеріально-технічні та 

інші ресурси, необхідні 

для здійснення цих пов-

новажень, здійснює кон-

троль за їх виконанням 

Громадська експертиза оцінки 

діяльності Ради, оцінки ефек-

тивності виконання рішень 

виконавчими органами Ради; 

участь у роботі контрольно-

наглядових органів юридич-

них осіб публічного права, 

утворених за рішенням Ради; 

участь у роботі наглядової 

ради комунальних унітарних 

підприємств та господарських 

товариств, у статутному капі-

талі яких більше 50% акцій 

(часток) належать територіа-

льній громаді; 

участь у розподілі коштів міс-

цевого бюджету через ство-

рення проєктів для поліпшен-

ня розвитку територіальної 

громади та/або голосування за 

них 

1
 Джерело: Хандій О.О. Інституційне забезпечення розвитку со-

ціального та трудового потенціалів територіальних громад. Економічний 

вісник Донбасу. 2019. № 2(56). С. 79-90. 
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Формами безпосередньої участі територіальної громади у 

вирішенні питань місцевого значення та розвитку соціального по-

тенціалу є: 

1) місцеві вибори; 

2) місцевий референдум; 

3) загальні збори громадян за місцем проживання; 

4) місцеві ініціативи; 

5) громадські слухання; 

6) звернення громадян до органів і посадових осіб місце-

вого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції; 

7) консультації з громадськістю; 

8) участь у консультативно-дорадчих органах, утворених 

при органах місцевого самоврядування; 

9) участь у роботі контрольно-наглядових органів юридич-

них осіб публічного права, утворених за рішенням Ради; 

10) участь у розподілі коштів місцевого бюджету через 

створення проєктів для поліпшення розвитку територіальної гро-

мади та/або голосування за них (громадський бюджет, бюджет мі-

сцевих проєктів); 

11) участь у створенні та діяльності органів самоорганіза-

ції населення; 

12) інші форми участі, передбачені законодавством
1
. 

Дослідження, проведені Інститутом «Республіка», свідчать, 
що тільки від 3 до 8% українців використовують інструменти 
впливу на владу, серед яких збори громадян, звернення до депута-
та, громадські слухання, колективне звернення та електронні пе-
тиції

2
.  

Результати дослідження А. Фаулера з Міжнародного тре-
нувального та дослідницького центру НУО, присвяченого пробле-
мам розвитку неурядових неприбуткових організацій в усьому сві-
ті, свідчать, що не більше 15-20% НУО контролюють дії влади та 
захищають суспільні інтереси, а решта 80-85% створюються як 

                                                           
1
 Методичні рекомендації щодо розроблення Статуту територіальної 

громади / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. Київ, 2019. 

2
 Громадяни не застосовують інструменти впливу на владу: результати 

дослідження. Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?focus= 
hromadyany-ne-zastosovuyut-instrumenty-vplyvu-na-vladu-rezultaty-
doslidzhennya (дата звернення: 12.03.2019). 

https://www.prostir.ua/?focus=hromadyany-ne-zastosovuyut-instrumenty-vplyvu-na-vladu-rezultaty-doslidzhennya
https://www.prostir.ua/?focus=hromadyany-ne-zastosovuyut-instrumenty-vplyvu-na-vladu-rezultaty-doslidzhennya
https://www.prostir.ua/?focus=hromadyany-ne-zastosovuyut-instrumenty-vplyvu-na-vladu-rezultaty-doslidzhennya
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«кишенькова» організація, «комерційна», «провладна», «мафіоз-
на», «моя власна», «партійна», «квазі-НУО» (для імітації опози-
ційної діяльності)

1
. Наведені висновки дослідження характерні і 

для українських організацій.  
Механізми громадського контролю, які набули підтримку в 

Україні та застосовуються в більшості громадах, є регламентова-
ними і мають форму формальних обговорень. Громадські ради за-
лишаються в більшості регіонів формальними консультативно-
дорадчими органами, які не впливають взагалі на прийняття будь-
яких рішень органами влади, лідери громадських організацій є па-
сивними, організації – незгуртованими, такими, що переслідують 
власні інтереси. Опитування громадської думки здійснюється пе-
реважно онлайн, що дозволяє порушувати принципи прозорості та 
відкритості, рівноправної участі всіх груп, зокрема тих, що мають 
особливі інтереси та потреби (наприклад люди похилого віку) і не 
можуть скористатися можливістю онлайн-опитування. 

Основною перешкодою на шляху рівноправної взаємодії 
між громадськістю та органами державної влади і місцевого само-
врядування є відсутність механізму обов’язкового врахування рі-
шень громадських рад, загальних зборів, громадських слухань при 
прийнятті рішень органами влади. Низький рівень повноважень 
громадськості для реального впливу на прийняття рішень, важли-
вих для життя громади, недостатня ресурсна забезпеченість та не-
спроможність НУО до ефективного громадського контролю, від-
сутність сталої співпраці між ними на постійній основі та переваж-
но ситуативне партнерство – усе це стримує процеси розвитку со-
ціального потенціалу громад. Активізація залучення громадськості 
до децентралізації управління має відбуватися згідно з принципа-
ми прозорості, підзвітності, відкритості, відповідальності.  

 
 

1.4. Інноваційні трансформації трудової сфери в кон-

тексті Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року 
 
Відповідно до підсумкового документа Саміту ООН зі ста-

лого розвитку «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері 

                                                           
1
 Захаров Є. Громадський контроль і права людини. Інформаційний 

портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id= 
1261552395 (дата звернення: 12.03.2019). 

http://khpg.org/index.php?id=1261552395
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сталого розвитку до 2030 року», в якому визначено 17 глобальних 
Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) та 169 завдань, Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України за участі широкого кола екс-
пертів і фахівців розроблено національну систему ЦСР, адаптованих 
для України (86 завдань національного розвитку та 172 показники 
для їх моніторингу), що покликані забезпечити основу для подаль-
шого планування розвитку України. Бачення стратегічних перспек-
тив базується на моделі «зеленої» економіки, а стосовно сфери за-
йнятості – на концепції гідної праці. Ціль 8 «Сприяння поступаль-
ному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, пов-
ній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх (скорочене 
визначення − Гідна праця та економічне зростання)» визначає го-
ловні завдання, індикатори та їх цільові значення у сфері зайнятості, 
а також містить рекомендації щодо їх досягнення. Безпечна праця та 
отримувана за неї гідна заробітна плата мають задовольнити потре-
би людини щодо досягнення належних показників якості життя, до-
бробуту і благополуччя. Збільшення кількості зайнятих з одночас-
ним зменшенням частки неформальної зайнятості стимулюватиме 
прискорення процесів якісних перетворень в Україні, посилення мо-
тивації до інноваційної діяльності та технічного переоснащення ви-
робництва з високою доданою вартістю

1
.  

За визначенням МОП, профіль гідної праці містить 11 те-

матичних сфер, які охоплюють широке коло питань щодо можли-

востей зайнятості, умов праці, її вартості та тривалості, соціально-

го захисту і соціального діалогу. У Програмі гідної праці для 

України на 2016-2019 роки увага акцентується на трьох ключових 

пріоритетах, які, на думку її розробників, реально можуть бути до-

сягнуті в середньостроковій перспективі на основі наявних чи про-

гнозованих ресурсів, а саме: сприяння зайнятості та розвитку під-

приємств для стабільності та зростання; сприяння ефективному 

соціальному діалогу; посилення соціального захисту і поліпшення 

умов праці. Зрозуміло, що така розстановка акцентів обумовлена 

реаліями сьогодення. Тривалі структурні проблеми України, зо-

крема низькі темпи створення робочих місць у високотехнологіч-

них галузях, велика частка неформальної економіки та неформаль-

ної зайнятості, ускладнилися новими викликами для сфери зайня-

                                                           
1
 Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь; Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с.  



109 

 

тості, що постали після кардинальних політичних змін, анексії 

Криму та дестабілізації політичної ситуації в Донецькій і Луган-

ській областях. У той же час важливо усвідомити, що виключно 

традиційні підходи та механізми вирішення перелічених і багатьох 

інших проблем у соціально-трудовій сфері можуть пом’якшити 

ситуацію, однак навряд чи здатні закласти підґрунтя для піднесен-

ня національної економіки та сталого розвитку України.  

Необхідно визначити системні методологічні позиції: 

принципи, стратегічні засади і перспективні напрями трансформа-

ції зайнятості в Україні з урахуванням аналізу й оцінки новітніх 

наукових концептів господарювання відповідно до ключових до-

мінант і національних цілей сталого розвитку на майбутнє, з одно-

го боку, та наявного потенціалу держави, включаючи основні при-

родні ресурси, соціальний і трудовий потенціал – з іншого.  

Автори звіту ПРООН про людський розвиток «Праця для 

людського розвитку» наголошують, що істинна мета розвитку по-

лягає не тільки у підвищенні доходів, але також у максимізації ді-

апазону людського вибору шляхом розширення прав, свобод, по-

тенціалу і можливостей людини, а також завдяки забезпеченню 

умов для здорової, довгої та творчої життєдіяльності. При цьому 

зв’язок між працею, економічним зростанням, людським розвит-

ком та екологією є синергетичним, але не автоматичним. Праця 

надає засоби для існування й економічну безпеку, сприяє набуттю 

навичок і знань, полегшує доступ до освітніх і медичних послуг, 

розширює можливості вибору економічної та соціальної поведін-

ки, сприяє повноцінній участі в суспільному житті, розбудовує со-

ціальну єдність і зміцнює зв’язки. Якщо праця не шкодить довкіл-

лю, то всі ці здобутки будуть успадковані наступними покоління-

ми. Однак праця може бути виснажливою, рутинною та небезпеч-

ною, маючи руйнівні наслідки для здоров’я; може стати джерелом 

посилення нерівності як щодо можливостей, так і щодо винагоро-

ди; може супроводжуватися насильством чи дискримінацією
1
. От-

же, перспективи втілення у практику управління механізму активі-

зації трудового потенціалу для забезпечення економічного зрос-

тання України на засадах сталого розвитку насамперед пов’язані з 

                                                           
1
 Human Development Report 2015 Work for Human Development / 

United Nations Development Programme (UNDP). New York, 2015. Р. 29-34.  
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переоцінкою цінностей трудового життя. Як зазначає А. Колот, 

цей шлях нам ще належить пройти
1
.  

Трансформації зайнятості за своєю логічною спрямованіс-

тю здійснюються в кілька етапів (хвиль), кожна з яких забезпечує 

зміну елементів її базису. На думку фахівців Інституту демографії 

та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
2
, перш за 

все зміни відбуваються в самому розумінні продуктивної діяльно-

сті, її цінності, значимості та пріоритетності для людини. Відповід-

но, формується спрямованість даної діяльності згідно або з люди-

ноцентричними, або природничо-екологічними, або з техніко-тех-

нологічними пріоритетами. Друга хвиля зумовлює зміни сприй-

няття та цінності зайнятості на рівні соціуму, завдяки чому визна-

чається роль і місце зайнятої людини у спільноті. Наслідком тре-

тьої (інституційної) хвилі є зміна умов зайнятості, що є результа-

том формування та розвитку інституційного середовища суспіль-

ного та світового рівня. Четверта хвиля трансформаційних змін 

забезпечує зміну безпосередньо економічного аспекту зайнятості, 

розширення її функціональних меж, ускладнення структурно-

логічних зв’язків, результатом чого є зміна цінностей трудової дія-

льності. Сьогодні праця – не тільки діяльність, що продукує блага, 

але і діяльність щодо соціального схвалення та соціальної дифере-

нціації індивіда. Найбільш вагоме сучасне бачення праці відобра-

жено в Резолюції про статистику праці, зайнятості та недовикорис-

тання робочої сили, прийнятій на ХІХ Міжнародній конференції 

статистиків праці
3
. Хоча Резолюція істотно не змінює критеріїв 

визначення статусів на ринку праці (зайняті, безробітні, поза рин-

ком праці), вона передбачає спостереження нових проміжних ста-

нів «на шляху» до зайнятості (стажування) або замість зайнятості 

(волонтерство), а також розширює коло осіб, які мають крім ос-

                                                           
1
 Колот А., Герасименко  О. Цінності трудового життя та гідна праця: фі-

лософія взаємодії і розвитку. Україна: аспекти праці. 2016. № 1-2. С. 3-13.  
2
 Соціальний потенціал інноваційних трансформацій занятості: звіт 

про НДР; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. К., 2015. 349 с. С. 36-37.  

3
 Resolution concerning statistics of work, employment and labour 

underutilization: Adopted by the Nineteenth International Conference of Labour 
Statisticians (October 2013). URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
dgreports/stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf (дата звернен-
ня: 01.02.2019).  
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новної додаткову трудову діяльність (одна людина може викону-

вати паралельно більше однієї форми праці, наприклад, мати зай-

нятість і бути волонтером, та/або проходити неоплачуване стажу-

вання, та/або виробляти товари для власного споживання). Зміна 

сприйняття зайнятості є однією з першоджерел формування векто-

рів її трансформації, оскільки саме від масштабів і глибини такого 

сприйняття залежить включення до зайнятості нових форм, вибір 

механізмів і напрямів перетворень її традиційних видів. Переосми-

слення сутності зайнятості в Україні пов’язується з переоцінкою 

суспільної ролі таких продуктивних видів людської активності, як 

творчість, волонтерство, розширенням простору інтелектуальних і 

креативних видів діяльності, які можуть підвищити шанси особи 

на формальному ринку праці (наприклад, у провідних західних 

компаніях досвід волонтерства цінується при відборі працівників).  

Загальна ідеологія трансформації сфери зайнятості в Укра-

їні має відповідати змінам філософії визначення цілей суспільного 

розвитку, для якого зараз важливою є не лише економічна резуль-

тативність, але і позитивні соціальні зрушення, а також досягнення 

екологічного ефекту. У цьому значущою є роль сучасних концеп-

тів сталого господарювання, які розширюють традиційні уявлення 

про характеристики продуктивної зайнятості та гідної праці. Серед 

таких концептів, що пронизують усі системні рівні суспільства, 

насамперед слід назвати концепти «зеленої» та «синьої» економі-

ки. На думку авторів «Національної парадигми сталого розвитку 

України»
1
, вони не є альтернативними і не виключають один одно-

го, а навпаки, є комплементарними й охоплюють різні рівні госпо-

дарювання.  

Концепт «зеленої» економіки, засновниками якого є 

Д. Медоуз, М. Букчін, Р. Констанца та ін., здебільшого має вплив 

на державному і регіональному рівнях. Він передбачає активну 

екологічну політику держави та регіонів, які за допомогою відпо-

відних адміністративних, організаційно-економічних, правових, 

фінансових й інших важелів створюють умови для поступового 

економічного зростання на основі економного та комплексного 

використання природних ресурсів, захисту довкілля від шкідливих 

антропогенних впливів та розвитку еколого-орієнтованих іннова-

                                                           
1
 Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. 

Б.Є. Патона. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: ДУІЕПСР НАН України, 2016. 72 с.  
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ційних галузей і виробництв. Сьогодні у формуванні ВВП України 

ключову роль продовжують відігравати ресурсо- й енергоємні га-

лузі. Тому пріоритетами державної політики є, по-перше, оптимі-

зація використання природних ресурсів і зниження енергоємності; 

по-друге, мінімізація негативного впливу на довкілля шляхом пе-

реходу до моделі зеленої економіки; по-третє, задіяння потенціалу 

«зеленої» економіки як підґрунтя для формування точок зростання 

на регіональному і місцевому рівнях.  

Щодо сфери зайнятості, то концепт «зеленої» економіки, 

серед іншого, ставить завдання «озеленення» робочих місць. Для 

України, яка має багато дисбалансів на ринку праці, розкриття со-

ціального потенціалу «зеленої» економіки становить значний 

практичний інтерес. Цю проблему доцільно розглядати в контексті 

завдань ЦСР 12-15: «Відповідальне споживання та виробництво», 

«Пом’якшення наслідків зміни клімату», «Збереження морських 

ресурсів», «Захист та відновлення екосистем суші».  

У доповідях ЮНЕП і МОП міститься широке концептуа-

льне визначення «зелених» робочих місць як будь-яких робочих 

місць, що відповідають принципам гідної праці та сприяють збе-

реженню або відновленню якості довкілля, незалежно від сфери 

діяльності (сільське господарство, промисловість, послуги або 

управління). Такі робочі місця: зменшують споживання енергії та 

сировинних матеріалів; обмежують викиди парникових газів; мі-

німізують відходи та забруднення (будучи при цьому економічно 

ефективними); зберігають і відновлюють екосистеми; дозволяють 

підприємствам і громадам адаптуватися до наслідків кліматичних 

змін. Відповідно до критеріїв профілю гідної праці МОП вони та-

кож мають бути продуктивними, забезпечувати гідний дохід і со-

ціальний захист, повагу прав та участь працівників у прийнятті 

рішень, що стосуються їхнього життя (соціальна ефективність). 

Отже, загальне розуміння «зелених» робочих місць охоплює всі 

три аспекти сталого розвитку – це гідна праця, яка істотно змен-

шує негативний вплив господарської діяльності на довкілля, спри-

яючи таким чином переходу до екологічно, економічно та соціаль-

но ефективних підприємств і економік
1
.  
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 Sustainable development, decent work and green jobs : Fifth item on the 

agenda, International Labour Conference, 102nd Session, 2013. Geneva: 
International Labour Office, 2013. XX+100 р. 



113 

 

Для аналізу сучасних тенденцій трансформацій зайнятості 

експерти МОП А. Джарвіс, А. Варма, Дж. Рем
1
, П. Пошен

2
 пропо-

нують ураховувати кількість зайнятих у «зелених» галузях і секто-

рах економіки, а з позиції процесного підходу – екологічні профе-

сії та посади в усіх секторах. На рис. 1.7 відображено різні шляхи 

трансформації зайнятості, а також можливі напрями реалізації по-

літики стимулювання перетворень у соціально-трудовій сфері; 

«зелені» робочі місця містяться в сегментах (A∩C) ⋃ (B∩C).  

Отже, ідеї та принципи сталого розвитку (на прикладі 

«озеленення економіки»), з одного боку, збагачують простір еко-

номіки праці, розширюють традиційні уявлення про її зміст і хара-

ктер, типи трудових відносин, вносять зміни у філософію оцінки 

ефективності праці, з іншого – невідповідність вимогам досягнен-

ня сталого розвитку в соціально-трудовій сфері обумовлює значні 

перешкоди в його становленні.  

З точки зору визначення перспектив трансформації зайня-

тості в Україні важливість створення «зелених» робочих місць 

важко переоцінити. Їх переваги для працівників і сфери зайнятості 

загалом полягають у такому:  

прямо й опосередковано сприяють збільшенню кількості та 

частки робочих місць із комфортними і безпечними умовами праці 

(аспект сталого розвитку – довге та здорове життя);  

спонукають до практичного втілення концепції освіти 

впродовж життя, регулярного оновлення та розширення знань, ма-

ксимізації адаптивності до змін і професійної мобільності; стиму-

люють розвиток науки, технологій, інженерії та математики (ас-

пект сталого розвитку – освіта та знання);  

відкривають широкі можливості створення нових профе-

сій, які передбачають переважно високий рівень кваліфікації, зо-

крема у сфері бізнес-послуг, на малих і середніх підприємствах 

(аспекти сталого розвитку – рівень доходів, освіта та знання);  

 

                                                           
1
 Assessing green jobs potential in developing countries: A practitioner’s 

guide / Jarvis Andrew, Varma Adarsh, Ram Justin. Geneva, International Labour 
Office, 2011. 446 р.  

2
 Poschen P. Decent Work, Green Jobs and the Sustainable Economy. 

Solutions for Climate Change and Sustainable Development. 120 Pages 
International Labor Office, September 13, 2016. 216 р.  
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A: зайнятість у виробництві екологічно чистих продуктів; 

B: зайнятість в екологічно чистих процесах;  

C: гідні робочі місця;  

D: «незелені» робочі місця в екологічно нечистих галузях, ство-

рені завдяки «озелененню» економіки;  

A∩B: зайнятість у виробництві екологічно чистих продуктів із 

застосуванням екологічно чистих процесів;  

A∩C: зайнятість у виробництві екологічно чистих продуктів, яка 

відповідає вимогам гідної праці;  

B∩C: зайнятість в екологічно чистих процесах, яка відповідає 

вимогам гідної праці;  

A∩B∩C: зайнятість в екологічно чистих процесах у сфері  

виробництва екологічно чистих продуктів, яка відповідає вимогам гідної 

праці.  
 

Джерело: Sustainable development, decent work and green jobs : 

Fifth item on the agenda, International Labour Conference, 102nd Session, 

2013. Geneva: International Labour Office, 2013. Р. 24. 

 

Рисунок 1.7 – Зв’язки між зайнятістю, «зеленими» робочими 

місцями та гідною працею 
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зміцнюють стабільність зайнятості, зокрема зменшують 
вплив сезонності, здатні забезпечити цілорічну зайнятість із вирів-
нюванням затрат робочого часу (аспекти сталого розвитку – рівень 
доходів, участь у суспільному житті); 

дозволяють перевести певні види зайнятості з неформаль-
ного до офіційного сектору зайнятості (аспекти сталого розвитку – 
рівень доходів, участь у суспільному житті)

1
.  

Відповідно до світової практики створення «зелених» ро-
бочих місць може здійснюватися двома шляхами:  

1) трансформаційний підхід, тобто «озеленення» існуючих 
підприємств / робочих місць – запровадження «зелених» техноло-
гій, процесів, які знижують екологічні ризики, підвищують ефек-
тивність споживання ресурсів, мінімізують викиди та забруднення;  

2) розвиток еко-індустрії – створення підприємств/робочих 
місць, які вироблятимуть «зелені» товари чи послуги для вимірю-
вання, запобігання, зменшення або усунення шкоди довкіллю.  

Більша частка новостворених «зелених» робочих місць у 
світі припадає на виробництво зелених товарів і послуг. Так, за 
прогнозами IRENA

2
 подвоєння частки відновлюваних джерел ене-

ргії у світовому енергетичному балансі приведе до створення 
більш ніж 24 млн робочих місць до 2030 р. Загальна кількість 
місць працевлаштування у цій сфері у світі продовжує зростати, 
що різко контрастує з депресивними ринками праці в широкому 
енергетичному секторі. У 2015 р. «зелена» енергетика створила 
8,1 млн робочих місць (для порівняння: 2013 р. – 6,5; 2014 р. – 
6,5 млн). Найбільшу їх кількість забезпечили сонячні фотоелект-
ричні технології

3
 (2,8 млн), енергетика біопалива (1,7 млн), яка дає 

                                                           
1
 Соціальний потенціал інноваційних трансформацій зайнятості: звіт 

про НДР; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. К., 2015. 349 с. С. 312-313.  

2
 Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2016 / International 

Renewable Energy Agency, 2016. 20 p. URL: http:// www.se4all.org/sites/default/ 
files/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf (дата звернення: 19.02.2019).  

3
 Заслуговує  на увагу статистика розвитку сонячної енергетики в 

США. Кількість «сонячних» робочих місць у цій країні за останні п’ять років 

подвоїлася. Нині в «сонячній» індустрії працює більше людей, ніж у сфері 

нафто- і газовидобутку, та їх кількість майже втричі перевищує кількість ро-

бочої сили, задіяної у видобутку вугілля. Сектор сонячної енергетики в 

2015 р. створив 35 тис. нових робочих місць, що на 20% більше порівняно з 

попереднім роком. 
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можливість створити значну кількість робочих місць там, де роз-
винуті аграрний сектор і деревообробка (у цьому плані Україна 
має величезний потенціал, який ще мало використовується), а та-
кож вітроенергетика (1,1 млн).  

«Зелені» робочі місця створюються не лише в нових секто-

рах економіки (відновлювана енергія тощо), але і в таких тради-

ційних, як сільське господарство, промисловість, будівництво. Іс-

нує термін «зелена реструктуризація», що означає процес переорі-

єнтації традиційних виробництв згідно з екологічними пріорите-

тами. Крім цього, завдяки міжгалузевим зв’язкам зелених галузей 

інші сегменти економіки, пов’язані з ними, також отримують ви-

году та створюють додаткові робочі місця (непрямі робочі місця) в 

обслуговуючих видах діяльності. Дохід, отриманий у результаті 

цієї додаткової економічної діяльності, направляється як на фінан-

сування споживання та інвестицій у рамках всієї економіки, так і 

на створення додаткової зайнятості (прямих виробничих і непря-

мих обслуговуючих робочих місць).  

Приклади перспективних напрямів створення «зелених» 

робочих місць, які є актуальними і для України, наведено в 

табл. 1.13. Зокрема, стійкий попит на біопаливо та продукти орга-

нічного землеробства в країнах ЄС, постійне зростання цін на тра-

диційні джерела енергії та наявний досвід органічного землероб-

ства в Україні дають підстави для очікування збільшення тут кіль-

кості робочих місць у короткі терміни, причому без значних ви-

трат.  

У європейській практиці для просування ідей «озеленення» 

робочих місць використовуються такі напрями дій у сфері зайня-

тості:  

виокремлення заходів щодо створення «зелених» робочих 

місць у національних програмах зайнятості (наприклад, цільові 

дотації роботодавцям на створення робочих місць, гранти на від-

криття власного бізнесу, ваучери на перекваліфікацію, організація 

оплачуваних громадських робіт тощо);  

посилення підготовки кваліфікацій, навичок, необхідних у 

«зеленій» економіці. Як правило, національні ринки праці (це сто-

сується і України) стикаються з дефіцитом кваліфікацій і нестачею 

кваліфікованих зелених трудових ресурсів. У зв’язку з цим постає 

проблема модернізації професійно-кваліфікаційної системи:  
 



117 

 

Таблиця 1.13 – Перспективні напрями створення «зелених» ро-

бочих місць 
1
 

Сектор  

економіки 
Напрями 

Аграрний Упровадження методів органічного землеробства, розви-

ток інфраструктури сільських територій (доступ до води 

та сучасних джерел енергії), «зелений» туризм 

Лісовий Лісовідновлення та лісорозведення, створення зелених 

зон у міських агломераціях, ландшафтні проєкти, рекуль-

тивація ґрунтів 

Рибний Застосування технологій аквакультури для зменшення 

забруднення водойм, рекреаційні програми 

Енергетич-

ний 

Використання відновлюваних джерел енергії (сонячна, 

вітряна, біоенергетика) 

Індустріа-

льний 

Упровадження ресурсозберігаючих технологій і процесів, 

орієнтація на виробництво закритого циклу, використан-

ня відходів замість первинної сировини 

Повторна 

переробка 

Збирання, сортування та переробка вторинної сировини, 

утилізація споживчої електроніки (комп’ютерів, мобіль-

них телефонів та інших пристроїв – так звані е-відходи)  

Будівницт-

во 

Оновлення існуючих та зведення нових будівель із вико-

ристанням сучасних, «дружніх» до довкілля технологій, 

процесів і матеріалів 

Транспорт Розвиток екологічно чистого громадського транспорту, 

використання альтернативних видів пального, поліпшен-

ня інфраструктури 

Сфера  

послуг 

Еко-аудит, консультування, проєктування, дослідження і 

розробки; продаж, установка та обслуговування екотова-

рів  

Міжсекто-

ральна 

інтеграція 

Комплексні проєкти зі збереження та відновлення еко-

систем, зокрема агролісомеліорація, агролісоводство то-

що 
1
 Складено за джерелами: LIFE creating green jobs and skills / 

European Commission Environment Directorate-General.  Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2013. 74 р.; Working towards 

sustainable development : opportunities for decent work and social inclusion in 

a green economy / International Labour Office. Geneva: ILO, 2012.  XXI + 

185 р. 

 

створення та класифікації нових професій, які будуть 

з’являтися у процесі розвитку «зеленої» економіки, упровадження 
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нових освітніх стандартів, програм перепідготовки робочої сили 

тощо;  

розбудова партнерства між учасниками ринку праці. 

На практиці необхідно забезпечити, щоб процес створення 

нових чи «озеленення» існуючих робочих місць спочатку передба-

чав розробку запобіжних стратегій та планів дій, націлених на за-

побігання, виявлення, оцінку й обмеження небезпечних факторів і 

ризиків, пов’язаних з екологізацією економіки. «Зелена» економіка 

не лише створює нові можливості зайнятості – вона містить загро-

зи та потенційну можливість негативних наслідків для зайнятості, 

зокрема у зв’язку із закриттям чи озелененням «коричневих» ро-

бочих місць, де сконцентровані працівники переважно з низьким і 

середнім рівнями кваліфікації, які можуть виявитися нездатними 

перейти на «зелену» альтернативу. У доповіді ЮНЕП зазначаєть-

ся, що при переході до «зеленої» економіки створюються нові ро-

бочі місця в кількості, яка з часом перевищує кількість робочих 

місць, зниклих у «коричневій» економіці, однак на певному етапі 

переходу скорочення кількості робочих місць неминуче
1
. З ураху-

ванням існуючої структури зайнятості в Україні вивільнення пра-

цівників у традиційних галузях може перевищити потреби в робо-

чій силі на новостворених «зелених» місцях, що сприятиме зрос-

танню рівня безробіття та соціального напруження.  

Відповідь на питання про те, яким буде сукупний ефект у 

сфері зайнятості – позитивним чи негативним, залежить від склад-

ної взаємодії великої кількості економічних і політичних чинників. 

Ця проблема потребує додаткового ґрунтовного дослідження. Слід 

визначити, які першочергові заходи державної політики необхідні 

для вирішення проблем переходу на принципи екологічно стійкої 

економіки та зведення до мінімуму негативних наслідків при од-

ночасному сприянні «зеленим» і гідним робочим місцям й «озеле-

ненню» підприємств традиційних галузей.  

Національна система ЦСР до 2030 року визначає завдання 

створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації 

                                                           
1
 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и ис-

коренению бедности: обобщающий доклад для представителей властных 
структур. ЮНЕП, 2011. 44 с. URL: https://www.unep.org/greeneconomy-
/sites/unep.org.greeneconomy/files/publications/ger/GER_synthesis_ru.pdf (дата 
звернення: 27.02.2019). 
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потенціалу економічно активної частини населення та розвитку 

креативної економіки (завдання 8.6). Ідейною основою для його 

реалізації є концепти «синьої» та «циркулярної» економіки, згідно 

з якими проблема досягнення на локальному рівні сталої продук-

тивної зайнятості розглядається по-новому. Ідеолог «синьої» еко-

номіки Г. Паулі у книзі «Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 

100 мільйонів робочих місць»
1
 наводить приклади інноваційних 

бізнес-рішень із урахуванням законів природи, реалізація яких до-

зволить створити у світі мільйони продуктивних робочих місць, 

зробити бізнес високоприбутковим, а місцеву спільноту – конку-

рентоспроможною. Ці бізнес-ідеї базуються на певних принципах, 

основний із яких полягає в каскадному використанні сировини й 

енергії у процесі діяльності екосистем. Як зазначає автор, рушій-

ною силою таких змін повинні бути молоді люди, які не мають до-

свіду в бізнесі, – саме вони можуть розділити креативні ідеї та 

принципи «синьої» економіки.  

Для повноцінної реалізації можливостей «синьої» економі-

ки необхідна державна політика, яка стимулюватиме генерування 

таких ідей та проводити відповідні зміни в суспільстві. Нинішня 

молодіжна політика зайнятості в Україні не повністю відповідає 

цьому пріоритету. Вона зосереджена переважно на реформах у си-

стемі освіти та соціальної допомоги найбільш вразливим категорі-

ям молоді. Безумовно, такі напрями є важливими, однак їх необ-

хідно скоригувати впровадженням активної політики на ринку 

праці, зокрема спрямованої на посилення підприємницької ініціа-

тивності молоді у сфері «зеленої» та «синьої» економіки. Окрім 

цього, важливу роль у просуванні таких бізнес-проєктів мають ві-

дігравати Державний фонд регіонального розвитку і мережа дора-

дчих служб, яка в умовах децентралізації потребує суттєвого ре-

формування.  

Виходячи з ідей «синьої» економіки трансформації сфери 

зайнятості, з одного боку, мають спрямовуватися на адаптацію 

традиційних видів діяльності та зайнятості населення до нових 

умов і вимог господарювання, а з іншого – перетворювати «своє-

рідність» і «унікальність» на конкурентні переваги та визначати 

                                                           
1
 Паулі Г. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів ро-

бочих місць. Доповідь Римського клубу. Київ: Risk Reduction Foundation, 

2012. 320 с. 
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нові можливості трудового життя. Такий методологічний підхід є 

апробованим у світовій і вітчизняній практиці. Так, згідно з кон-

цептом багатофункціональності сільського господарства, предста-

вленим фахівцями ОЕСР у Глобальному звіті «Міжнародна оцінка 

сільськогосподарських знань, науки та техніки для цілей розвит-

ку», біосферна складова розглядається не тільки як резерват видо-

вого флористичного та фауністичного різноманіття, але і як основа 

збереження та розвитку етнічних особливостей місцевого населен-

ня. Культурна спадщина, етнічний колорит, місцеві промисли, 

пов’язані з використанням продуктів біосфери (заготівля лікарсь-

ко-технічної сировини, грибів і ягід, «зелений», еко-туризм тощо) 

можуть набувати властивостей чинників ендогенного розвитку 

(своєрідних локомотивів зростання) сільської місцевості. Капіталі-

зація цих активів створює засоби для існування місцевих громад 

поза сільськогосподарським виробництвом зі значно меншим на-

вантаженням на довкілля та значним потенціалом створення нових 

«зелених» робочих місць.  

Лауреат Нобелівської премії в галузі економіки Е. Остром 

наводить приклади унікальних ефективних практик спільного ко-

ристування локальними ресурсами, при яких вони підтримуються 

в нормальному стані та забезпечують продуктивну зайнятість і до-

вготривалий сталий розвиток місцевих спільнот
1
. Досліджуючи 

сільські спільноти, Е. Остром дійшла такого висновку: незважаю-

чи на те що в сучасному світі можливості сільського населення 

щодо економічного розвитку та створення робочих місць на основі 

продуктивного використання природних ресурсів практично не 

підтримуються, багато співтовариств сформували інститути, не 

схожі ані на державу, ані на ринок, які дозволяють достатньо ус-

пішно управляти локальними ресурсними системами в довгостро-

ковому періоді. У процесі створення власних інститутів й управ-

ління ними люди знаходять такі механізми господарювання, що 

дозволяють, з одного боку, створювати засоби для існування, не 

вичерпуючи використовуваного ресурсу, а з іншого – ефективно 

вирішувати трудові конфлікти, що виникають у процесі експлуа-

тації ресурсу. Це здійснюється завдяки неформальним інститу-

там – набору норм, що визначають вузькі межі «належної» поведі-

                                                           
1
 Остром Э. Управление общим. Эволюция институтов коллективной 

деятельности. М., 2011. 448 с. 
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нки, прагнення дотримуватися яких підсилюється бажанням досяг-

нення своїх власних довгострокових інтересів. Кінцевим результа-

том є не тільки продуктивна зайнятість, гідна праця та економічне 

благополуччя, але і (що дуже важливо) формування продуктивно-

го соціального потенціалу, досягнення конвергенції місцевої спі-

льноти, забезпечення суспільного консенсусу.  

Особливо актуальними такі підходи є з точки зору процесів 

децентралізації влади в Україні, що змінюють економічний ланд-

шафт країни та легалізують нового економічного агента – громаду, 

яка за задумом матиме вагомі юридичні й економічні права в час-

тині отримання доходів від господарської діяльності, пов’язаної з 

користуванням природними ресурсами в межах своєї території. 

Для цього необхідне поєднання стремлінь бізнес-структур, влади 

та громадськості до максимізації ефективності використання на-

явних ресурсів зі створенням умов не тільки відшкодування еколо-

гічних збитків, але і формування доходів для відтворення ціліснос-

ті відповідного територіального простору, а також розширеного 

відтворення соціального капіталу громади, яка тут мешкає. Кінце-

вим результатом є сталий розвиток локального ринку праці, а та-

кож, що не менш важливо, досягнення конвергенції місцевої спі-

льноти, забезпечення суспільного консенсусу на основі спільної 

власності та залучення до господарських процесів усіх членів гро-

мади.  

Як інший приклад можна назвати повернення до ідей ко-

операції та відповідних форм організації зайнятості населення, ко-

ли основна мета полягає не в подоланні суперників, а в об’єднанні 

зусиль для розв’язання спільних завдань. Так, ідеї сталого розвит-

ку та «зеленої» економіки знайшли втілення в динамічному роз-

витку в європейських країнах і США так званих енергокооперати-

вів. Останні являють собою об’єднання громадян або цілих гро-

мад, що дозволяє їм забезпечувати свої потреби (як індивідуальні, 

так і спільні), пов’язані зі споживанням енергії. Як самостійні уча-

сники енергетичного ринку вони здійснюють децентралізоване, 

екологічне і незалежне від компаній та концернів виробництво 

енергії з відновлюваних джерел. Кожен член кооперативу є одно-

часно його власником та бенефіціаром, тобто отримує безпосеред-

ню користь від підприємницької діяльності. Енергокооперативи 

стали однією з рушійних сил німецького енергетичного переходу 
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(Energiewende) та дозволили залучити до «зеленої» економіки мі-

льярди євро від громадян Німеччини ще тоді, коли німецькі енер-

гетичні гіганти дуже стримано ставилися до перспектив відмови 

від викопного палива. Наразі приватні домогосподарства та енер-

гокооперативи мають майже половину встановлених потужностей 

у відновлюваній енергетиці Німеччини
1
.  

Використання кооперації для задоволення енергетичних 

потреб має такі переваги для місцевих громад:  

створює робочі місця у самих громадах. Світовий досвід 

енергетичних кооперативів свідчить, що вони сприяють створенню 

робочих місць безпосередньо на територіях їх діяльності, а не в 

штаб-квартирах монополістів;  

дозволяє громадам і самоорганізованим групам економити 

та заробляти додаткові кошти. Енергетичні кооперативи нерідко 

створюються саме заради ефекту економії на енергетичних ресур-

сах.  

Такий позитивний світовий досвід необхідно врахувати 

при розробці шляхів реалізації завдань 7.1, 7.3 національної систе-

ми ЦСР (щодо розширення інфраструктури для забезпечення на-

дійного та сталого енергопостачання, а також збільшення частки 

енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному 

балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей 

об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел) як до-

волі ефективний з позиції створення нових «зелених» робочих 

місць. Більш чітко це завдання сформульоване у вищезгаданому 

проєкті Стратегії сталого розвитку України на період до 

2030 року: сприяти децентралізації енергозабезпечення для всіх 

шляхом створення умов для автономного енерговиробництва, зо-

крема, на основі відновлюваних джерел енергії. Очевидно, що  

енергетичні кооперативи не можуть вирішити всіх проблем енер-

гетичного сектору в Україні. Проте вони можуть стати важливим 

рішенням для великих і малих громад, які зможуть без патерналіс-

тичного сподівання на державу забезпечувати себе й інших енер-

                                                           
1
 Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини та Австрії / Офіс з фі-

нансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2016. 24 с. 
URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/FEAO_energy_cooperati-
ves.pdf (дата звернення: 18.03.2019).  

https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/FEAO_energy_cooperatives.pdf
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/FEAO_energy_cooperatives.pdf
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гетичними ресурсами та робочими місцями, тим самим створюва-

ти нову якість життя.  

Україна має багату історію кооперативної культури. Укра-

їнський капіталізм, який виник у ХІХ ст., ґрунтувався саме на ко-

оперативних принципах. Про те, що він був життєздатним, свід-

чать історичні факти: українські капіталісти Симиренки, Терещен-

ки та ін. були провідними європейськими бізнесменами, запрова-

джували найбільш провідні технології. Аналіз успішних коопера-

тивних моделей соціального влаштування може допомогти вирі-

шити одне з принципових завдань суспільного будівництва: низо-

ву самоорганізацію соціуму. Поширення досвіду таких самоорга-

нізованих соціальних структур здатне перетворити маргінальні 

соціальні групи з баласту, який постійно потребує дотацій і органі-

заційних зусиль з боку держави, на донорів, які державу підтриму-

ватимуть. Отже, успішність реалізації ЦСР щодо сфери зайнятості 

спирається на наявність громадян і їх спільнот, які повинні мати 

відповідний світогляд, волю, економічну та соціальну зацікавле-

ність, а також достатні ресурси та можливості. Важливим є визна-

чення соціальних груп, які можуть стати рушійною силою транс-

формацій, і таких, які залишаться байдужими чи чинитимуть опір. 

Власне парадигма сталого розвитку описує благополучне суспіль-

ство, засноване на активних громадянах, яких держава за необхід-

ності активізує, а за нагальної потреби матеріально і морально під-

тримує.  

Ідеї та принципи сталого розвитку, з одного боку, збагачу-

ють простір економіки праці, розширюють традиційні уявлення 

про її зміст і характер, типи трудових відносин, вносять зміни у 

філософію оцінки ефективності праці, з іншого – невідповідність 

вимогам досягнення сталого розвитку в соціально-трудовій сфері 

обумовлює значні перешкоди в його становленні. Визначення су-

часних засад та інноваційних механізмів трансформації трудової 

сфери потрібне для знаходження відповіді на такі взаємопов’язані 

питання: як краще формувати та регулювати зайнятість – як фено-

мен соціальний або економічний; якою при цьому має бути роль 

держави та інших структур у регулюванні зайнятості та визначенні 

її меж; який інструментарій буде ефективним. Важливим завдан-

ням також є визначення дієвих інноваційних підходів і форм соці-
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альної консолідації у сфері зайнятості та соціального захисту пра-

цівника.  

На думку авторів дослідження «Соціальний потенціал ін-

новаційних трансформацій зайнятості»
1
, виникнення інновацій у 

сфері зайнятості відбувається в результаті появи в соціально-

економічному просторі низки дисбалансів. Це не стільки щось аб-

солютно нове, скільки перманентна рекомбінація умов і форм зай-

нятості, орієнтація на пошук нових варіантів взаємодії з виклика-

ми та загрозами. В Україні набули значного ступеня технологізації 

інновації на основі:  

технологій «дискретно-розосередженої контрактації» − 

поширення форм позиченої зайнятості (аутсорсинг, аутстафінг, 

лізинг персоналу), гнучкої зайнятості – дистанційна зайнятість (у 

т.ч. надомництво) та різних форм нерегулярної зайнятості (непов-

ний робочий час, робота на проєктних умовах тощо). Незважаючи 

на те що ці технології в Україні здебільшого врегульовані законо-

давчо, вони подаються у вигляді правовідносин іншого типу або 

взагалі не формулюються юридично;  
технологій інституційної симуляції (інституційної мімік-

рії) − поширюється маскування фактично трудових відносин під 
юридичною формою інших правовідносин (цивільних чи госпо-
дарських), коли працівник оформлюється як ФОП. Наприклад, 
юридичною формою застосування аутстафінгу та лізингу є три-
сторонні цивільні угоди, які виводять фактичні трудові відносини 
у площину регулювання цивільного та господарського законодав-
ства;  

технології індивідуальної контрактації (окремі умови тру-
дового договору для окремих працівників однієї професії на одно-
му підприємстві) − здійснюється неофіційна сегментація персона-
лу, виключається формування трудового колективу та групового 
трудового опортунізму;  

технологій корпоративної самодостатності освіти − сфор-
мовано гнучкий батьківсько-орієнтований ринок формального ди-
пломування, що не гарантує виведення на ринок праці молоді;  

технологій фінансової персоналізації та адресації пільг і 

                                                           
1
 Соціальний потенціал інноваційних трансформацій зайнятості: звіт 

про НДР; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. К., 2015. 349 с. 
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допомог − поширюється застосування механізмів стимулювання 
роботодавців до працевлаштування вразливих категорій населен-
ня, перенавчання та підвищення кваліфікації дорослого населення.  

Як зазначено вище, ризики, пов’язані з об’єктивними про-
цесами трансформацій ринку праці, появою нових форм зайнятості 
тощо, не можуть бути компенсовані чинним класичним трудовим 
законодавством та інструментарієм державного соціального стра-
хування. Для реалізації завдань 8.5, 8.6 національної системи ЦСР 
необхідний так званий гнучкий захист (flexicurity). Модель 
flexicurity є перспективною альтернативою ортодоксальним лібе-
ральним моделям «чистого» ринку та передбачає охоплення обох 
елементів захисту на ринку праці – як захист зайнятості, так і соці-
альний захист (employment protection and social protection). 
Центральна ідея моделі «гнучкого захисту» базується на висновках 
теорії інсайдера та аутсайдера (the insider-outsider theory), яка вба-
чає у щільному захисті інсайдерів (у даному випадку – працівників 
зі стандартною зайнятістю) причину того, що аутсайдери не мо-
жуть долучитися до ринку праці чи вимушені покладатися на соці-
альний захист або вдаватися до нестандартних, нетипових форм 
зайнятості.  

Концепт flexicurity є інтегрованою стратегією, яка перед-
бачає не протиставлення гнучкості й захисту, а їх поєднання та 
взаємне посилення. Він складається з чотирьох компонентів: 

1) гнучкі та реальні для виконання трудові угоди (з точки 
зору як роботодавця, так і працівника) завдяки сучасному трудо-
вому законодавству, колективним договорам, участі громадських 
організацій;  

2) комплексна стратегія навчання впродовж життя, яка за-
безпечує адаптивність і конкурентоспроможність на ринку праці, 
включаючи найбільш уразливі категорії населення;  

3) дієва активна політика на ринку праці, покликана допо-
магати працівникам реагувати на швидкі зміни, зменшити ризик 
безробіття та полегшити перехід на нову роботу;  

4) сучасна система соціального захисту, яка здатна забез-
печити адекватну підтримку доходу, сприяє мобільності на ринку 
праці та мотивує до зайнятості

1
.  

                                                           
1
 Соціальний потенціал інноваційних трансформацій зайнятості: звіт 

про НДР; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України. К., 2015. 349 с. С. 94-95. 
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Сучасне українське трудове законодавство практично не 
відображає еволюцію форм зайнятості та залишається у парадигмі 
стандартного регулювання трудових відносин. Оскільки нестан-
дартна зайнятість апріорі є більш соціально нестабільною та враз-
ливою, трудове законодавство має гарантувати особам, зайнятим 
на таких умовах, відповідні права, аналогічні (але, вочевидь, не 
тотожні) правам працівників, зайнятим за стандартними трудови-
ми договорами.  

Іншим завданням є пошук інноваційних підходів до роз-
витку соціального діалогу у трудовій сфері. Соціальний діалог є 
загальновизнаною у світі соціальною технологією як механізм за-
безпечення досягнення соціального консенсусу та соціальної зла-
годи з максимально широкого спектру питань. Продукт соціально-
го діалогу − це збалансування та взаємоузгодження інтересів 
суб’єктів соціально-трудових відносин у сфері праці шляхом дого-
вірного регулювання відносин працівників, роботодавців і держа-
ви. Шкала соціального діалогу в інституційному розумінні зміню-
ється і розширюється, оскільки профспілки та роботодавці не мо-
жуть вичерпно представляти різноманітні інтереси всіх верств на-
селення. Тому одним із найважливіших очікуваних результатів со-
ціального діалогу в сучасному суспільстві є якомога більш широке 
включення різноманітних соціальних суб’єктів до процесу досяг-
нення узгоджених соціальних цілей, поширення практики та ін-
струментів соціального діалогу на об’єднання громадян, інститути 
територіального самоврядування і професійного управління.  

Формування «мережевого», інформаційного суспільства 
знімає значну кількість обмежень, пов’язаних із місцем фізичного 
перебування людини, відтак сфера інноваційних трансформацій 
зайнятості значною мірою виходить за межі класичного соціально-
го діалогу. Це передбачає перехід від соціального діалогу в рамках 
формули «держава – бізнес – профспілки (наймані працівники)» до 
більш широкого інституціонального формату соціальної взаємодії 
«держава – бізнес – суспільство, громада». Саме громадянське су-
спільство може забезпечити нові якість і зміст соціального діалогу 
через залучення до нього професійних асоціацій, інших зацікавле-
них сторін (місцевих громад, споживачів продукції та ін.) та їх ак-
тивну участь у формуванні прозорої соціально-економічної полі-
тики і громадському контролі за її реалізацією.  
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Позитивний вплив розширення інституціональної шкали 

соціального діалогу може бути особливо ефективним на місцевому 

рівні, де розвиток соціального діалогу із залученням місцевих гро-

мад може відігравати вирішальну роль у вирішенні проблем зайня-

тості, реформуванні соціальних відносин та запровадженні соціа-

льних інновацій.  

У даному контексті перспективи має дослідження швед-

ського досвіду реалізації молодіжної політики. У Швеції держава 

реалізує свою молодіжну політику, у тому числі у сфері працевла-

штування, насамперед через соціальну роботу в комунах і спеціа-

льних органах, що мають координаційні повноваження та специ-

фічні сфери прямого управління. Одним із спеціалізованих органів 

є Соціальна рада, що створюється в кожній комуні в межах соціа-

льної служби. Така Рада на основі комплексної інформації стосов-

но особливостей розвитку відповідної комуни має можливість ко-

ординувати зусилля всіх організацій, закладів, установ, служб, які 

здійснюють роботу з молоддю.  

Процес соціального діалогу та вироблення спільних пози-

цій реалізується за допомогою таких механізмів, як консультації з 

громадськістю, громадська експертиза, проведення громадських 

обговорень і слухань, круглих столів, неформальних зустрічей, 

створення консультаційних і координаційних рад. Консультаційні 

форми за своїм змістом вносять елемент активного сприйняття 

предмета співпраці, надають громадськості можливість висловити 

свою думку, а урядовцеві чи посадовій особі місцевого самовряду-

вання – її вислухати. Існує необхідність формування та посилення 

ролі спеціальних дорадчих органів громадського контролю при 

органах виконавчої влади (громадських рад) на різних адміністра-

тивно-територіальних рівнях. Громадські ради є постійними коле-

гіальними виборними консультативно-дорадчими органами, що 

діють з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в 

управлінні державними справами, здійснення громадського конт-

ролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефек-

тивної взаємодії таких органів із громадськістю, урахування гро-

мадської думки при формуванні та реалізації державної політики 

сталого розвитку.  

Спільна діяльність учасників у рамках соціального діалогу 

має посилювати їх взаємну відповідальність, створювати умови 
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для досягнення в суспільстві соціальної злагоди, пом’якшення на-

слідків конфліктних ситуацій та їх попередження. З урахуванням 

цього необхідні: 

створення позитивної мотивації до розвитку соціального 

діалогу, розширення кола питань, які є предметом договірного ре-

гулювання вдосконалення і поширення використання механізмів 

обміну інформацією, прийняття спільних рішень, консультацій, 

співробітництва та переговорів між сторонами соціального діало-

гу, застосування узгоджувальних процедур, контролю за виконан-

ням домовленостей; 

створення інституціональної бази нового формату соціаль-

ного діалогу. Це стосується, передусім, модернізації таких його 

елементів, як Національна тристороння соціально-економічна ра-

да, регіональні та місцеві (міські, районні та ін.) тристоронні соці-

ально-економічні ради, Український координаційний комітет 

сприяння зайнятості населення, обласні та місцеві (міські, районні 

та ін.) координаційні комітети сприяння зайнятості населення. Во-

ни мають стати відкритими для взаємодії з організаціями грома-

дянського суспільства і місцевими громадами;  

активізація діяльності сторін соціального діалогу та інсти-

тутів громадянського суспільства щодо захисту інтересів українсь-

ких учасників глобальних ринків праці у міжнародних об’єд-

наннях і структурах для забезпечення сталого розвитку та підви-

щення якості трудового життя.  

Стрімкий розвиток і поширення інформаційно-комуніка-

ційних та цифрових технологій змінюють усі сфери життєдіяльно-

сті, у тому числі трудову. Цифровізація може сприяти соціально 

орієнтованому економічному зростанню та поліпшенню якості 

життя для всіх завдяки здатності технологій позитивно впливати 

на ефективність, результативність і якість економічної, громад-

ської та особистісної діяльності. У свою чергу, це потребує транс-

формації навичок населення як щодо професійної діяльності, так і 

щодо організації соціальних взаємодій у процесі реалізації свого 

трудового потенціалу. Ця позиція відображена у ключових Євро-

пейських нормативних актах. Так, у Стратегії промислової політи-

ки Євросоюзу як базове завдання визначено трансформацію нави-

чок населення для цілей Індустрії 4.0. У даному випадку термін 

«навички» використовується для широкого означення того, що 
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людина знає, розуміє і може робити. У «Новій програмі розвитку 

навичок для Європи» (A new skills Agenda for Europe) визначено 

десять основних пріоритетів у цій сфері, починаючи з ініціатив, 

спрямованих на подолання основних розривів між підготовкою 

кадрів і ринком праці, до заходів, які сприятимуть розвитку і про-

гнозуванню навичок у нових видах промислової діяльності.  

Згідно з дослідженнями фахівець майбутнього повинен: 

бути крос-функціональним, працювати на стику професій; бути 

готовим перенавчатися все життя; бути готовим змінювати до 

10 професій протягом життя; бути професіоналом big date; знати 

декілька мов, уміти творчо мислити, володіти soft skills – умінням 

м’яко, терпеливо, доброзичливо добиватися цілей. Окрім пошуку 

належних професійних навичок, роботодавці все більше вимага-

ють додаткових навичок, таких як вміння працювати в команді, 

творчо мислити та вирішувати проблеми. Сьогодні занадто мало 

уваги приділяється таким навичкам у навчальних програмах. Між-

дисциплінарні професіонали ‒ люди, здатні поєднувати роботу в 

різних галузях, усе більше цінуються роботодавцями, але вони є 

доволі дефіцитними на ринку праці.  

Поступове розширення вимог до спектру навичок пра-

цівника характерне і для вітчизняного ринку праці. Це ілюстру- 

ють результати дослідження вакансій за групами професій,  

проведеного на основі оголошень про пропозицію роботи на про-

відних спеціалізованих інформаційних ресурсах (www.work.ua, 

www.rabota.ua, www.kiev.hh.ua та ін.). Наприклад, серед вакансій 

менеджера у сфері надання інформації найпоширенішими є вимо-

ги до наявності у претендента на посаду таких компетентностей, 

як навички проведення PR-кампаній; організації роботи зі зв’язків 

із ЗМІ; просування інформації в соціальних мережах, ведення бло-

гів; забезпечення підготовки прес-релізів про діяльність підприєм-

ства, бюлетенів, інших інформаційних матеріалів. Водночас біль-

ше половини вакансій (58%) містить ті чи інші вимоги особистіс-

ного характеру, зокрема активність, ініціативність, організова-

ність, стресостійкість претендента та ін.; третина вакансій ‒ вимо-

гу високого рівня комунікативних навичок і співробітництва; 20% 

вакансій вказують на необхідність наявності у претендента сис-

темних управлінських навичок для керівництва штатом (відділом) 

підлеглих фахівців. Існування такої вимоги помітно підвищує вар-
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тість вакансії. Заробітна плата для вибірки за цією ознакою склала 

13,1 тис. грн (із середнім відхиленням 3,1 тис.), що на 2,5 тис. (на 

23%) перевищує середню плату для всіх наявних вакансій.  

Виходячи з європейського досвіду пріоритетними завдан-

нями щодо формування навичок є такі:  

підвищення якості базових навичок, включаючи знання 

іноземних мов, навички користувача цифрової техніки тощо;  

формування гнучкості працівника та громадянської актив-

ності. Формальне навчання має забезпечувати кожного широким 

набором навичок, необхідних для особистісної реалізації та роз-

витку, соціальної інтеграції, активної громадської діяльності та 

зайнятості. Сюди відносять трансверсальні навички та ключові 

компетенції, такі як компетенція в галузі цифрових технологій, 

підприємництво, критичне мислення, а також фінансова грамот-

ність. Раннє набуття цих навичок становить основу для розвитку 

вищих, більш складних навичок, необхідних при стимулюванні 

креативності та інновацій;  

модернізація системи професійно-технічної освіти (ПТО). 

Бізнес та соціальні партнери мають бути залучені до розробки та 

реалізації програм ПТО на всіх рівнях, прикладом чого є «дуальна 

система» учнівства. В Україні створено систему професійної осві-

ти, орієнтовану на задоволення соціального запиту на освіту абіту-

рієнтів і їх батьків. У той же час ринок праці потребує інженерних 

кадрів або фахівців робітничих спеціальностей. І хоча ця потреба 

залишається гострою і незадоволеною, роботодавці мало втруча-

ються у процес формування державного замовлення і загального 

соціального запиту на працівників у розрізі окремих професійних 

груп і освітньо-кваліфікаційних рівнів;  

зосередження на цифрових навичках. Швидка цифрова 

трансформація економіки означає, що майже всі робочі місця по-

требуватимуть певного рівня цифрових навичок. Цифровізація 

змінює не тільки бізнес-моделі, але і способи соціальної взаємодії. 

Так, змінюються способи доступу до соціальних послуг (наприк-

лад, електронна медицина), а отже, необхідно, щоб і користувачі, і 

постачальники послуг, і державні адміністрації мали достатню кі-

лькість цифрових навичок;  
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підвищення прозорості та порівнянності кваліфікації. Не-

обхідно наблизитися до вимог директиви 2005/36/ЄС, яка сприяє 

взаємному визнанню професійних кваліфікацій;  

підвищення інформованості та доступності даних про мож-

ливості набуття навичок, а також створення засобів самостійно 

оцінювати рівень своїх навичок.  

Актуальність інноваційних трансформацій зайнятості, ос-

нову яких становлять соціальні інновації, зумовлена тим, що вони 

наразі є одним із найбільш дієвих інструментів подолання соціаль-

ного напруження, пристосування до нових глобалізаційних тенде-

нцій, забезпечення розвитку як суспільства, так і індивіда. Розроб-

ляючи управлінські рішення, слід урахувати, що, з одного боку, 

навіть бажані зміни не укорінюються, якщо вони не спираються на 

відповідні зміни у моделях поведінки суб’єктів базового рівня для 

певних відносин; з іншого − якщо виникнення інноваційних прак-

тик не супроводжується відповідним оновленням інституційних 

структур і форм, то виникають соціальні розриви, які нівелюють 

наслідки навіть позитивних інновацій, призводять до різкого по-

гіршення функціонування тієї чи іншої сфери людської діяльності. 

Власне за таким сценарієм розвиваються трансформаційні пере-

творення в Україні. У результаті навіть прогресивні організаційно-

правові форми не спричинили соціально-психологічних зрушень, 

були прийняті більше за формою, ніж за змістом, замінені нефор-

мальними, імітаційними та мімікрійними інституційними форма-

ми, а саме: прекарізація зайнятості; організаційна деформалізація 

середовища зайнятості; розмивання меж між трудовими, цивіль-

ними й економічними відносинами у сфері зайнятості та, відповід-

но, ускладнення правового розмежування і регулювання цих від-

носин; детехнологізація соціального партнерства на тлі нерозви-

неності соціальних технологій корпоративної та соціальної відпо-

відальності.  

Отже, йдеться про необхідність реалізації нового методо-

логічного підходу до трансформації зайнятості відповідно до наці-

ональної системи ЦСР. Його базовими  принципами є такі:  

урахування соціальної орієнтованості постіндустріальних 

зрушень у сфері зайнятості. Особливого значення дотримання та-

кого принципу набуває в умовах сьогодення, оскільки соціальна 

спрямованість економічного розвитку реально набуває другоряд-
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ного значення порівняно із суто економічною складовою та 

кон’юнктурними мегаполітичними інтересами. Цей принцип ви-

значає пріоритетність вирішення соціальних завдань концепту 

сталого розвитку, які відповідають нагальним інтересам населення 

країни, зокрема щодо забезпечення високопродуктивними робо-

чими місцями та зростання рівня доходів, спрямованості на високі 

стандарти добробуту, стимулювання його інноваційної активності 

та прагнення соціального прогресу;  

системної трансформації складної полікомпонентної стру-

ктури постіндустріальних зрушень у сфері зайнятості як нерозрив-

ного цілого, де кожна з компонент пов’язана з іншими як струк-

турно, так і функціонально. Цей принцип передбачає системність 

трансформацій з урахуванням усієї сукупності політичних, соці-

альних, екологічних, економічних, науково-технічних і суто тери-

торіальних чинників впливу; 

дотримання екологічної рівноваги як передумови нормаль-

ної життєдіяльності населення. Дотримання екологічних нормати-

вів, екологічної безпеки технологій, проведення екологічної експе-

ртизи проєктів розміщення і реконструкції виробничих потужнос-

тей тощо мають стати невід’ємною частиною постіндустріальної 

трансформації сфери зайнятості; 

дотримання територіальної цілісності, тобто врахування 

впливу трансформаційних зрушень на соціальну злагоду, політич-

ну стабільність, політичний устрій та цілісність території; 

збереження, розвитку і використання інноваційного потен-

ціалу вітчизняного ринку праці. Разом з отриманням короткочас-

ного економічного (техніко-технологічного, соціального, екологіч-

ного) ефекту в процесі реалізації моделі економічного зростання 

цей принцип передбачає врахування можливих наслідків, здатних 

негативно вплинути на стабільний розвиток ринку праці та сфери 

зайнятості країни в довгостроковій перспективі.  
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Розділ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОЦІНКИ СТАНУ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧ-

НОГО ЗРОСТАННЯ ШЛЯХОМ АКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Теоретичне обґрунтування і науково-методичне за-

безпечення оцінки сталого економічного зростання на засадах 

активізації соціального та трудового потенціалу 
 

У результаті об’єднання основних положень концепції 

економічного зростання та сталого розвитку сформувалася сучасна 

економічна концепція економічного зростання на засадах сталого 

розвитку. Основним критерієм такого розвитку має бути економіч-

не зростання за умови економічної ефективності, екологічної без-

пеки і соціальної справедливості. Економічне зростання на засадах 

сталого розвитку можна розглядати як кількісну характеристику 

змін параметрів економічної системи (збільшення ВВП, обсягів 

споживання, сукупного попиту, капіталу, інвестицій тощо), які, як 

правило, сприяють економічному розвитку за умов збалансованого 

розвитку виробництва, соціальної сфери, природного середовища, 

технологічного і соціального прогресу.  

Соціальний вимір сталого розвитку є обов’язковою складо-

вою всіх визначених Стратегією сталого розвитку України на пе-

ріод до 2030 року національних цілей
1
. Усі стратегічні цілі зорієн-

товані на збалансоване економічне зростання, яке визначається як 

економічне зростання на засадах сталого розвитку.  

Соціальний вектор економічного зростання на засадах ста-

лого розвитку спрямований на продуктивну й ефективну зайня-

тість, гідну працю та створення гідних робочих місць, переорієн-

тацію та розвиток самозайнятості населення, забезпечення можли-

востей для підвищення кваліфікації, якісної освіти, що створюють 

умови для розвитку людського потенціалу. Особливе місце посі-

дають цілі, пов’язані з подоланням бідності та скороченням нерів-

ності, забезпеченням здорового життя, благополуччя населення в 

безпечних та життєстійких населених пунктах.  

                                                           
1
 Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь / Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с. 
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У визначеному контексті соціальний вимір сталого розвит-

ку має двовекторну спрямованість. З одного боку, більшість внут-

рішніх складових соціальної компоненти виступають чинниками 

забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку, 

з іншого − вони є цільовими орієнтирами, внутрішніми складови-

ми стратегічних цілей такого розвитку. На підставі об’єднання ве-

кторів спрямованості соціальної складової визначається процес її 

відтворення (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Соціальний вектор забезпечення економічного 

зростання на засадах сталого розвитку 
1
  

 

Соціальний і трудовий потенціал як чинник економічного 

розвитку виступає системоутворюючим елементом сучасної еко-

                                                           
1
 Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Забезпечення економічного зростання на 

засадах сталого розвитку: державне регулювання соціально-трудовими чин-

никами. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І.В. Ящишиної. Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 143-148. 
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номіки, тому оцінка його впливу на забезпечення економічного 

розвитку згідно з принципами стійкості дозволяє визначити 

об’єктивні закономірності соціально-економічного розвитку під 

впливом даного потенціалу та науково-методичне обґрунтування 

управлінських рішень. 

В узагальненому вигляді визначення й оцінка впливу соці-

ального та трудового потенціалу на забезпечення економічного 

зростання згідно з основними принципами сталого розвитку базу-

ється на вирішенні завдань, які структуровано на розробленому 

дереві стратегічних цілей і завдань (рис. 2.2)
1
.  

За змістом виокремлено окремі стратегічні завдання в агре-

гованому вигляді − це складові (компоненти) окремих видів поте-

нціалу та їх розвиток, основні напрями та механізми активізації 

складових потенціалу для перетворення їх на соціальні та трудові 

чинники економічного зростання. Зміст третьої складової визнача-

ється безпосередньо стратегічною метою та включає головні Наці-

ональні цілі сталого розвитку України, а в четвертій наведено 

ключові критерії економічного зростання на засадах стійкості. Рів-

нозначність визначених стратегічних складових обумовлює необ-

хідність урахування обмежень за основними цілями та критеріями 

сталого розвитку при визначенні ступеня впливу соціальних і тру-

дових чинників на забезпечення економічного зростання за умови 

їх активізації.  

На етапі декомпозиції кожне стратегічне завдання деталі-

зується на підґрунті визначення окремих внутрішніх елементів, що 

розкривають їх зміст, уточнюються напрями та механізми активі-

зації соціального та трудового потенціалу залежно від наявних або 

можливих резервів реалізації потенціалу для досягнення визначе-

них цілей сталого розвитку з урахуванням критеріїв та обмежень 

такого розвитку.  

Узагальнена модель дерева стратегічних завдань визначає 

основні методичні положення щодо розробки кількісних оцінок 

ступеня впливу соціальних і трудових чинників на забезпечення 

економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

  

                                                           
1
 Хандій О.О. Активізація соціальних та трудових чинників економіч-

ного зростання на засадах сталого розвитку. Держава та регіони. Серія: 

Економіка та підприємництво. 2019. № 3 (108). С. 215-222. 
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Рисунок 2.2 – Дерево стратегічних завдань забезпечення еконо-
мічного зростання на засадах сталого розвитку за 
умови активізації соціальних і трудових чинни-
ків розвитку (частина 1) 

залучення осіб з інвалідністю (з частковою втра-

тою працездатності) до активного життя 
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Стратегічні 

складові 

А 
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  Рисунок 2.2 – Дерево стратегічних завдань забезпечення еконо-

мічного зростання на засадах сталого розвитку за 

умови активізації соціальних і трудових чинни-

ків розвитку (частина 2) 

* Декампінг – базовий принцип «зеленої» економіки, відповідно до якого можливе еко-
номічне зростання без збільшення природоємності та екологічних втрат. У Доповіді ЮНЕП 
(2011 р.) відзначається, що прискорення процесу декампінгу є фундаментальним чинником для 
майбутнього добробуту людей (Decomling Natural Response Use and Environmental Impacts from 
Economic Growth. URL: http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/Decoupling_ Re-
port_English.pdf) 

основні стратегічні цілі 

інклюзивне збалансоване еко-
номічне зростання та життє-
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критерії економічного зростання на засадах сталого 
розвитку за умови активізації соціального та трудово-
го потенціалу 

незменшуваний із часом, тобто від покоління  
до покоління, ступінь соціального благополуччя 

економічне зростання підтримується протягом усього 
періоду  

зменшення довготривалого навантаження на довкілля 

зростання середньої тривалості життя, у тому числі 
трудового 

раціональна структура споживання 

створення можливостей для формування основних 
складових прояву декампінгу* 

консолідація суспільства, соціальна єдність, соціальне 
включення 

можливість доступу всіх верств населення до освіти, 
медичних, рекреаційних та інших послуг 

економічна ефективність реалізації соціальних і тру-
дових чинників економічного зростання 

формування декампінгу як стратегічної основи руху до 
сталої економіки 

Стабілізація (зростання) життєвого та трудового  
потенціалу (у демографічному контексті) 

забезпечення високого рівня та якості життя 

виключення соціального відторгнення 

Економічне зростання на засадах стійкості  
за умови активізації соціального та трудового потенціалу 

Стратегічна 
мета 

Критерії економічного зрос-
тання на засадах сталості 

Національні цілі  
сталого розвитку України 

Стратегічні 
складові 

А 
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Соціальний і трудовий потенціал акумулює та синтезує су-

купні здібності до суспільно корисної праці працездатного насе-

лення, його розвиток обумовлює зміни основних параметрів еко-

номічного зростання, зокрема темпи та рівень економічного зрос-

тання, що супроводжується підвищенням рівня та якості життя на-

селення, матеріального добробуту, поліпшенням стану довкілля, 

умов життєдіяльності та прогресивними змінами суспільства зага-

лом. Трудові чинники в забезпеченні економічного зростання на 

засадах сталого розвитку пов’язані з підвищенням продуктивності 

й ефективності праці, зміною характеру праці, виникненням нових 

технологій, формуванням інноваційного потенціалу працівника, 

його креативності, постійним нарощуванням потенціалу розвитку, 

посиленням мотиваційної складової трудової діяльності та ін.  

Методичні підходи до визначення впливу соціальних і тру-

дових чинників на економічний розвиток на засадах сталого роз-

витку базуються на розробці моделі оцінок сформованих рівнів 

соціального і трудового потенціалу та вимірюванні їх впливу на 

зміну показників економічного зростання
1,2

.  

Базу нормування становлять цільові значення окремих ін-

дикаторів, визначені Цілями сталого розвитку та проєктом страте-

гії Сталого розвитку. 

Інтегральний показник соціально-трудового потенціалу 

(Істп) розраховується за умови рівнозначності внутрішніх складо-

вих на підставі багатовимірної середньої арифметичної 
3
. 

Інформаційний простір, у межах якого визначається досяг-

нутий рівень соціального та трудового потенціалу, забезпечуються 

умови його розвитку та можливості активізації як чинників еконо-

мічного зростання, сформовано на підставі множини індикаторів 

та показників виміру визначених складових потенціалу за 2007-

2017 рр. Вони включають статистичні показники за офіційними 

                                                           
1
 Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Забезпечення економічного зростання на 

засадах сталого розвитку: державне регулювання соціально-трудовими чин-
никами. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І.В. Ящишиної. Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 143-148. 

2
 Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Резерви розвитку соціального і трудово-

го потенціалу України. Економіка України. 2019. № 4. С. 58-71. 
3
 Там само. 
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даними державних органів статистики та соціологічні за результа-

тами соціологічного моніторингу
1,2

. 

Розраховані значення рівня інтегрального показника (Істп) 

та відповідних субіндексів (Ik) свідчать, що основні закономірності 

їх зміни відповідають тенденціям зміни макроекономічних показ-

ників, які склалися протягом 2007-2017 рр. (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Динаміка зміни інтегрального показника соціа-

льного та трудового потенціалу (Іcmn) у 2007-

2017 рр.
3
 

 

Виконана з використанням методів пропорційного розпо-

ділу
4
 оцінка ступеня впливу кожної складової на відносну зміну 

інтегрального показника (табл. 2.1) свідчить, що в цілому за 2007-

2017 рр. основні чинники зростання рівня розвитку соціально-

                                                           
1
 Українське суспільство: моніторинг соціальних змін; Інститут соціо-

логії НАН України. К., 2016. Вип. 3(17). 547 с. 
2
 Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін: соціологі-

чний моніторинг; за ред. Н.В. Ворони, М. Шульги. К.: Інститут соціології 
НАН України, 2012. С. 547. 

3
 Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудо-

вого та соціального потенціалів. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 19-

25. 
4
 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е 

изд., перераб. и доп. Минск: ООО «Новое знание», 2000. С. 57. 
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трудового потенціалу були пов’язані саме з тими складовими, які 

мали позитивні тенденції. За рахунок суттєвого зниження рівня 

соціальних ризиків та соціального виключення приріст рівня роз-

витку соціально-трудового потенціалу становить близько 7,0%, 

позитивні зрушення за демографічною складовою та санітарним 

станом і здоров’ям населення супроводжуються підвищенням рів-

ня потенціалу на 1,8 та 2,27% відповідно, а зростання рівня матері-

альної забезпеченості населення обумовлює приріст рівня інтегра-

льного показника на 2,0%. 

 

Таблиця 2.1 – Оцінка впливу внутрішніх складових на відносну 

зміну інтегрального показника соціального та 

трудового потенціалу, % 
1
 

Внутрішні  

складові Істп 
Ік 

Вплив на зміну інтегрального  

показника 

2017/2007 2017/2013 2013/2007 2017/2016 

Демографічна І1 1,8 -3,44 5,69 -0,34 

Здоров’я та санітарний 

стан населення 
І2 2,27 -1,35 3,79 -0,291 

Матеріальна забезпече-

ність, бідність 
І3 2,04 -1,994 4,3 0,777 

Соціально-трудова сфе-

ра, у тому числі: 
І4 -0,62 -1,96 1,63 0 

зайнятість І4.1 -1,53 -0,161 -1,35 0,922 

соціально-трудові відно-

сини 
І4.2 1,35 -2,52 4,2 -0,024 

Освіта, культура, інфор-

маційно-комунікативні 

послуги 

І5 -6,2 -3,546 -2,15 1,58 

Соціальна згуртованість 

та єдність 
І6 -1,58 2,337 -4,23 1,747 

Соціальні ризики та соці-

альні виключення 
І7 6,94 1,39 5,35 -0,582 

Соціальна інфраструктура І8 -7,06 -4,61 -1,8 -0,146 

Темпи зміни інтегрально-

го показника соціального 

та трудового потенціалу 

Істп -2,0 -13,9 13,8 3,7 

1 Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів тру-

дового та соціального потенціалів. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. 

С. 19-25. 
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Найбільш вагомі втрати розвитку соціально-трудового по-

тенціалу пов’язані з падінням рівня субіндексу щодо оцінки осві-

ти, культури та інформаційно-комунікативних послуг. За 2007-

2017 рр. ці втрати складають близько 6,2%. На 7,1% втрати рівня 

соціально-трудового потенціалу пов’язані із соціальною інфра-

структурою, зниження рівня інтегрального показника на 1,6% 

обумовлене падінням рівня соціальної згуртованості та єдності. 

Соціально-трудова сфера в цілому на 0,62% гальмує можливості 

розвитку соціально-трудового потенціалу, при цьому в основному 

за рахунок суттєвого погіршення ситуації за підсистемою «зайня-

тість» (на 1,53%). 

До початку 2014 р., тобто у 2007-2013 рр., мало місце сут-

тєве зростання рівня соціального та трудового потенціалу (на 

14,0%), основні чинники якого пов’язані з демографічною складо-

вою (5,69%), зниженням рівня соціальних ризиків і соціального 

виключення (5,35%), поліпшенням матеріального забезпечення 

населення (4,3%), здоров’я та соціального стану (3,79%), ситуації у 

структурі соціально-трудових відносин (4,2%). У той же час галь-

муючі чинники за цей період сформувалися за складовими «освіта, 

культура, інформаційно-комунікативні послуги» (-2,15%), «соціа-

льна згуртованість і єдність» (-4,23%) та на ринку праці (-1,35%). 

Загалом падіння рівня розвитку потенціалу за 2013-

2017 рр. складає 13,9%, при цьому в шести з восьми внутрішніх 

складових сформувалися негативні тенденції, які не тільки загаль-

мували можливості розвитку соціально-трудового потенціалу, але 

і «відкинули» його рівень на десятиліття. Практично за останні 

чотири роки зниження рівня розвитку соціального і трудового по-

тенціалу повністю нівелювало ті позитивні зрушення, які склалися 

в країні з 2007 по 2014 р. у сфері формування та розвитку соціаль-

ного і трудового потенціалу. 

За рахунок дезінтеграції безпосередньо субіндексів визна-

чено роль і значення окремих індикаторів у забезпеченні зростання 

(гальмування) як відповідних субіндексів, так і інтегрального по-

казника оцінки рівня соціально-трудового потенціалу загалом 

(табл. 2.2).  

Оцінка впливу досягнутого рівня соціального та трудового 

потенціалу (ІСТП) на зміну параметрів макроекономічних показни-

ків економічного розвитку (ВВП) базується на сполученні еконо- 
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  Таблиця 2.2 – Систематизація чинників гальмування розвитку соціального та трудового потен-

ціалу за окремими внутрішніми складовими 
1
 

Внутрішні 
складові 

соціально-

трудового 

потенціалу 

Темп зміни приросту (+) 

або зменшення (-)  

субіндексу, % 

Основні чинники гальмування за періоди 

2
0
1
7

 р
. 
 

д
о

 2
0
0
7

 р
. 

2
0
1
7

 р
. 
 

д
о

 2
0
1
3

 р
. 

2
0
1
3

 р
. 
 

д
о

 2
0
0
7

 р
. 

2
0
1
7

 р
. 
 

д
о

 2
0
1
6

 р
. 

2007-2017  2013-2017 2007-2013 2016-2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Демогра-
фічна 

 
21,1 

 
-27,8 

 
68 

 
-3,06 

- постаріння населення;  
- падіння припливу на-

селення 

 

- постаріння населення; 
- зменшення нетто-коефі-

цієнта відтворення насе-

лення; 
- падіння припливу насе-

лення; 

- зниження коефіцієнта 
природного приросту 

населення 

- постаріння насе-
лення 

 

- постаріння населен-
ня; 

- зменшення нетто-

коефіцієнта відтво-
рення населення; 

- зниження коефіцієн-

та природного при-
росту населення 

Здоров’я, 
санітарний 

стан насе-

лення 

 
23,1 

 
-10,8 

 
38,7 

 
-1,7 

- зростання рівня інва-
лідності серед населен-

ня, у тому числі серед 

дітей віком 0-17 років; 
- падіння життєвого по-

тенціалу населення, у то-

му числі чоловіків і жі-
нок; 

- падіння трудового 

потенціалу всього насе-
лення, у тому числі чо-

ловіків та жінок 

- зростання рівня інвалід-
ності серед населення, у 

тому числі серед дітей 

віком 0-17 років; 
- падіння життєвого по-

тенціалу населення, у 

тому числі чоловіків та 
жінок; 

- падіння трудового по-

тенціалу всього населен-
ня, у тому числі чолові-

ків та жінок 

- зростання рівня 
інвалідності серед 

населення, у тому 

числі серед дітей 
віком 0-17 років; 

- падіння трудового 

потенціалу для жінок 

- зростання рівня 
інвалідності серед 

населення, у тому 

числі серед дітей 
віком 0-17 років; 

- падіння життєвого 

потенціалу населення, 
у тому числі чоловіків 

та жінок 

 

 

1
4

2
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Матеріальна 
забезпе-

ченість  

 
20,6 

 
-16,0 

 
43,5 

 
6,5 

- падіння частки доходів 
домогосподарств від 

підприємницької діяль-

ності та самозайнятості; 
- збільшення витрат до-

могосподарств на оплату 

житлових та комуналь-
них послуг;  

- зменшення частки ви-

трат домогосподарств на 
неспоживчі товари 

- зниження середньоду-
шових еквівалентних 

загальних доходів, за 

ПКС у дол. США (за 
ринковим курсом ВБ 

2011 р.); 

- збільшення частки бід-
ного населення за крите-

рієм депривації; 

- зростання розшарування 
населення за співвідно-

шенням середньомісяч-

них доходів 10% найба-
гатших та 10% найбідні-

ших; 

- зменшення частки до-
ходів домогосподарств 

від підприємницької 

діяльності та самозайня-
тості;  

- збільшення витрат у 

структурі середньомісяч-
них витрат домогоспо-

дарств на житлові та 

комунальні послуги; 

- зменшення частки ви-

трат домогосподарств на 

неспоживчі товари 

- збільшення частки 
бідного населення за 

критерієм депривації; 

- зниження частки 
доходів домогоспо-

дарств від підприєм-

ницької діяльності та 
самозайнятості; 

- зменшення частки 

витрат домогоспо-
дарств на неспоживчі 

товари у структурі 

сукупних витрат 
домогосподарств 

- збільшення питомої 
ваги населення, дохо-

ди яких менше 75% 

медіанного значення; 
- зростання розшару-

вання населення за 

децильним коефіцієн-
том фондів за грошо-

вими доходами та 

співвідношенням се-
редньомісячних дохо-

дів 10% найбагатших 

та 10% найбідніших; 
- зростання витрат на 

житлові та комунальні 

послуги у структурі 
сукупних витрат до-

могосподарств 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соціально-
трудова сфе-
ра, у тому 
числі зайня-
тість 

 
-10,3 

 
0 

 
-10,3 

 
9,1 

- зниження рівня еконо-
мічної активності та 
зайнятості;  
- збільшення наванта-
ження на одне робоче 
місце професіоналів, 
фахівців і технічних 
спеціалістів;  
- зменшення кількості 
зайнятих на малих під-
приємствах та фізичних 
осіб-підприємців; 
- збільшення зайнятості в 
неформальному секторі;  
- збільшення частки шта-
тних працівників, що 
працюють в умовах, які 
не відповідають санітар-
но-гігієнічним нормам;  
- зростання питомої ваги 
респондентів, які вважа-
ють, що важко знайти 
будь-яку роботу 

- зниження рівня еконо-
мічної активності та за-
йнятості;  
- збільшення наванта-
ження на одне робоче 
місце професіоналів, 
фахівців і технічних спе-
ціалістів; 
- зменшення кількості 
зайнятих на малих під-
приємствах та фізичних 
осіб-підприємців;  
- зростання тяжкості 
виробничого травматиз-
му; 
- зростання частки штат-
них працівників, яким 
нарахована зарплата в 
межах її мінімального 
значення 

- зниження рівня 
зайнятості населення;  
- збільшення наванта-
ження на одне робоче 
місце професіоналів, 
фахівців і технічних 
спеціалістів; 
- зростання неповної 
зайнятості; 
- зменшення кількос-
ті зайнятих на малих 
підприємствах та 
фізичних осіб-
підприємців; 
- збільшення зайня-
тості в неформаль-
ному секторі;  
- збільшення тяжкос-
ті виробничого трав-
матизму;  
- збільшення частки 
штатних працівників, 
що працюють в умо-
вах, які не відпові-
дають санітарно-
гігієнічним нормам;  
- зростання питомої 
ваги респондентів, 
які вважають, що 
важко знайти будь-
яку роботу 

- збільшення частки 
штатних працівників, 
що працюють в умо-
вах, які не відповіда-
ють санітарно-
гігієнічним нормам  
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

соціально-
трудові від-
носини  

 
16,2 

 
-26,5 

 
58,8 

 
-2,0 

- зменшення середньої за-
робітної плати в дол. США 
(за ринковим курсом НБУ); 
- скорочення чисельності 
докторів та кандидатів наук 
в економіці; 
- зменшення частки осіб, які 
підвищили кваліфікацію та 
навчені новим професіям; 
- зменшення частки осіб 
віком 14-35 років, які мають 
професійно-технічну освіту; 
- зменшення співвідношен-
ня темпів зростання проду-
ктивності праці та реальної 
заробітної плати 

- зменшення середньої 
заробітної плати в дол. 
США (за ринковим 
курсом НБУ); 
- скорочення чисельно-
сті докторів та канди-
датів наук в економіці; 
- зменшення частки 
зайнятих, що мають 
вищу освіту, докторів 
та кандидатів наук в 
економіці;  
- зменшення частки 
осіб віком 14-35 років, 
які мають професійно-
технічну освіту 

- зменшення частки 
осіб, які підвищили 
кваліфікацію та на-
вчені новим профе-
сіям; 
- зменшення частки 
осіб віком 14-35 
років, які мають 
професійно-технічну 
освіту; 
- зменшення співвід-
ношення темпів 
зростання продукти-
вності праці та реа-
льної заробітної 
плати 

- зниження частки 
зайнятих, які мають 
вищу освіту, та пито-
мої ваги осіб віком 14-
35 років, які мають 
повну вищу та профе-
сійно-технічну освіту; 
- зменшення співвід-
ношення темпів зрос-
тання продуктивності 
праці та реальної за-
робітної плати 

Освіта, куль-
тура, інфор-
маційно-
комуні-
кативні  
послуги 

 
-44 

 
-33,8 

 
-15,3 

 
23,3 

- зниження чисельності учнів 
та студентів (в розрахунку на 
10 тис. населення) у всіх 
типах навчальних закладів та 
зменшення чисельності аспі-
рантів і докторантів; 
 - зменшення частки дітей, 
що навчаються серед дітей 
віком 0-17 років та серед 
всього населення; 
- зниження загальних ви-
трат на освіту, в % до ВВП, 
в структурі загальних ви-
трат домогосподарств та в 
розрахунку на одного учня / 
студента в дол. вимірі; 
- зменшення інтенсивності  

- зниження чисельності 
учнів і студентів у 
професійно-технічних 
закладах та у ВНЗ І-ІІ 
та ІІІ-IV рівнів акреди-
тації, а також аспіран-
тів та докторантів; 
- зменшення частки 
дітей, що навчаються 
серед дітей віком 0-17 
років та серед всього 
населення; 
- зменшення загальних 
витрат на одного учня/ 
студента (в дол. США); 
- зменшення інтенсив-
ності відвідування  

- зниження чисель-
ності учнів та студе-
нтів (в розрахунку на 
10 тис. населення) у 
всіх типах навчаль-
них закладів та зме-
ншення чисельності 
аспірантів і студен-
тів; 
- зменшення частки 
дітей, що навчають-
ся серед дітей віком 
0-17 років; 
- зниження загаль-
них витрат на освіту 
в структурі загаль-
них витрат  

- зниження частки 
учнів та студентів, які 
навчаються у профе-
сійно-технічних за-
кладах та у ВНЗ І-ІІ та 
ІІІ-IV рівнів акредита-
ції, а також аспірантів 
і студентів; 
- зменшення частки 
дітей, що навчаються 
серед дітей віком 0-17 
років та серед всього 
населення; 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     відвідування культурних 
закладів;  
- зменшення кількості ді-
тей, які займаються в ДСШ 

культурних закладів;  
- зменшення інтенсив-
ності осіб, які займа-
ються спортом 

домогосподарств; 
- зменшення кількос-
ті дітей, які займа-
ються в ДСШ 

 

Соціальна 
згуртова-
ність та єд-
ність 

 
-12,2 

 
30,4 

 
-32,7 

 
16,9 

- зниження індексу соціа-
льного самопочуття; 
 - підвищення індексу 
дестабілізаційного проте-
стного потенціалу насе-
лення; 
- падіння рівня довіри; 
- збільшення міграційних 
настроїв; 
- підвищення рівня полі-
тичної апатії; 
- збільшення частки рес-
пондентів, які оцінюють 
політичний стан як на-
пружений та навіть кри-
тичний; 
- зростання частки респо-
ндентів, які визнають, що 
не можуть вільно вислов-
лювати думки 

- збільшення частки 
респондентів, які від-
значають, що нікому 
не довіряти − це най-
небезпечніше; 
- зростання рівня полі-
тичної апатії та частки 
тих, які відзначають, 
що не можуть вільно 
висловлювати свої 
думки; 
- збільшення частки 
респондентів, які оці-
нюють політичний 
стан як напружений та 
навіть критичний 

- зниження індексу 
соціального самопо-
чуття; 
- зростання індексу 
дестабілізаційного 
протестного потенці-
алу населення; 
- збільшення мігра-
ційних настроїв; 
- підвищення рівня 
політичної апатії та 
падіння рівня грома-
дянської активності; 
- збільшення частки 
респондентів, які 
визнають, що не 
можуть вільно ви-
словлювати думки; 
- падіння рівня задо-
воленості своїм ста-
новищем та життям 
у своєму населеному 
пункті; 
- збільшення частки 
респондентів, які не 
розуміють, яких 
законів слід дотри-
муватися 

- зниження індексу соці-
ального самопочуття; 
- зростання рівня недо-
віри у суспільстві; 
- посилення міграційних 
настроїв; 
- зростання рівня полі-
тичної апатії та падіння 
рівня громадянської 
активності 
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Закінчення табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соціальні 
ризики, соці-
альне ви-
ключення 

 
89,6 

 
12,1 

 
69,2 

 
-3,6 

- зростання інтенсивно-
сті правопорушень; 
- зниження співвідно-
шення середнього роз-
міру пенсій і прожитко-
вого мінімуму та серед-
ньої заробітної плати 
 

- зменшення питомої 
ваги витрат на соціаль-
ний захист і соціальне 
забезпечення у структурі 
видатків загального бю-
джету; 
- зниження співвідно-
шення середнього розмі-
ру пенсій і прожиткового 
мінімуму та середньої 
заробітної плати 

- зростання інтен-
сивності правопо-
рушень; 
- зниження спів-
відношення серед-
нього розміру 
пенсій і прожитко-
вого мінімуму та 
середньої заробіт-
ної плати 

- підвищення рівня засу-
дженості осіб, які скоїли 
правопорушення; 
- підвищення рівня злочин-
ності серед неповнолітніх; 
- зменшення питомої ваги 
витрат на соціальний за-
хист і соціальне забезпе-
чення в структурі видатків 
загального бюджету та по 
відношенню до ВВП; 
- зниження співвідношен-
ня середнього розміру 
пенсій та середньої заро-
бітної плати 

Соціальна 
інфраструк-
тура  

 
-47,1 

 
-39,8 

 
-12,1 

 
-1,7 

- зниження рівня забез-
печеності всіма видами 
освітніх закладів; 
- зниження рівня забез-
печеності медичними 
кадрами та лікарняними 
ліжками; 
 - зменшення пасажиро-
обороту; 
- прискорення темпів 
зниження обсягів паса-
жирообороту 
 

- зниження рівня забез-
печеності всіма видами 
освітніх закладів; 
- зниження рівня забез-
печеності медичними 
кадрами та лікарняними 
ліжками; 
- зменшення ємності 
амбулаторно-
поліклінічних закладів; 
- зниження рівня забез-
печеності житлом; 
- зменшення пасажироо-
бороту; 
- прискорення темпів 
зниження обсягів паса-
жирообороту 

- зниження рівня 
забезпеченості 
всіма видами осві-
тніх закладів; 
- зниження рівня 
забезпеченості ме-
дичними кадрами 
та лікарняними 
ліжками; 
- зменшення паса-
жирообороту; 
- прискорення 
темпів зниження 
обсягів пасажиро-
обороту 
 

- зниження рівня забезпе-
ченості загальноосвітніми 
школами та професійно-
технічними закладами; 
- зниження рівня забезпе-
ченості середнім медич-
ним персоналом та лікар-
няними ліжками 

1 Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудового та соціального потенціалів. Економі-

ка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 19-25. 
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метричних моделей взаємозв’язку, які розробляються на підставі 

алгоритму кореляційно-регресійного аналізу й емпіричних коефі-

цієнтів еластичності.  

Співставлення темпів приросту (зниження) ВВП та ІСТП 

свідчить про співпадіння коливань відповідних показників 

(рис. 2.4), що підтверджує наявність прямого помірного зв’язку 

поміж ними. 
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Рисунок 2.4 – Темпи зміни ВВП (у цінах 2007 р.) та ІСТП за 2007-

2017 рр., % до попереднього року 

 

Зростання інтегрального показника соціального та трудо-

вого потенціалу супроводжується збільшенням ВВП. Слід заува-

жити, що така закономірність склалася протягом усього періоду 

дослідження.  

Визначення кількісного ступеня взаємозв’язку між пара-

метрами економічного зростання та рівнем соціального і трудово-

го потенціалу базується на ідентифікації економетричних моделей, 

які побудовані за алгоритмами кореляційно-регресійного аналізу.  

Для оцінки впливу подій, пов’язаних з анексією АР Крим 

та частковою окупацією Донбасу в рівняння регресії вводиться 

структурна змінна ut, яка визначається таким чином
1,2

: 

                                                           
1
 Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб. 

К.: КНЕУ, 2001. 170 с. С. 108-112. 
2
 Шамилева Л.Л. Статистическое моделирование и прогнозирование: 

учеб. пособие. Донецк: Каштан, 2008. 310 с. 
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В ідентифікованому рівнянні регресії параметри при цій 

змінній 
tua  дозволяють оцінити, які втрати обсягу ВВП мали місце 

внаслідок анексії Криму та окупації частини Донбасу.  

Оптимальна апроксимація зміни ВВП (у цінах 2007 р.) від 

визначених чинників склалася за такими регресійними моделями: 
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де 
1y – ВВП, млн грн (у цінах 2007 р.) за 2007-2017 рр.;  

1х  – інтегральний показник рівня соціально-трудового потенціа-

лу за 2007-2017 рр. (ІСТП); 

t  – чинник часу; 1,11;t   

ut  – структурна змінна. 
 

Множинний коефіцієнт детермінації свідчить, що зміна об-

сягів ВВП у середньому за 2007-2017 рр. на 80,2% обумовлена 

зміною рівня соціально-трудового потенціалу та тенденцією змін, 

які склалися за 11 років. Протягом усього періоду має місце пряма 

залежність між зміною ІСТП та ВВП, при цьому кожен відсоток 

приросту рівня інтегрального показника супроводжується прирос-

том ВВП на 0,762%, але при цьому одночасно простежується і не-

гативна тенденція зміни ВВП, оскільки середньорічні темпи його 

падіння за 11 років склали -1,64%. 

Параметр лінійної регресійної залежності (2.2) а1 = 438,84 

свідчить, що збільшення ІСТП на 0,1 коефіцієнтного пункту супро-

воджується приростом ВВП (у порівнянних цінах 2007 р.) на 

43,9 млрд грн. Однак з урахуванням структурної змінної иt  
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така залежність мала місце лише з 2007 до 2013 р. Починаючи з 

2014 р. у середньому щорічно внаслідок подій на сході України та 

анексії АР Крим втрати ВВП склали близько 60,33 млрд грн. Ви-

значена на підставі наведених регресійних моделей залежність 

ВВП від зміни рівня соціально-трудового потенціалу підтверджує, 

що останній об’єктивно є чинником забезпечення економічного 

зростання. 

Зв’язок між економічним зростанням і соціально-трудовим 

потенціалом відповідно до основного вихідного положення має 

двовекторну спрямованість. Соціально-економічний розвиток ви-

значає базові умови формування соціально-трудового потенціалу, 

у той же час основні чинники потенціалу виступають чинниками 

економічного зростання та розвитку.  

Активізація соціального та трудового потенціалу розгляда-

ється як безперервний процес у структурі відтворювального про-

цесу, який шляхом багатосуб’єктних соціальних і соціально-трудо-

вих взаємозв’язків перетворює можливостей на дійсність, супро-

воджується появою нових форм і технологій їх реалізації, забезпе-

чує адаптацію соціальних суб’єктів або суб’єктів соціально-трудо-

вих відносин (людина, соціальна група, спільнота чи суспільство 

та ін.) до нових для них соціальних або соціально-трудових відно-

син і викликів.  

Теоретико-методологічні принципи активізації соціального 

та трудового потенціалу економічного зростання на засадах стало-

го розвитку базуються на узагальненому підході до врахування 

соціальної компоненти в забезпеченні економічного зростання. 

Згідно з даним підходом соціальна складова включає основні еле-

менти соціального та трудового потенціалу, які при аналізі їх 

впливу на забезпечення економічного зростання визначаються як 

ключові чинники такого розвитку. 

Виходячи з наведених концептуальних положень визначе-

но місце та значення активізації чинників соціального і трудового 

потенціалу в забезпеченні економічного розвитку (рис. 2.5).  

Соціальні домінанти сталого розвитку пов’язані з такими 

напрямами та завданнями активізації залежно від пріоритетності 

стратегічних цілей:  
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Рисунок 2.5 – Активізація соціального та трудового потенціалу 

в забезпеченні економічного розвитку 
1
 

 
сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 
Створення гідних робочих місць, забезпечення технологічної мо-
дернізації, сприяння формуванню умов для підвищення кваліфіка-
ції та розвитку трудових навичок визначають основні трудові чин-
ники економічного зростання, пов’язані з підвищенням продукти-
вності й ефективності праці, зміною її характеру, посиленням мо-
тиваційної складової, формуванням креативності та постійним на-
рощуванням потенціалу розвитку працівника; 
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визначення діючого та розробка розподільного механізму 
одержання доходів, зокрема доходів за результатами праці та 
участь у розподілу капіталу; 

розробка і втілення системи мотивацій до продуктивної 

праці, відновлення цінностей праці та трудового життя; 

забезпечення рівноправного доступу людини до одержання 

доходів, користування ресурсами та соціальними послугами; 

безпека життя людини, соціальне благополуччя, підвищен-

ня комфорту людського існування. Соціальне благополуччя 

пов’язане передусім зі збільшенням тривалості життя, плануван-

ням родини та раціонального особистого споживання, поліпшен-

ням середовища існування людини, супроводжується розвитком її 

соціальної активності, соціальним захистом вразливих верств на-

селення тощо. При цьому високі стандарти життєдіяльності мають 

поєднуватися зі ставленням до довкілля як до безпосереднього 

продовження середовища власного проживання; 

визначення освіти та науки визначальними важелями ста-

лого розвитку, що забезпечує прогресивний розвиток людини, 

удосконалення науково-технічної бази і технологій виробництва, 

цифровізацію та «озеленення» економіки;  

забезпечення рівних можливостей в одержанні медичної 

допомоги та доступу всіх верств населення до медичних послуг у 

координатах сталого розвитку, пов’язаних із посиленням превен-

тивних функцій щодо благополуччя, зосередження на детермінан-

тах здоров’я, зокрема мінімізації шкідливих чинників і звичок;  

мінімізація рівня соціальних ризиків, пов’язаних із кримі-

налізацією суспільства, наслідками воєнних дій на сході країни, 

поширенням соціально обумовлених захворювань, зростанням со-

ціальної апатії, підвищенням рівня девіантної поведінки тощо. 

Можна виділити декілька агрегованих блоків, які забезпе-

чують зовнішні умови для розвитку та, як наслідок, можливості 

активізації чинників потенціалу (рис. 2.6). По-перше, це параметри 

безпосередньо макроекономічних показників економічного роз-

витку – зростання ВВП, фінансова стабілізація, розвиток іннова-

ційної, цифрової та знаннєвої економіки, зміна її структури та за-

безпечення збалансованості. У цьому ж блоці доцільно розглядати 

і демографічну складову в контексті визначення загальних обсягів 

життєвого та трудового потенціалу.  
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Рисунок 2.6 – Структура процесу активізації чинників соціаль-

но-трудового потенціалу в забезпеченні економіч-

ного зростання
1
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Тривалість працездатного періоду життя безпосередньо за-
лежить від здоров’я людини, що обумовлює необхідність рефор-
мування системи збереження й охорони здоров’я. 

За внутрішніми складовими основні напрями активізації 
чинників соціального та трудового потенціалу у сфері соціально-
трудових відносин та зайнятості пов’язані зі створенням умов для 
ефективної продуктивної зайнятості відповідно до освітнього і 
професійно-кваліфікаційного рівня на основі формування мотива-
ційної складової, залучення до економічних процесів людських 
ресурсів високої якості, створення механізмів їх капіталізації в ін-
новаційній і креативній діяльності. Як наслідок, визначені процеси 
супроводжуються розвитком ефективної підприємницької діяль-
ності та створюють умови для формування середнього класу в су-
спільстві, забезпечують зростання доходів населення, гідний рі-
вень життя населення та умови життєдіяльності. Однак ця складо-
ва безпосередньо пов’язана з необхідністю забезпечення високо-
класної освіти, яка зорієнтована на ґрунтовну підготовку у сфері 
фундаментальних природничих знань, формування високої профе-
сійної компетентності, сучасних знань та вмінь у галузі ІТ, воло-
діння базовими управлінськими, юридичними й економічними 
знаннями та англійською мовою. 

Реформування системи охорони освіти пов’язане з удоско-
наленням і зростанням ефективності соціальної інфраструктури, 
що забезпечує доступність широких верств населення до освітніх 
та медичних послуг, поліпшення транспортного сполучення в кра-
їні. Наведені узагальнені напрями активізації чинників соціального 
та трудового потенціалу в забезпеченні економічного зростання 
потребують створення умов для формування людського, трудового 
та соціального потенціалу і, як результат, перетворення його на 
людський і соціальний капітал відповідно. Забезпечення інтеграції 
суспільства, розвитку громадянського суспільства включає ство-
рення умов для формування соціального потенціалу та його перет-
ворення на соціальний капітал суспільства. У першу чергу це 
пов’язано з інституціями, відносинами, соціальними нормами та 
цінностями, які формують соціальні риси суспільства, визначають 
форми і напрями соціальної взаємодії та існуючий рівень довіри в 
соціумі. Наведені умови визначають основні напрями активізації 
чинників за складовими «соціальна згуртованість та єдність» і 
«соціальні ризики та виключення». 
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Висока якість людського потенціалу в суспільстві, активі-

зація чинників трудового і соціального потенціалу за принципами 

інноваційності, стійкості й участі всіх верств населення через зай-

нятість і самозайнятість у високотехнологічних видах економічної 

діяльності забезпечують можливості економічного зростання на 

засадах збалансованого сталого розвитку. 

 

 

2.2. Оцінка і можливості використання резервів еконо-

мічного зростання за рахунок соціального та трудового потен-

ціалу 

 

Алгоритм методу пропорційного розподілу відносно оцін-

ки впливу як внутрішніх складових, так і їх індикаторів на зміну 

інтегрального показника соціально-трудового потенціалу дозволяє 

додатково визначити та кількісно оцінити резерви його зростання. 

Змістовно такі резерви можуть бути створені за рахунок нівелю-

вання негативного впливу тих індикаторів (чинників), які висту-

пають важелями гальмування розвитку соціального та трудового 

потенціалу. 

Методика визначення резервів розвитку соціального та 

трудового потенціалу заснована на таких вихідних положеннях
1
:  

резерви формуються за рахунок нівелювання негативного 

впливу окремих індикаторів за кожною складовою;  

визначення потенційних обсягів резервів за кожним інди-

катором базується на оцінках відхилень нормованих значень, які 

склалися в t-му періоді, від їх максимальних значень для тих інди-

каторів, що виступають чинниками гальмування. 

Алгоритм визначення резервів зростання інтегрального по-

казника соціально-трудового потенціалу включає такі етапи
2
: 

                                                           
1
 Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Резерви розвитку соціального і та тру-

дового потенціалу України. Економіка України. 2019. № 4. С. 58-71. 
2
 Хандій О.О. Оцінка резервів економічного зростання за рахунок со-

ціального і трудового потенціалів. Науковий вісник Ужгородського націона-

льного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. 2019. № 26. С. 96-100. 
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1. Визначення коефіцієнта співвідношення (
kn ) відносної 

зміни k-го субіндексу на зміну інтегрального показника  

( , .,%kI відн ) та абсолютного приросту (абсолютного зменшення) 

окремих його індикаторів за терміни, що співставляються
1
: 

;

)(
1

1

.,%,









ik

i

iit

віднk

k

zz

I
n

 (2.3) 

2. Для тих індикаторів, які виступають гальмуючими чин-

никами, тобто за якими склалася негативна тенденція їх зміни  

(
tiZ ˂0), визначаються можливі резерви їх збільшення ( '

tiZ ) за 

умови досягнення ними максимальних значень, які склалися про-

тягом досліджуваного періоду. Розрахунки виконуються за кож-

ною к-ю складовою:  

 ' max

1

ik

ti i ti

i

Z Z Z


   ; 

 ' ' max

1 1

,
i ik k

tk ti i ti

i i

Z Z Z Z
 

       (2.4) 

де t – період, станом на який визначаються резерви; 

ki – кількість індикаторів k-ї складової, за якими склалася нега-

тивна тенденція зміни і-го показника. 

3. Оцінка можливих резервів збільшення інтегрального 

показника (в %) за рахунок нівелювання негативних тенденцій від-

повідних індикаторів і досягнення ними максимально можливого 

рівня:  

за кожною k-ю внутрішньою складовою: 
' '

СТП k k tkR I n Z   ; (2.5) 

у цілому за всіма складовими: 

k

n

k

СТПСТП IRR /
1






, (2.6) 

де п − кількість внутрішніх складових інтегрального показника. 

Визначені обсяги потенційних резервів розвитку соціаль-

ного та трудового потенціалу за умови їх активізації можуть бути 

                                                           
1
 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е 

изд., перераб. и доп. Минск: ООО «Новое знание», 2000. С. 58. 
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мобілізовані для забезпечення економічного зростання на засадах 

сталого розвитку. 
Кількісна оцінка рівня розвитку трудового та соціального 

потенціалу з визначенням потенційних резервів і пріоритетів за-
безпечують обґрунтування зважених управлінських рішень при 
розробці методів та механізмів активізації соціальних та трудових 
чинників економічного зростання. З іншого боку, кількісна оцінка 
рівня потенціалу уможливлює визначення сили та напрямів впливу 
на забезпечення економічного розвитку, при цьому ключові прин-
ципи сталого розвитку закладені в порогових значеннях відповід-
них індикаторів як бази їх нормування. Основна математико-
статистична методологія для визначення та кількісної оцінки 
впливу соціальних і трудових чинників базується на використанні 
емпіричних та теоретичних коефіцієнтів еластичності, алгоритму 
кореляційно-регресійного аналізу та інших економетричних ін-
струментах оцінки взаємозв’язків.  

Згідно з вихідними гіпотезами та розробленою методикою 
оцінки обсягів резервів зростання інтегрального показника соціа-
льного та трудового потенціалу загальні обсяги резервів визнача-
ються для тих показників, які виступають гальмуючими чинника-
ми та мають негативну тенденцію у 2007-2017 рр. У такому кон-
тексті резерви визначаються як компенсація втрат ресурсів за кож-
ним чинником формування та розвитку соціального і трудового 
потенціалу, які можуть бути активізовані в забезпеченні економіч-
ного зростання

1
. 

За кожним індикатором розраховуються обсяги резервів  

( '

tiZ ) як відхилення максимального нормованого значення, досяг-

нутого за досліджуваний період, від нормованого значення показ-
ника за 2017 р., або за рік, станом на який обчислюються обсяги 
резервів. Їх сума за кожною складовою зважується на коефіцієнт 
внеску відповідної складової в загальний приріст інтегрального 
показника. Загальний обсяг резерву зростання рівня соціального та 
трудового потенціалу розраховується як загальна сума резервів, 
сформованих за кожною складовою. 

                                                           
1
 На даному етапі дослідження йдеться лише про нівелювання нега-

тивного впливу чинників на розвиток потенціалу, за рахунок чого і форму-
ються відповідні резерви. 
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За рахунок нівелювання негативного впливу чинників, що 
гальмують розвиток соціального та трудового потенціалу протя-
гом 2007-2017 рр., загальні обсяги резерву згідно з оцінкою мо-
жуть скласти 53,8 % приросту Істп, при цьому найвагоміші резерви 
зосереджені за підсистемою «освіта, культура, інформаційно-
комунікативні послуги» – їх частка в загальному обсязі резервів 
складає 19,3%, на другому місці − соціальна інфраструктура 
(15,2%), на третьому – соціальна згуртованість та єдність (12,6%). 
Слід звернути увагу, що більше половини загальних обсягів резер-
вів сформувалися безпосередньо за 2014-2017 рр., при цьому роз-
поділ обсягів за складовими залишається практично незмінним. Як 
свідчать виконані розрахунки, обсяги резервів є найбільшими у 
структурі тих складових соціального та трудового потенціалу, за 
якими мали місце найбільш вагомі чинники стримування можли-
востей формування та розвитку соціального і трудового потенціа-
лу. Розроблена методика визначення обсягів можливих резервів 
підвищення рівня соціального та трудового потенціалу також до-
зволяє за рахунок їх співставлення за окремі періоди додатково 
визначити обсяги мобілізації протягом 2017 р. (табл. 2.3). 

Загалом за всіма складовими близько 79,4% всіх резервів, 
які сформувалися у 2007-2017 рр., були мобілізовані протягом 
2017 р. Найбільші позитивні зрушення простежуються за тією 
складовою формування та розвитку соціального і трудового поте-
нціалу, у складі якої найбільшою мірою були зосереджені чинники 
гальмування. Близько 95,4% із загального обсягу резервів за скла-
довою «освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги» та  
92,2% за складовою «соціальна інфраструктура» були мобілізовані 
протягом 2017 р. на забезпечення зростання рівня соціального та 
трудового потенціалу. Досить високий рівень мобілізації резервів 
має місце за складовими, які визначають здоров’я та санітарний 
стан населення (90,4%), зайнятість (82,4%), соціальну згуртова-
ність і єдність (76,5%). У той же час викликає занепокоєння досить 
низький рівень мобілізації за рахунок нівелювання негативного 
впливу чинників гальмування за складовою «соціально-трудові 
відносини» і «соціальні ризики та соціальне виключення» (69,1%). 
Внутрішня структура кожного субіндексу дозволяє деталізувати 
безпосередньо чинники, які найбільшою мірою визначають резер-
ви зростання рівня соціального та трудового потенціалу за умови 
їх мобілізації та активізації (табл. 2.4). 



159 

 

Таблиця 2.3 – Резерви зростання рівня соціального та трудового потенціалу за окремими внут-

рішніми складовими, % 
1
 

Внутрішні складові 

Обсяги резервів, які сформувалися протягом: 
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Демографічна 3,8 7,1 0,66 2,5 3,88 12,7 0,944 8,5 75,2 

Здоров’я, санітарний стан населення 4,5 8,4 0,885 3,3 2,0 6,5 0,43 4,0 90,4 

Матеріальна забезпеченість 5,7 10,6 1,89 7,2 3,9 12,7 2,03 18,4 64,4 

Соціально-трудова сфера, у тому числі: 

зайнятість, ринок праці  5,4 10,1 4,95 18,8 2,1 6,9 0,95 8,6 82,4 

соціально-трудові відносини  4,8 8,9 2,1 8,0 3,7 12,2 2,7 24,3 43,7 

Освіта, культура та інформаційно-
комунікативні послуги 10,4 19,3 4,5 17,1 5,4 17,6 0,48 4,3 95,4 

Соціальна згуртованість та єдність 6,8 12,6 5,2 19,8 3,1 10,1 1,6 14,4 76,5 

Соціальні ризики та соціальне виключення 4,2 7,8 2,86 10,9 1,88 6,1 1,3 11,7 69,1 

Соціальна інфраструктура 8,2 15,2 3,26 12,4 4,66 15,2 0,64 5,8 92,2 

Усього ( ,%CТПR ) 53,8 100,0 26,3 100, 30,62 100 11,1 100 79,4 

із них суб’єктивна складова 6,414 11,9 6,4 24,7 3,1 10,1 1,6 14,4 75,1 
1
 Хандій О.О. Оцінка резервів економічного зростання за рахунок соціального і трудового потенціалів. Науковий вісник Уж-

городського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 26. С. 96-100. 

1
5

9
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Таблиця 2.4 – Основні чинники формування резерву соціально-

го та трудового потенціалу в забезпеченні еконо-

мічного зростання 
1
 

Внутрішня 

складова 
Чинники 

1 2 

1. Демографіч-

на 

Постаріння населення; 

параметри відтворення загальної чисельності та статево-

вікової структури; 

відплив населення з країни 

2. Здоров’я, 

санітарний стан  

Інвалідність серед дітей віком до 17 років та серед усьо-

го населення; 

життєвий потенціал; 

трудовий потенціал; 

дорожній травматизм  

3. Матеріальна 

забезпеченість  

Розшарування населення за рівнем середньодушових 

грошових доходів; 

бідність населення за критерієм депривації; 

умови для формування підприємницької діяльності та 

самозайнятості; 

раціональна структура сукупних витрат домогоспо-

дарств; 

умови для забезпечення можливостей накопичення у 

структурі сукупних витрат домогосподарств 

4. Соціально-

трудова сфера 

Навантаження на одне робоче місце професіоналів, фа-

хівців і технічних спеціалістів; 

зайнятість на малих підприємствах та фізичні особи-

підприємці; 

зайнятість у неформальному секторі економіки; 

зростання прекаріату; 

умови для підвищення якості робочої сили; 

зростання ефективності використання робочої сили; 

тяжкість виробничого травматизму  

5. Освіта, куль-

тура та інфор-

маційно-кому-

нікативні по-

слуги  

Рівень освіти у професійно-технічних навчальних за-

кладах, ВНЗ I-II та III-IV рівнів акредитації; 

скорочення обсягів та зниження рівня підготовки спеці-

алістів вищої кваліфікації та наукових кадрів; 

активність відвідування культурних закладів; 

зайнятість спортом, у тому числі серед дітей віком до 17 

років 
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Закінчення табл. 2.4 
1 2 

6. Соціальна 

згуртованість і 

єдність 

Рівень соціального самопочуття в суспільстві; 

рівень довіри в суспільстві загалом, у тому числі до всіх 

гілок влади; 

посилення апатії та зниження громадянської активності; 

дестабілізація населення у правовому полі; 

міграційні настрої 

7. Соціальні 

ризики та соці-

альне виклю-

чення  

Рівень злочинності в країні, у тому числі серед неповно-

літніх; 

зменшення видатків на соціальний захист у структурі 

видатків зведеного бюджету та по відношенню до ВВП; 

співвідношення середнього розміру пенсій до прожитко-

вого мінімуму та середньої заробітної плати 

8. Соціальна 

інфраструктура 

Освітня інфраструктура; 

забезпеченість медичними кадрами і лікарняними ліжками; 

падіння обсягів пасажироперевезень 
1
 Хандій О.О. Оцінка резервів економічного зростання за рахунок 

соціального і трудового потенціалів. Науковий вісник Ужгородського націо-

нального університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. 2019. № 26. С. 96-100. 

 

Наведена в табл. 2.4 систематизація чинників, за рахунок 

нівелювання яких формуються резерви зростання рівня соціально-

го та трудового потенціалу, дозволяє досить чітко визначити умо-

ви та механізми їх мобілізації, напрями активізації в забезпеченні 

економічного зростання. Наприклад, за демографічною складовою 

передусім йдеться про забезпечення умов для простого відтворен-

ня загальної чисельності населення, зменшення його відпливу, що, 

як наслідок, супроводжується зміною вікової структури, знижен-

ням рівня постаріння населення.  

За підсистемою «здоров’я та санітарний стан населення» 

основні резерви зосереджені за двома складовими: з одного боку, 

це зниження рівня інвалідності як серед усього населення, так і 

серед дітей; з іншого – за рахунок зростання параметрів відтво-

рення як загальної чисельності, так і більш прогресивної вікової 

структури забезпечується збільшення обсягів життєвого та трудо-

вого потенціалу. За підсистемою «матеріальна забезпеченість» ос-

новні резерви наразі пов’язані з раціоналізацією структури витрат 

домогосподарств, які б створили умови для формування середньо-
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го класу в країні, підвищення підприємницької активності та само-

зайнятості, забезпечили можливості зростання рівня нагромад-

ження як чинника створення людського капіталу. Залишаються 

також і проблеми, пов’язані з високим рівнем бідності, особливо за 

критеріями депривації.  

У соціально-трудовій сфері також можна агрегувати всі 

чинники формування резерву у дві групи. Перша пов’язана із за-

безпеченням якості робочої сили – підготовка якісної робочої сили 

безпосередньо на підприємствах, робочому місці, підвищення рів-

ня освіти працюючих, що супроводжується зростанням ефектив-

ності використання робочої сили. Одночасно в структурі другої 

групи є чинники, пов’язані з умовами формування прекаріїв на ри-

нку праці, – неповна зайнятість, зайнятість у неформальному сек-

торі та тіньова зайнятість. До цієї ж групи можна віднести і чин-

ники щодо забезпечення зростання зайнятості на малих підприєм-

ствах та фізичних осіб-підприємців. Наведені основні чинники  

формування резервів у складовій «соціально-трудові відносини» 

корелюють із тими, які визначені в підсистемі «освіта, культура та 

інформаційно-комунікативні послуги». Йдеться про створення 

можливостей для зростання рівня освіти за всіма видами освітніх 

закладів, забезпечення підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, 

у тому числі наукових кадрів. Забезпечення можливостей для на-

селення, особливо для дитячого контингенту, супроводжується 

підвищенням рівня здоров’я та тривалості життя, зменшенням 

втрат життєвого та трудового потенціалу.  

За підсистемою «соціальна згуртованість та єдність» ос-

новні резерви зростання інтегрального показника розвитку соці-

ального та трудового потенціалу пов’язані із забезпеченням полі-

тичної свободи, формуванням серед населення політичної та гро-

мадянської активності, зниженням міграційних настроїв відносно 

виїзду з країни. За складовою «соціальні ризики та соціальне ви-

ключення» формування резервів можливе за рахунок підвищення 

рівня пенсійного забезпечення та зниження рівня злочинності. Ре-

зерви, які можуть бути мобілізовані за підсистемою «соціальна ін-

фраструктура», зосереджені найбільшою мірою в забезпеченні на-

селення середнім медичним персоналом, лікарняними ліжками, 

зростанні кількості вищих навчальних закладів усіх рівнів акреди-

тації та розвитку пасажирського транспорту.  
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За підсистемою «соціально-трудові відносини» основні 

чинники, за якими формуються резерви розвитку трудового поте-

нціалу, визначаються підвищенням якості робочої сили, що безпо-

середньо пов’язано з освітою. У першу чергу, це зростання частки 

працівників, які підвищили свою кваліфікацію та навчені новим 

професіям; чисельності учнів і студентів за всіма навчальними за-

кладами; рівня фінансування освітніх послуг за всіма джерелами. 

Зниження рівня зайнятості в неформальному секторі та неповна 

зайнятість супроводжуються падінням рівня прекаріації у сфері 

зайнятості та формують умови розвитку трудового потенціалу.  

У структурі створення можливостей для реалізації резервів 

збільшення соціального потенціалу пов’язане з поліпшенням соці-

ально-економічної ситуації, що може супроводжуватися знижен-

ням дестабілізаційного протестного потенціалу та міграційних на-

строїв. Забезпечення стабільності законодавчого поля та розши-

рення політичних прав і свобод населення також виступають сут-

тєвим резервом розвитку та реалізації соціального потенціалу як 

суспільства загалом, так і окремої людини. За складовою «соціаль-

ні ризики, соціальне виключення» основні резерви можуть бути 

мобілізовані внаслідок поліпшення пенсійного забезпечення, осо-

бливо за критеріями співвідношення середніх розмірів пенсій до 

прожиткового мінімуму та середньої заробітної плати. Аналіз ре-

зервів зростання соціального та трудового потенціалу за підсисте-

мою «соціальна інфраструктура» свідчить, що основні чинники 

пов’язані з результатами медичної та освітньої реформи, які спря-

мовані на підвищення якості надання медичних й освітніх послуг.  

 

 

2.3. Імплементація соціальної відповідальності в забез-

печення розвитку трудової сфери як ресурс економічного зрос-

тання  

 

Оцінка впливу соціальних чинників і нематеріальних акти-

вів на можливості розвитку соціально-економічних систем, визна-

чення їх як чинників економічного зростання обумовлюють необ-

хідність включення у структуру «витрат живої праці» складових, 

які характеризують рівень реалізації основних принципів соціаль-
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ної відповідальності в забезпеченні розвитку трудової сфери. Та-

кий підхід уможливлює запровадження та використання відпові-

дальності як соціального ресурсу економічного зростання
1
. 

Можливості розвитку трудової сфери на засадах соціальної 

відповідальності залежать від зовнішніх соціально-економічних 

чинників стану та розвитку економіки в цілому. Інтенсивність і 

характер зміни макроекономічних показників, забезпечення мож-

ливості інноваційного розвитку, демографічна складова форму-

вання життєвого та трудового потенціалу суспільства, досягнутий 

рівень життя населення та його диференціації за доходами є осно-

вними зовнішніми соціально-економічними умовами, що визнача-

ють як можливості, так і досягнутий рівень розвитку трудової сфе-

ри. Реалізація основних принципів і положень соціальної відпові-

дальності в забезпеченні розвитку трудової сфери найбільш пока-

зово виявляється на ринку праці та в системі соціально-трудових 

відносин
2
. 

Взаємозв’язок рівня розвитку трудової сфери на засадах 

соціальної відповідальності та розвитку національної економіки 

має двовекторну спрямованість. Наприклад, на третину основні 

закономірності зміни рівня розвитку трудової сфери обумовлені 

зміною основних макроекономічних показників. З іншого боку, 

саме розвиток трудової сфери є одним із вирішальних чинників 

економічного зростання. Визначений взаємозв’язок підтверджу-

ється збігом основних закономірностей темпів зміни рівня інтегра-

льних показників розвитку трудової сфери та темпів зміни ВВП 

(рис. 2.7, табл. 2.5). 

Співставлення темпів зміни ВВП (у цінах 2004 р.) та відпо-

відних темпів інтегральних показників підтверджує основний ви-

сновок, що в цілому основні закономірності зміни рівнів розвитку 

трудової сфери на засадах соціальної відповідальності визнача-

ються станом розвитку економіки країни.  

                                                           
1
 Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідаль-

ності: еволюція поглядів. Україна: аспекти праці. 2013. № 8. С. 4. 
2
 Шамілева Л.Л., Панькова (Шастун) А.Д. Соціальна відповідальність 

в трудовій сфері як чинник економічного зростання. Соціально-трудові від-
носини: теорія і практика: зб. наук. пр. К.: КНЕУ, 2016. № 1 (11) . С. 147-
156. 
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Визначення впливу рівня розвитку трудової сфери на заса-

дах соціальної відповідальності на забезпечення економічного зро-

стання базується на сполученні статистичних методів аналізу вза-

ємозв’язків, зокрема на аналізі емпіричних коефіцієнтів еластич-

ності й економетричних моделях. За досліджуваний період сфор-

мувалася пряма залежність між показниками економічного зрос-

тання та рівнем розвитку трудової сфери на засадах соціальної від-

повідальності. Коефіцієнт еластичності в середньому за 2004-

2016 рр. складає 0,7, тобто кожен відсоток збільшення інтеграль-

ного показника (Іpmc/cв) супроводжується зростанням індексу фізич-

ного ВВП (у цінах попереднього року) на 0,7%. Найвищий рівень 

еластичності мав місце в 2011 р., коли національна економіка 

практично подолала наслідки міжнародної фінансової кризи 

(Кел.Ід/Іртс=2,2%). У той же час за три роки (2014-2016) склалася 

зворотна тенденція, коли розвиток трудової сфери на засадах соці-

альної відповідальності не тільки не виступає чинником економіч-

ного зростання, а навіть є дестимулює його. 
 

 
 

Рисунок 2.7 – Співставлення темпів зміни ВВП (у цінах 2004 р.) 

та інтегральних індексів розвитку трудової сфери 

на засадах соціальної відповідальності, % до по-

переднього року 
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Таблиця 2.5 – Динаміка рівня інтегральних показників розвит-

ку трудової сфери на засадах соціальної відпові-

дальності за 2004-2016 рр. 

Рік 

Інтегральний показ-

ник (без суб’єктивної 

складової) Іn1 

Інтегральний показ-

ник (із суб’єктивною 

складовою) Іn 

Темпи зміни 

ВВП (у порів-

нянних із 

2004 р. цінах), 

% до поперед-

нього року 
рівень 

темпи зміни, 

% до попе-

реднього 

року 

рівень 

темпи зміни, 

% до попе-

реднього  

року 

2004 0,425 – 0,438 – – 

2005 0,471 110,8 0,478 109,1 102,7 

2006 0,516 109,6 0,526 110,0 107,3 

2007 0,580 112,4 0,583 110,8 108,0 

2008 0,561 96,7 0,570 97,8 102,3 

2009 0,451 80,4 0,471 82,6 85,2 

2010 0,525 116,4 0,530 112,5 103,9 

2011 0,555 105,7 0,543 102,5 105,5 

2012 0,575 103,6 0,547 100,7 100,2 

2013 0,576 100,2 0,556 101,6 100,0 

2014 0,511 88,7 0,525 94,4 93,4 

2015 0,522 102,1 0,532 103,0 90,2 

2016 0,514 98,5 0,507 95,3 102,3 

2004-

2016 
– 

120,9 – 115,7 98,5 

2004-

2013 
– 

135,5 – 126,9 106,6 

 

Економетричні моделі, які визначаються за алгоритмами 

кореляційно-регресійного аналізу, побудовано за кількома варіан-

тами:  

у класичній постановці, в якій основними чинниками еко-

номічного зростання виступають витрати уречевленої та живої 

праці, а також інтегральний показник розвитку трудової сфери на 

засадах соціальної відповідальності;  

як структурна модель із включенням додаткової структур-

ної змінної.  

Апробація моделей базується на інформативному просторі, 

який включає зміну основних чинників економічного зростання та 
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обсяги ВВП за 2004-2016 рр. Як основні чинники у модель вклю-

чено такі:  

L1 – середньорічна чисельність зайнятих, млн чол.; 

К1 – річні обсяги капітальних інвестицій, млрд грн; 

Іn – рівень розвитку трудової сфери на засадах соціальної 

відповідальності (із включенням суб’єктивної складової);  

Іn1 – рівень розвитку трудової сфери на засадах соціальної 

відповідальності (без включення суб’єктивної складової); 

1и  – структурна змінна. 

Результативною ознакою, яка оцінює рівень та обсяги еко-

номічного зростання, виступають обсяги ВВП у фактичних цінах.  

Для визначення зміни взаємозв’язків між чинниками, які 

обумовлені подіями 2014-2016 рр., моделі розраховувалися за кі-

лькома варіантами: у цілому за 2004-2016 рр., без урахування 

трьох останніх років, тобто за 2004-2013 рр., та з включенням 

структурної змінної (табл. 2.6).  

Значення параметрів моделей (1; 2; 5; 6) у табл. 2.6 при ін-

тегральних показниках рівня розвитку трудової сфери на засадах 

соціальної відповідальності свідчать, що за весь досліджуваний 

період сформувалася пряма залежність. Наприклад, а3=84,2 при Іn, 

рівняння (1) вказує на те, що в середньому за тринадцятирічний 

термін збільшення індексу на 0,1 коефіцієнтного пункту супрово-

джується зростанням ВВП на 8,42 млрд грн за умови впливу й ін-

ших чинників, включених у модель. Слід зауважити, що втрата 

територій, а також економічного, промислового та трудового по-

тенціалу супроводжується суттєвим зменшенням впливу  розвитку 

трудової сфери на можливості економічного зростання. Це підтве-

рджується значенням даного параметру в моделі (5), яка розрахо-

вана без включення 2014-2016 рр.: а3=462,3, тобто вплив рівня ро-

звитку трудової сфери протягом 2004-2013 рр. був майже в 5,5 ра-

за більше. Такий самий висновок підтверджується і параметрами 

структурної моделі (4) − параметр при и1, тобто а4=-92,1,  свідчить, 

що в середньому за останні три роки втрати ВВП становлять 

92,1 млрд грн за рахунок зменшення впливу всіх чинників, у тому 

числі рівня розвитку трудової сфери.  
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Таблиця 2.6 – Порівняльна таблиця регресійних моделей взає-

мозв’язку ВВП і чинників економічного зрос-

тання  
Період Регресійні залежності 

2004-

2016 рр. 
nIKLy 2,8424,48,2238,4570ˆ

111  ,                           (1) 

де у1 – ВВП у фактичних цінах, млрд грн 

εвідн =10,9%; 
1Dy =0,956; 

Fp=65,1; 

86,3
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Dy =0,957; 

Fp=44,8; 

84,3

8

4

05,0

2

1 






















V

V

l

Fl

 
p lF F ; 

1 1 1 11 5054,2 251,2 4,1 299,3 92,1 ; (4)ny L K I u    
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2004-

2013 рр. 
nIKLy 3,46294,31,3166,6307ˆ

111  ;                               (5) 
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1D y =0,894; 

Fp=16,9; 
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Прогнозні оцінки обсягів ВВП на 2019 р. за варіантами 

зміни індексів рівня розвитку трудової сфери на засадах соціальної 

(6) 
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відповідальності свідчать, що за умови збереження взаємозв’язків, 
які сформувалися протягом 2004-2016 рр., і досягнення значень 
факторних ознак

1
 на рівні L1=15,7 млн чол. та K1=640,08 млрд грн 

збільшення інтегрального показника лише на 3,9% (на 0,02 коефі-
цієнтного пункту, тобто з 0,51 до 0,53) супроводжується прирос-
том ВВП на 0,45%, або майже на 1,71 млрд грн. У той же час за 
умови збереження озброєного конфлікту на Донбасі та анексії 
Криму обсяги втрат ВВП складатимуть щорічно близько 
92,134 млрд грн, або близько 3,3% від ВВП. За рахунок зростання 
інтегрального показника розвитку трудової сфери на засадах соці-
альної відповідальності можлива часткова компенсація цих втрат. 
Наприклад, підвищення рівня інтегрального показника лише на 
0,1 коефіцієнтного пункту (з 0,51 до 0,61) практично повністю 
компенсує визначені втрати, що підтверджується наведеними в 
табл. 2.6 розрахунками можливих обсягів ВВП за моделлю (4) 
(табл. 2.7). 

 
Таблиця 2.7 – Прогнозні оцінки ВВП за варіантами зміни інтег-

рального показника рівня розвитку трудової 

сфери на засадах соціальної відповідальності у 

2019 р., млрд грн 

Показник  
Варіанти зміни Іn 

0,51 0,53 0,56 0,61 0,62 

ВВП (без урахування втрат, 
пов’язаних із подіями 2014-
2017 рр.) 3814,0 3815,71 3818,23 3822,4 3823,3 

ВВП (з урахуванням втрат) 3795,2 3801,2 3809,6 3825,2 3828,1 

Приріст ВВП за рахунок зрос-
тання Іn 

 
- 

 
1,71 

 
4,23 

 
8,4 

 
9,3 

Втрати ВВП 18,8 14,51 8,63 - - 

 
Визначені взаємозв’язки між макроекономічними показни-

ками свідчать, що розвиток трудової сфери на засадах соціальної 
відповідальності є суттєвим чинником економічного зростання. 
Внутрішня структура інтегрального показника забезпечує можли-
вості визначення основних важелів гальмування та резервів приро-
сту рівня розвитку трудової сфери. 

                                                           
1
 Розрахунки виконано на підставі фактичних значень показників за 

І квартал 2019 р. та екстраполяції їх зміни до кінця року. 
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Основні важелі гальмування можливості розвитку трудової 

сфери пов’язані з погіршенням показників зайнятості, падінням 

ефективності та продуктивності витрат живої праці, зниженням 

суб’єктивних оцінок стану соціально-трудових відносин. Наведена 

закономірність впливу окремих складових на зміну інтегрального 

показника сформувалася за весь досліджуваний період.  

У 2004-2013 рр. основною підсистемою забезпечення роз-

витку трудової сфери була підсистема «якість робочої сили». На 

другому місці − забезпечення умов для розвитку в системі соціа-

льно-трудових відносин. Ці дві підсистеми практично не змінили 

свого напряму та сили впливу. На третьому – складова, яка обумо-

влює суттєві темпи приросту показників розвитку трудової сфери 

на засадах соціальної відповідальності та визначається рівнем роз-

витку прекаріату на ринку праці в Україні. До 2013 р. чисельність 

контингенту прекаріїв зменшувалася, що позитивно вплинуло на 

розвиток трудової сфери. Четверте місце серед важелів впливу на 

розвиток трудової сфери посіла підсистема, яка визначає зовнішнє 

соціально-економічне середовище щодо розвитку трудової сфери. 

Слід звернути увагу на те, що до 2014 р. важелями зрос-

тання виступали також складові підсистем «зайнятість» і «ефек-

тивність використання робочої сили». Унаслідок подій 2014-

2016 рр. саме за цими підсистемами сформувалися негативні змі-

ни, які не тільки повністю нівелювали позитивні зрушення попе-

редніх періодів, але і стали важелями гальмування розвитку тру-

дової сфери. Суттєве зменшення позитивного впливу підсистеми 

«прекаріат» свідчить, що спостерігається розширення контингенту 

працівників, які за визначеними критеріями належать до прекаріїв. 

У 2004-2013 рр. тільки одна внутрішня підсистема, яка визначає 

суб’єктивні оцінки, є важелем гальмування в забезпеченні розвит-

ку трудової сфери. 

Основні резерви забезпечення зростання рівня розвитку 

трудової сфери на засадах соціальної відповідальності пов’язані з 

реалізацією основних критеріїв гідної праці та продуктивної зай-

нятості відповідно до професійного та кваліфікаційного рівня під-

готовки, зменшенням простору для формування прекаріату на ри-

нку праці та тіньової зайнятості, створенням умов для формування 

мотиваційного потенціалу працівників, інноваційного розвитку 
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національної економіки, що забезпечує становлення інноваційної 

складової трудової сфери. 

Трансформаційні процеси в соціально-трудовій сфері, які 

пов’язані з перетворенням змісту та соціально-економічних форм 

праці на інноваційну трудову діяльність і супроводжується підви-

щенням знаннємісткості економіки, розвитком людського капіталу 

тощо, можуть бути успішно реалізовані за умови імплементації 

основних принципів і положень соціальної відповідальності всіма 

суб’єктами соціально-трудових відносин.  

 

 

2.4. Стратегічні пріоритети розвитку соціальної інфра-

структури в контексті збереження трудового потенціалу та за-

безпечення економічного зростання 

 

Важливість розвитку соціальної інфраструктури відповідно 

до потреб модернізації економіки та розвитку трудового потенціа-

лу обумовлена тим, що необхідною умовою розширеного відтво-

рення соціального і людського потенціалу є збереження сприятли-

вих умов життєдіяльності та праці, відтворення здоров’я, можли-

востей здобуття освіти, перенавчання і підвищення професійної 

кваліфікації.  

Зростання ролі інфраструктури як потенційного чинника 

соціального розвитку спостерігається в багатьох розвинутих краї-

нах, а також у країнах, які задекларували побудову соціальної 

держави. При цьому першочергова увага приділяється проблемам 

розвитку освіти та охорони здоров’я як важливим соціальним сфе-

рам, що мають найбільший вплив на  формування людського капі-

талу,  який становить основу інноваційного розвитку країни та її 

регіонів.  

Дослідження проблем розвитку соціальної інфраструктури 

має міжгалузевий характер. Для аналізу діалектичного взаємо-

зв’язку потреб і соціальної інфраструктури може використовува-

тися класифікація, заснована на взаємозв’язку вимог, які висува-

ються людиною до суспільства і сукупності галузей для їх задово-

лення. Згідно з цим параметром потреби розподіляються на 7 ос-

новних груп:  
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1) потреби в матеріальних предметах життєзабезпечення 

(торгівля, громадське харчування);  

2) потреби в житлі (житлове господарство);  

3) потреби у знаннях і набутті соціального статусу (освіта і 

виховання);  

4) потреби у збереженні здоров’я та довголіття (охорона 

здоров’я, рекреація, фізична культура);  

5) потреба в духовному розвитку (культура, туризм); 

6) потреби в послугах, які полегшують домашню працю і 

зберігають час (побутове обслуговування, ресторанне господарст-

во);  

7) потреба в комунікаціях (транспорт, зв’язок) 
1
. 

Наведена класифікація дозволяє перенести філософську 

категорію потреби у сферу економіки з відповідними параметрами 

функціонування, такими як виконання робіт (будівництво, ремонт 

тощо), надання послуг, використання основних фондів, трудових і 

матеріальних ресурсів, енергії, фінансів. 

За межами даної класифікації залишилися суттєві ознаки, 

які мають інфраструктурні галузі й інфраструктурні об’єкти. Спе-

цифіка галузей і об’єктів соціальної інфраструктури полягає в та-

кому:  

значний обсяг послуг, велика кількість споживачів  та зро-

стаючий попит на якісні послуги; 

гарантований збут послуг і стабільність доходів об’єктів 

соціальної інфраструктури; 

наявність заборгованості за спожиті послуги в деяких галу-

зях соціальної інфраструктури; 

державне регулювання соціально значимих послуг шляхом 

реалізації відповідної тарифної політики; 

трансформація відносин власності на об’єкти соціальної 

інфраструктури; 

значні за обсягом первинні капіталовкладення та поточні 

витрати протягом терміну функціонування; 

тривалі життєвий цикл об’єктів соціальної інфраструктури 

і термін окупності інвестованого в них капіталу; 

                                                           
1
 Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: 

монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.В. Шаульська та ін.; НАН Украї-

ни, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 488 с. С. 318-319. 
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низька дохідність інвестицій у розвиток об’єктів інфра-

структури; 

правова невизначеність пайового інвестування у сфері жит-

лового будівництва і розвитку житлово-комунального господарст-

ва.  

Специфічні особливості інфраструктури в узагальненому 

вигляді розкриваються завдяки функціональним, технічним, еко-

номічним і соціальним характеристикам.  

Функціональне призначення інфраструктури в суспільному 

виробництві полягає в тому, що стан інфраструктури значною мі-

рою впливає на ефективність соціально-економічного розвитку 

регіонів і країни загалом. Притаманний інфраструктурі міжгалузе-

вий характер діяльності та колективний характер споживання її 

продукції (послуг) посилюють значимість інфраструктури за її 

межами і відчуваються в усіх галузях економіки. 

За своїми технічними характеристиками інфраструктура 

має такі ознаки, як іммобільність (інфраструктурні об’єкти мають 

властивість нерухомості), складність і громіздкість споруд (здебі-

льшого це стосується інженерно-транспортної інфраструктури), 

незадовільний технічний стан об’єктів соціальної інфраструктури 

внаслідок її просторової розгалуженості та недостатності коштів 

на утримання і ремонт споруд. 

Розвиток інфраструктурного комплексу в цілому та соці-

альної інфраструктури зокрема ускладнюється через властиві їй 

економічні характеристики, такі як: 

великі початкові капіталовкладення, тривалий період окуп-

ності капіталовкладень; 

невизначений характер прибутку від капіталовкладень в 

інфраструктурні споруди внаслідок тривалого обороту капіталу та 

високої капіталомісткості; 

невизначений або дискретний характер розподілу прибут-

ку, ефекту; 

багатоканальний характер інвестування при домінуванні 

бюджетних коштів із невизначеними нормативами бюджетної за-

безпеченості об’єктів соціальної інфраструктури;  

низька інвестиційна привабливість об’єктів соціальної ін-

фраструктури для приватного капіталу через нерозвиненість від-

носин державно-приватного партнерства.  
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Соціальні характеристики інфраструктури полягають у су-

спільному й індивідуальному характері споживання; необхідності 

державного управління і регулювання з метою подолання регіона-

льної диференціації та досягнення державних нормативів забезпе-

ченості об’єктами соціальної інфраструктури та послугами, які на-

даються населенню цими об’єктами.  

Соціальна інфраструктура, який би ступінь спільності для 

всієї країни вона не мала, «прив’язана до території», до певного 

місця проживання індивідуума. У цьому розумінні вона виступає 

як специфічне регіональне явище. Виробництво і споживання біль-

шості соціальних послуг є високолокалізованими.  

Урахування особливостей та умов розвитку об’єктів соціа-

льної інфраструктури обумовлене тим, що соціальні об’єкти регіо-

нів України значною мірою диференційовані за рівнем забезпече-

ності, інтенсивності їх використання й обсягами фінансування в 

соціальну інфраструктуру.  

Регіональний характер інфраструктури та її основних скла-

дових свідчить про прив’язку її елементів (соціального, екологіч-

ного, кадрового, інноваційно-маркетингового, виробничого, ре-

сурсного) до території конкретного регіону, що визначає віднесен-

ня проблем її розвитку до компетенції регіональних органів влади.  

Ключові характеристики соціальної інфраструктури, які 

обумовлюють актуальність її модернізації та збалансованого роз-

витку, полягають у такому:  

високий рівень зносу основного капіталу в галузях інфра-

структурного комплексу більшості регіонів України; 

незадовільний технічний стан житлового фонду, інженер-

них комунікацій, об’єктів соціальної інфраструктури у сфері осві-

ти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури тощо; 

збитковість суб’єктів господарювання;  

неврегульованість відносин власності на об’єкти соціальної 

інфраструктури;  

низька інвестиційна привабливість реалізації проєктів роз-

будови сучасної соціальної інфраструктури; 

значна регіональна диференціація за рівнем забезпеченості 

послугами соціальної інфраструктури, інтенсивністю їх викорис-

тання, обсягами фінансування в соціальну інфраструктуру; 
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невизначеність і непередбачуваність параметрів розвитку 

соціальної інфраструктури в різних регіонах; 

зменшення бюджетних витрат на реалізацію соціально орі-

єнтованих інфраструктурних проєктів. 

Непослідовність та певною мірою популістський характер 

державної соціальної політики призвели до руйнування соціальної 

інфраструктури і не змінили залишковий принцип фінансування 

соціальних потреб.  

При цьому необхідно враховувати особливості фінансу-

вання соціальної сфери, які полягають у такому: 

фінансування соціальної сфери є багаторівневим, багато-

канальним і враховує пріоритети соціально-економічної політики; 

споживання соціальних послуг здійснюється населенням як 

на безоплатній, так і на частково оплатній і комерційній основі; 

основним джерелом фінансових ресурсів, що забезпечують 

функціонування та розвиток соціальної інфраструктури, є бюдже-

ти всіх рівнів;  

фінансові відносини з приводу надання соціальних послуг 

формуються за участю широкого кола суб'єктів економіки.  

Динаміка питомої ваги видатків зведеного бюджету Украї-

ни на соціально орієнтовані галузі свідчить про зменшення частки 

бюджетного фінансування освіти, охорони здоров’я, заходів щодо 

духовного та фізичного розвитку (табл. 2.8).  

 

Таблиця 2.8 − Питома вага видатків бюджету, % 
1
  

Рік 

Видатки  

зведеного  

бюджету 

Видатки на: 

охорону  

здоров’я 

духовний і фізич-

ний розвиток 
освіту 

2005 100,0 10,9 0,2 18,9 

2010 100,0 11,8 3,0 21,1 

2013 100,0 12,2 2,7 20,9 

2014 100,0 10,9 2,6 19,1 

2015 100,0 10,4 2,4 16,8 

2016 100,0 9,0 2,0 15,5 

2017 100,0 9,7 2,3 16,8 
1
 Розраховано за даними: Державна служба статистики України; 

за ред. І.Є. Вернер. Київ, 2018. 541 с. С. 226. 
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Із 2013 до 2017 р. безперервно знижується питома вага ви-

датків зведеного бюджету на охорону здоров’я (з 12,2 до 9,7% ), 

освіту (з 20,9 до 16,8%), духовний і фізичний розвиток (з 2,7 до 

2,3%).  При цьому за 2013-2017 рр. відбулося збільшення обсягів у 

фактичних цінах бюджетного фінансування охорони здоров’я у 

1,7 раза, духовного і фізичного розвитку − у 1,8, освіти − у 1,7 раза 

(табл. 2.9).  

 

Таблиця 2.9 − Розподіл видатків за видами бюджету, млн грн 
1
 

Р

Рік 
Зведений 

У тому числі 

державний місцевий 

усього 
% до зве-

деного 
усього 

% до зве-

деного 

Охорона здоров’я 

2005 15476,5 3508,1 22,7 11968,4 77,3 

2010 44745,4 8759,0 19,6 35986,3 80,4 

2013 61568,8 12879,3 20,9 48689,4 79,1 

2014 57150,1 10580,8 18,5 46569,3 81,5 

2015 71001,1 11450,4 16,1 59550,7 83,9 

2016 75503,4 12464,6 16,5 63038,8 83,5 

2017 102392,4 16729,4 16,3 85663,0 83,7 

Духовний та фізичний розвиток 

2005 3449,8 1273,7 36,9 2176,1 63,1 

2010 11525,4 5165,5 44,8 6359,8 55,2 

2013 13661,2 5111,9 37,4 8549,3 62,6 

2014 13857,7 4872,4 35,2 8985,3 64,8 

2015 16228,3 6619,2 40,8 9609,2 59,2 

2016 16897,8 4958,9 29,3 11938,9 70,7 

2017 24342,3 7898,1 32,4 16444,2 67,6 

Освіта 

2005 26801,8 9932,8 37,1 16869,0 62,9 

2010 79826,0 28807,5 36,1 51018,5 63,9 

2013 105538,7 30943,1 29,3 74595,6 70,7 

2014 100109,5 28677,9 28,6 71431,7 71,4 

2015 114193,5 30185,7 26,4 84007,8 73,6 

2016 129437,7 34826,5 26,9 94611,2 73,1 

2017 177915,8 41297,3 23,2 136618,5 76,8 
1 

Джерело:
 

Державна служба статистики України; за ред. 

І.Є. Вернер. Київ, 2018. 541 с. С. 230. 



177 

 

Ситуація з фінансуванням соціальної інфраструктури обу-

мовлена не лише відсутністю фінансових і матеріально-технічних 

ресурсів, але і тими змінами, які відбулися у відносинах власності 

та перерозподілі владних повноважень.  

Протягом 2005-2017 рр. співвідношення видатків із дер-

жавного та місцевих бюджетів демонструє рух у напрямі зростан-

ня частки місцевих бюджетів у фінансуванні охорони здоров’я, 

освіти, духовного та фізичного розвитку.  

Збільшення обсягів у фактичних цінах бюджетного фінан-

сування освіти, охорони здоров’я, духовного та фізичного розвит-

ку відбувалося здебільшого за рахунок зростання видатків місце-

вих бюджетів. Так, у галузі охорони здоров’я та освіти видатки 

державного бюджету зросли у 1,3 раза, а місцевих − у 1,8. Видатки 

на духовний та фізичний розвиток зросли у 1,5 раза з державного 

бюджету, з місцевих − майже у 2 рази.   

Основні фінансові ресурси для підтримки функціонування 

і розвитку соціальної інфраструктури надходять до місцевих бю-

джетів у порядку перерозподілу з державного бюджету. Реформа 

міжбюджетних відносин, яка реалізується з 2015 р., сприяла ново-

му етапу розвитку місцевих бюджетів.  

Зміна механізму фінансування видатків на освіту та охоро-

ну здоров’я викликана необхідністю реформування й удоскона-

лення стратегії видатків у зазначених сферах, підвищення рівня 

ефективності їх використання та поліпшення структури таких ви-

датків. 

Для здійснення видатків на делеговані державою повнова-

ження в галузях освіти й охорони здоров’я запроваджено нові суб-

венції з державного бюджету місцевим – освітню та медичну. З 

цією метою місцевим бюджетам у 2019 р. із загального фонду 

державного бюджету надаватимуться такі види трансфертів: 

освітня субвенція (69 623,6 млн грн, або 6,3% від видатків 

зведеного бюджету); 

медична субвенція (55 693,0 млн грн, або 5% від видатків 

зведеного бюджету). 

У 2019 р. медична субвенція не враховує видатків на на-

дання первинної медичної допомоги, передбаченої бюджетною 

програмою МОЗ «Надання первинної медичної допомоги населен-
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ню», яка фінансується за рахунок загального фонду бюджету в су-

мі 15 234,9 млн грн.
1
  

Характерною проблемою фінансування галузей соціальної 

інфраструктури є неефективність використання коштів при забез-

печенні поточної діяльності інфраструктурних об’єктів. Бюджетні 

ресурси у переважному обсязі використовуються для підтримки 

діяльності самих соціальних установ. В умовах недостатності кош-

тів місцевих бюджетів для фінансування соціальної інфраструкту-

ри фінансові ресурси направляються передусім на виплату заробіт-

ної плати працівників, оскільки вона належить до захищених ста-

тей бюджетного фінансування.  

Однією з найважливіших умов розвитку соціальної інфра-

структури є довгострокова бюджетна стратегія держави та здат-

ність місцевих органів влади реалізувати стратегію розвитку, 

включаючи створення сприятливих умов для розвитку підприєм-

ництва, залучення інвестицій у соціальну сферу, стимулювання 

виробничої діяльності, орієнтованої на стабілізацію всіх галузей 

соціальної інфраструктури в регіонах країни. 

Дані щодо інвестицій в основний капітал за окремими ви-

дами економічної  діяльності свідчать про низьку питому вагу ін-

вестицій у галузі соціальної інфраструктури (табл. 2.10). Сумарно 

частка інвестицій у торговельну діяльність, інформацію та комуні-

кації, освіту, охорону здоров’я, мистецтво, спорт і відпочинок ста-

новить менше 15%.  

Галузі, від функціонування яких залежить розвиток і збе-

реження трудового потенціалу, отримують лише шосту частину 

від загального обсягу інвестицій в основний капітал. Тільки 2,3% 

від загального обсягу інвестицій в основний капітал направляється 

на розвиток інфраструктурних об’єктів у галузі освіти та охорони 

здоров’я. 

Виправлення такої ситуації та створення передумов для  

розвитку соціальної інфраструктури потребують встановлення 

пріоритетів розвитку, пошуку додаткових джерел зростання та 

шляхів диверсифікації джерел фінансування. 

                                                           
1
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175 (дата звернення: 14.02.2019).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175
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Таблиця 2.10 − Структура інвестицій в основний капітал в Україні за окремими видами еко-

номічної діяльності, % 
1
 

Вид економічної діяльності 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Усього, млн грн 189061 293692 267728 219420 273116 359216 448462 
Частка в загальному обсязі інвестицій 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Промисловість  30,0 35,0 39,4 39,3 32,1 32,8 32,0 
Сільське, лісове та рибне господарство 6,1 6,6 7,1 8,6 11,0 14,0 14,3 
Будівництво  17,3 15,3 17,3 16,4 15,9 12,4 11,6 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність  10,4 11,2 7,0 7,1 6,8 7,0 8,5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засо-
бів і мотоциклів 10,0 8,4 8,4 9,4 7,6 8,3 7,5 

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами 
та мотоциклами, їх ремонт 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 

- оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами 
та мотоциклами 6,4 6,0 5,7 6,0 5,0 5,1 4,9 

- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засо-
бами і мотоциклами 2,8 2,0 2,3 3,0 2,1 2,8 1,9 
Тимчасове розміщування й організація харчування 0,9 1,0 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 
Інформація та телекомунікації  4,6 3,7 3,7 3,7 8,4 4,4 4,1 
Професійна, наукова і технічна діяльність 3,0 3,1 1,4 1,3 1,5 1,8 1,8 

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архі-
тектури та інжинірингу, технічні випробування та дослід-
ження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)  2,5 2,6 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 

- наукові дослідження та розробки 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
- рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, ін-

ша професійна, наукова і технічна діяльність, ветеринарна дія-
льність 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
Освіта 1,0 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  1,2 1,1 0,8 0,6 0,9 1,2 1,5 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  0,5 1,0 1,0 0,2 0,4 0,3 0,4 
Надання інших видів послуг 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,14 

1
 Розраховано за даними: Державна служба статистики України; за ред. І.Є. Вернер. Київ, 2018. 541 с. С. 363. 
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Формування чітких пріоритетів розвитку соціальної інфра-

структури дозволить визначати узгоджені між собою стратегічні 

напрями, збалансувати заплановані дії, встановити обсяги ресурс-

них і організаційних витрат, забезпечити трансформацію соціаль-

ної інфраструктури у складну багатоелементну систему з метою 

моделювання перетворень, які відповідають потребам модернізації 

економіки.  

Багатоваріантність напрямів розвитку соціальної інфра-

структури в умовах невизначеності та непередбачуваності пара-

метрів соціально-економічного розвитку країни та її регіонів обу-

мовлює необхідність введення стратегічного рівня управління для 

вирішення завдання визначення пріоритетних напрямів розвитку 

об’єктів соціальної інфраструктури. 

Стратегія розвитку соціальної інфраструктури за сво-

єю сутністю та змістом є довгостроковим якісно визначеним на-

прямом розвитку, заснованим на сукупності систематизованих дій, 

що дозволяють на основі стратегічних пріоритетів встановлювати 

найбільш прийнятні інструменти і заходи реалізації процедур, па-

раметри і процеси розвитку соціальної інфраструктури.  

Концептуальними завданнями стратегії є: забезпечення 

узгодженого і комплексного розвитку соціальної інфраструктури 

за рахунок формування напрямів її вдосконалення за всіма ключо-

вими елементами; упровадження систем стратегічного планування 

та прогнозування з метою нівелювання впливу можливих негатив-

них тенденцій, зовнішніх і внутрішніх чинників, що стримують 

розвиток і збалансованість її елементів. 

Стратегічна мета соціальної інфраструктури в забезпе-

ченні розвитку трудового потенціалу полягає у формуванні конку-

рентоспроможної галузі, здатної забезпечити зростаючий  попит 

на задоволення потреб населення і внесок у соціально-економіч-

ний розвиток регіону за рахунок поліпшення умов та якості життя, 

здоров’я населення, підвищення рівня освіти, збільшення кількості 

робочих місць, податкових надходжень і дохідної частини бюдже-

тів усіх рівнів, пожвавлення інвестиційної діяльності. 

Стратегічні пріоритети розвитку соціальної інфраструк-

тури для забезпечення розвитку трудового потенціалу: 

підвищення якості та доступності соціальних послуг відпо-

відно до зростаючих потреб населення; 
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удосконалення організаційно-економічних та фінансових 

механізмів управління соціальною інфраструктурою; 

запровадження багатоканального фінансування об’єктів 

соціальної інфраструктури, оптимізація бюджетних витрат та під-

вищення ефективності фінансування програм соціальної спрямо-

ваності; 

активізація механізмів державно-приватного партнерства з 

метою  гармонізації відносин влади та бізнесу, залучення додатко-

вих ресурсів і технологій, оптимізація фінансових ризиків; 

визначення пріоритетних галузей соціальної сфери для 

державно-приватного партнерства у стратегіях та програмах роз-

витку регіонів; 

розробка та реалізація регіональних програм розвитку со-

ціальної інфраструктури на принципових засадах гармонізації со-

ціальних, економічних, екологічних інтересів суспільства, влади, 

бізнесу;  

залучення населення до широкого обговорення інвестицій-

них інфраструктурних проєктів;  

розробка та впровадження нових освітніх програм з підго-

товки кадрів у сфері невиробничого менеджменту з метою підви-

щення ефективності управління соціальною сферою для форму-

вання умов сталого розвитку; 

удосконалення тарифної політики з метою забезпечення 

соціальної справедливості в оплаті послуг та забезпечення без-

збиткової діяльності підприємств соціальної інфраструктури; 

розробка та запровадження соціальних стандартів і норма-

тивів у сфері житлово-комунальних послуг, освіти, затвердження 

стандарту мінімальної медичної допомоги, яка надається населен-

ню безкоштовно; 

активізація політики енерго- та ресурсозбереження на під-

приємствах соціальної інфраструктури, формування навичок за-

ощадження ресурсів у населення; 

запровадження моніторингу з метою відстеження процесу 

наближення кількісних показників діяльності соціальної інфра-

структури до потреб населення у соціальних послугах. 

Ключові завдання розвитку соціальної інфраструктури, 

спрямовані на використання її можливостей для подальшого роз-

витку трудового потенціалу, полягають у такому: 
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здійснити інвентаризацію стану соціальної інфраструктури, 

виявити наявні проблеми і ризики, потреби розвитку соціальної 

інфраструктури на перспективу; 

здійснити оцінку та визначити осередки інноваційного й 

інфраструктурного зростання для підтримки їх подальшого роз-

витку; 

забезпечити реалізацію інфраструктурних національних 

проєктів, розробити механізми їх фінансування на засадах держав-

но-приватного партнерства та надання державних гарантій потен-

ційним інвесторам; 

визначити пріоритетні напрями та сфери групування регіо-

нальних потреб у розробці інфраструктурних проєктів, реалізація 

яких матиме мультиплікативний ефект та сприятиме підвищенню 

якості життя населення; 

розробити систему мотиваційних чинників для залучення 

потенційних інвесторів інфраструктурних проєктів;  

сприяти залученню населення до широкого обговорення 

інвестиційних інфраструктурних проєктів; 

розробити пакет інвестиційних пропозицій, сформувати 

інформаційну систему з відкритим доступом до проєктних пропо-

зицій; 

забезпечити розвиток соціальної інфраструктури регіонів з 

урахуванням зростання у структурі населення чисельності осіб по-

хилого віку та осіб з особливими потребами; 

забезпечити запровадження нових фінансових та організа-

ційних механізмів розвитку регіональної соціальної інфраструкту-

ри на основі залучення коштів держави, бізнесу, населення, ство-

рення нових організаційних форм забезпечення населення соціа-

льними послугами; 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на вирішення 

проблеми доступності закладів соціальної інфраструктури для ме-

шканців населених пунктів у районах демографічної та поселен-

ської кризи у сільській місцевості;  

сприяти формуванню умов для диверсифікації діяльності 

та розширення господарської самостійності культурно-мистецьких 

закладів і установ, що фінансуються за рахунок бюджетів різних 

рівнів, розробити прозорі механізми залучення додаткових поза-

бюджетних джерел їх фінансування; 
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сприяти впровадженню інноваційного механізму надання 

соціальних послуг через соціальне підприємництво і соціальне за-

мовлення.  

Очікувані результати реалізації стратегії:  

1) прийняття ефективних стратегічних рішень щодо управ-

ління галузями та об’єктами соціальної інфраструктури на основі 

розробки прогнозів їх розвитку відповідно до потреб модернізації 

економіки; 

2) досягнення збалансованого розвитку соціальної інфра-

структури, подолання регіональної диференціації, забезпечення 

ефективності з позиції співвідношення витрачених ресурсів і ре-

зультатів її використання;  

3) забезпечення розвитку інноваційної компоненти соці-

альної інфраструктури  

4) забезпечення розвитку трудового потенціалу з метою 

досягнення високої результативності пріоритетних галузей, визна-

чених потребами модернізації економіки;  

5) підвищення рівня життя населення шляхом забезпечен-

ня комплексного розвитку всіх ланок соціальної інфраструктури. 

 Таким чином, соціальна інфраструктура істотною мірою 

впливає на умови збереження та розвитку трудового потенціалу 

України; сучасний стан соціальної інфраструктури відображає від-

сутність комплексного вирішення проблем життєзабезпечення на-

селення, що стає на заваді модернізаційним перетворенням розвит-

ку економіки на сучасному етапі. 

Сьогодні актуалізувалася необхідність реформування ме-

ханізмів фінансування соціальної інфраструктури, що обумовлено 

такими чинниками: 

витрати консолідованих бюджетів не покривають потреб 

суспільства в сучасному рівні соціального обслуговування; 

податкова система не формує у суб'єктів економіки стиму-

лів до надання спонсорської та благодійної допомоги соціального 

характеру; 

відсутні сформовані фінансові механізми мобілізації та пе-

рерозподілу коштів відповідно до реальних соціальних потреб. 

 Виявлені особливості фінансування соціальної інфраструк-

тури полягають у зниженні обсягів інвестицій в основний капітал 

та їх питомої ваги в загальному обсязі інвестиційних ресурсів у 
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соціально спрямовані галузі освіти, охорони здоров’я, духовного 

та фізичного розвитку.  

 Унаслідок браку фінансових ресурсів зменшуються обсяги 

будівництва й осучаснення об’єктів соціальної інфраструктури, що 

призводить до неможливості забезпечення якісними послугами 

згідно із сучасними потребами й орієнтирами соціально-економіч-

ного розвитку. 

 Отже, для збереження трудового потенціалу та забезпечен-

ня  сталого економічного зростання в Україні необхідно впровади-

ти стратегію розвитку соціальної інфраструктури, яка дозволить 

реалізувати систему стратегічного планування і прогнозування з 

метою нівелювання впливу можливих негативних тенденцій, зов-

нішніх і внутрішніх чинників, що стримують розвиток і збалансо-

ваність її елементів; реформувати механізм фінансування послуг, 

розробити  державні соціальні гарантії надання відповідних послуг 

в Україні тощо. У сучасних умовах інтегруюча роль соціальної ін-

фраструктури як підсистеми у відтворювальному процесі значно 

зростає, що проявляється у поєднанні інтересів суб'єктів економіч-

ної діяльності із завданнями комплексного розвитку країни та її 

регіонів.  

 

 

  



185 

 

Розділ 3. АКТИВІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЩОДО 

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Кризові умови в соціально-трудовій сфері здебільшого ви-

значені впливом внутрішніх чинників, серед яких нерозвиненість 

соціального діалогу, що виступає значною перешкодою на шляху 

до модернізаційних зрушень. Забезпечення ефективності повно-

цінного соціального діалогу сприяло б економічному розвитку та 

зниженню конфліктності не тільки в системі соціально-трудових 

відносин, але й у суспільно-політичній сфері країни загалом. Про-

те залучення потенціалу конструктивної соціальної самоорганіза-

ції учасників соціального діалогу, відповідних інститутів грома-

дянського суспільства до розвитку конкретного підприємства, ви-

робництва чи певної території наразі не стало реальним пріорите-

том ані для органів влади, ані для інших сторін соціального діало-

гу – роботодавців, профспілок, територіальних громад. 

У той же час дієва система соціально-трудових відносин 

(СТВ) обумовлена формуванням ефективної взаємодії роботодавця 

і працівника на користь кожному. Сполучення їх інтересів потре-

бує вдосконалення форм партнерської взаємодії. Ці форми повинні 

мати домовленості обох сторін про взаємну, консолідовану соці-

альну відповідальність
1
. Перспективи розвитку промислового ви-

робництва в Україні на сучасному етапі залежать від соціальної 

відповідальності держави (органів державної влади різного рівня 

та органів місцевого самоврядування) як сторони СТВ і гаранта 

захисту прав та інтересів громадян країни, зокрема працюючих. 

Вагомою була та залишається роль і відповідальність влади, яка 

має обирати моделі та створювати сприятливі умови для перспек-

тивного розвитку національної економіки, промисловості на інно-

ваційних засадах у форматі реалізації національних інтересів і за-

хисту вітчизняного товаровиробника. 

Наразі в Україні на концептуальному рівні вирішується 

широке коло питань щодо забезпечення інституціоналізації прин-

                                                           
1
 Соціальна відповідальність: наук.-навч. посіб. / А.М. Колот, 

О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за заг. ред. А. М. Колота. К.: КНЕУ, 
2015. 519 с.  
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ципів соціального діалогу та соціальної відповідальності, але бра-

кує досліджень, які б ураховували кардинальні зміни, що відбува-

ються в українському суспільстві, вплив обставин надзвичайного 

характеру та інші питання, які виникли останнім часом (після Ре-

волюції гідності) та суттєво впливають на перспективи і можли-

вості впровадження соціального діалогу та принципів соціальної 

відповідальності в життя українського суспільства. Також потре-

бує додаткового дослідження й осмислення динаміка негативних 

процесів у сфері СТВ і чинників, що на неї впливають, із подаль-

шою розробкою та обґрунтуванням ключових напрямів діяльності 

та заходів, реалізація яких сприятиме відновленню і розвитку 

конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ, яка, у свою чергу, є необ-

хідною умовою комплексної модернізації всієї цієї сфери. 

 

 

3.1. Концептуальне забезпечення конструктивної взає-

модії суб’єктів соціально-трудових відносин на основі соціаль-

но відповідального партнерства  
 

У розвинутих країнах світу, зокрема ЄС, система соціаль-

ного партнерства і діалогу виступає підґрунтям успішних еконо-

мічних і соціальних реформ. Надійна платформа соціального парт-

нерства у трудовій сфері, яка базується на соціальному діалозі та 

соціальній відповідальності суб’єктів СТВ, становить основу їх 

конструктивної взаємодії для забезпечення стабільності, соціаль-

но-економічного зростання, високої конкурентоспроможності. Для 

виходу України з глибокої кризи і потрясінь в умовах внутрішньо- 

та зовнішньополітичної нестабільності, подолання гострих проти-

річ у сфері праці й переходу на траєкторію сталого збалансованого 

зростання необхідно максимально мобілізувати внутрішні ресурси 

і резерви. Формування та розбудова платформи соціально відпові-

дального партнерства в Україні і є таким потужним нематеріаль-

ним ресурсом, який здатен забезпечити стале соціально-економіч-

не зростання. В основі такої платформи – поєднання розвиненої 

системи соціального діалогу, соціальної відповідальності та про-

дуктивної співпраці між суб’єктами СТВ, громадськими структу-

рами, владою та бізнесом.  
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Сьогодні в Україні на концептуальному рівні вирішується 

широке коло питань щодо інституціоналізації принципів соціаль-

ного партнерства, соціального діалогу та соціальної відповідаль-

ності як у системі суспільних відносин загалом, так і у сфері праці 

зокрема. Поняття «соціальне партнерство» ширше за поняття «со-

ціальний діалог», оскільки соціальне партнерство – це система 

взаємовідносин між сторонами (суб'єктами) СТВ щодо узгодження 

їх інтересів та захисту прав найманих працівників і роботодавців у 

соціально-економічній і трудовій сферах за допомогою відповід-

них механізмів. Такими механізмами узгодження інтересів висту-

пають соціальний діалог і соціальна відповідальність.  

Соціальний діалог спрямований на «визначення та збли-

ження позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 

узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представ-

ляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої 

влади й органів місцевого самоврядування, з питань формування 

та реалізації державної соціальної та економічної політики, регу-

лювання трудових, соціальних, економічних відносин»
1
. 

Соціальна відповідальність пронизує всю систему суспіль-

них, у тому числі соціально-трудових, відносин, визначає рівень 

дисциплінованості, культури і моральності соціальної взаємодії, є 

джерелом і чинником реалізації якісних управлінських рішень, 

консолідації суспільства, попередження соціальної та трудової 

конфліктності. Соціальна відповідальність створює базу для фор-

мування сучасної моделі державного управління, яка відповідає 

європейським вимогам, на засадах партнерства уможливлює зба-

лансування інтересів працівників, роботодавців, профспілок, дер-

жавної влади, бізнесу, громадянського суспільства, зовнішніх та 

внутрішніх партнерів.  

Система соціально відповідального партнерства, яка поєд-

нує концептуальні засади соціального діалогу та соціальної відпо-

відальності, добре узгоджується з новою парадигмою розвитку со-

ціального діалогу в Україні в контексті реалізації положень Угоди 

про Асоціацію Україна – ЄС на засадах взаємодії сторін соціаль-

                                                           
1
 Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 

№ 2862-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2862-17 (дата звернен-
ня: 26.02.2019). 
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них партнерів та представників третього сектору у форматі «соціа-

льний діалог+» для збалансування економічних, соціальних та 

екологічних інтересів українського суспільства
1
. Система соціаль-

но відповідального партнерства також повністю відповідає базо-

вим положенням Концепції гідної праці, яка має комплексний ха-

рактер і спрямована на забезпечення сприятливих умов високої 

якості трудового життя, у тому числі на захищеність прав та зба-

лансування інтересів працівників, роботодавців, держави і суспі-

льства, та регламентує коло інтересів кожного із суб’єктів СТВ. 

Суб’єктами соціально відповідального партнерства, які 

здійснюють соціальний діалог на різних рівнях управління, є сто-

рони СТВ. Вони ж виступають і суб’єктами забезпечення соціаль-

ної відповідальності у сфері праці. Ключовими серед них є: 

роботодавці (власники та керівництво підприємств), які не-

суть безпосередню відповідальність за організацію та менеджмент 

підприємства, розробку та реалізацію програм і заходів щодо соці-

ального захисту працівників на рівні гарантованих державою ста-

ндартів, забезпечення умов безпеки та охорони праці, відповідаль-

ної взаємодії із зовнішніми партнерами та іншими суб’єктами і 

сторонами СТВ; 

наймані працівники та трудові колективи, які є об’єктами і 

суб’єктами соціальної відповідальності, стороною соціального діа-

логу в системі СТВ промислового підприємства; 

представницькі органи (від найманих працівників – профе-

сійні спілки, від роботодавців – об’єднання роботодавців), які ді-

ють на всіх рівнях управління; 

державні органи влади, місцевого самоврядування, які ма-

ють створювати сприятливі умови для розвитку промислового ви-

робництва, соціально відповідальних відносин між суб’єктами 

СТВ та реалізації ними норм і правил соціально відповідальної ді-

яльності; 

громадяни України як об’єкт і суб’єкт соціальної відпові-

дальності й соціального діалогу; 

                                                           
1
 Дорожня карта «Стратегія модернізації соціального діалогу». URL: 

https://robotodavets.org.ua/2017/11/09/dorozhnya-karta-strategiya-modernizatsiyi-
sotsialnogo-dialogu.html (дата звернення: 10.03.2019). 
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спільно створені органи з регулювання соціально-трудових 

відносин (тристоронні соціально-економічні ради на різних рівнях 

управління); 

органи посередництва та примирення (Національна служба 
посередництва та примирення України, її регіональні відділення); 

недержавні організації та інститути громадянського суспі-
льства, які репрезентують суб’єктність сторін СТВ, інтереси від-
повідних об’єднань громадян, висувають вимоги до соціальної від-
повідальності бізнесових, державних і громадських структур і самі 
виявляють соціальну відповідальність у своїй діяльності

1
. 

Соціально відповідальне партнерство у трудовій сфері пе-
редбачає реалізацію соціального діалогу у формі колективних пе-
реговорів, спільного пошуку і прийняття рішень в разі виникнення 
трудових конфліктів та ін. Відповідно до чинного Закону України 
«Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог здійснюється 
на національному, галузевому, територіальному та локальному 
(підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або 
двосторонній основі. Рівні здійснення соціального діалогу та від-
повідних суб’єктів

2
 наведено в табл. 3.1.  

На локальному (виробничому) рівні соціальний діалог охо-
плює систему заходів, що забезпечує співпрацю працівників і ро-
ботодавців, взаємодію профспілки з роботодавцем (власником) на 
принципах виробничої демократії, у тому числі залучення праців-
ників до участі в управлінні підприємствами, що передбачає їх 
право на:  

отримання інформації про стан справ на підприємстві, пла-
ни та рішення, прийняті адміністрацією; 

делегування представників до керівних органів підприєм-
ства з вирішальним або дорадчим голосом;  

внесення пропозицій щодо кола питань, які адміністрація 

зобов'язана розглянути та прийняти відповідні рішення;  

контроль за діями адміністрації без прямого залучення до 

управління з правом вето на певні рішення адміністрації. 

                                                           
1
 Соціальна відповідальність: наук.-навч. посіб. / А.М. Колот, 

О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за заг. ред. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 
2015. 519 с. С. 23-25. 

2
 Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 

№ 2862-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17 (дата звернення: 
14.02.2019). 
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Таблиця 3.1 – Рівні здійснення соціального діалогу та його 

суб’єкти  
Рівень діалогу Суб’єкти 

Національний 1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є об'єднання 

профспілок, що мають статус всеукраїнських. 

2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання 

організацій роботодавців, які мають статус всеукраїн-

ських. 

3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є 

Кабінет Міністрів України 

Галузевий 1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїн-

ські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах 

певного виду чи кількох видів економічної діяльності. 

2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїн-

ські об'єднання організацій роботодавців, що діють у 

межах певного виду або кількох видів економічної 

діяльності. 

3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є 

відповідні центральні органи виконавчої влади 

Територіаль-

ний 

1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є профспіл-

ки відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на 

території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації 

роботодавців та їх об'єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є 

місцеві органи виконавчої влади, що діють на терито-

рії відповідної адміністративно-територіальної одини-

ці (на території відповідної адміністративно-територі-

альної одиниці стороною соціального діалогу можуть 

бути органи місцевого самоврядування в межах пов-

новажень, визначених законодавством) 

Локальний 1. Сторона працівників, суб'єктами якої є первинні 

профспілкові організації, а за їх відсутності − вільно 

обрані для ведення колективних переговорів представ-

ники (представник) працівників. 

2. Сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботода-

вець та/або уповноважені його представники  
 

У рамках соціально відповідального партнерства соціаль-
ний діалог виступає основним інструментом реалізації соціальної 
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відповідальності в системі СТВ на промисловому виробництві, 
оскільки його реалізація дає змогу досягти таких ключових ознак 
соціально відповідальної діяльності суб’єктів СТВ: 

наявність взаємоузгоджених і загальних для всіх суб’єктів 
СТВ вимог та норм соціально відповідальної діяльності кожного з 
них; 

сформованість цивілізованих уявлень щодо місії, мети, за-
вдань та наслідків розвитку соціальної відповідальності в системі 
СТВ у контексті забезпечення сталого розвитку; 

участь у розробці та реалізації соціальних програм щодо 
соціального захисту, забезпечення безпеки та охорони праці, соці-
ально-економічного, сталого розвитку якнайширшого кола суб’єк-
тів соціально відповідальної діяльності; 

зростання потенціалу соціально відповідальних дій на рівні 
окремих суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середовища під-
приємства чи галузі щодо розширення спектру комунітарної (спі-
льної, солідарної, консолідованої) відповідальності; 

налагодження оперативної конструктивної взаємодії 
суб’єктів соціальної відповідальності в системі СТВ у промисло-
вості на всіх рівнях управління; 

завчасне виявлення та попередження загострення ситуації в 
системі СТВ на підприємствах, виникнення колективних трудових 
спорів, протестних акцій, проявів соціального невдоволення тощо. 

Таким чином, соціально відповідальне партнерство як по-
єднання соціального діалогу та соціальної відповідальності у тру-
довій сфері виступає найбільш перспективним інструментом до-
сягнення оптимальних, виважених рішень з питань соціально-
економічної політики на користь громадян України. Прийнята в 
Україні Дорожня карта Стратегії модернізації соціального діалогу 
потребує від усіх соціальних партнерів, насамперед бізнесу, бути 
соціально відповідальними, суспільство та влада повинні забезпе-
чити соціальним партнерам (сторонам СТВ) можливість впливати 
на формування регуляторної, податкової, інвестиційної та соціаль-
ної політики України

1.
 У зв’язку з цим платформа соціально відпо-

відального партнерства є оптимальною для конструктивної взає-
модії сторін СТВ. 

                                                           
1
 Дорожня карта «Стратегія модернізації соціального діалогу». URL: 

https://robotodavets.org.ua/2017/11/09/dorozhnya-karta-strategiya-modernizatsiyi-
sotsialnogo-dialogu.html (дата звернення: 21.02.2019). 
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З урахуванням вищенаведеного модернізація системи СТВ 
в Україні має відбуватися шляхом активізації конструктивної вза-
ємодії суб’єктів СТВ через платформу соціально відповідального 
партнерства, яка базується на інтегрованому концептуальному під-
ґрунті моделей соціального діалогу та соціальної відповідальності. 
Спільними характеристиками вказаних концептуальних моделей у 
сфері праці є те, що вони: 

акумулюють провідний світовий досвід застосування мо-
делей розвитку й ефективної взаємодії суб’єктів СТВ на засадах 
соціального партнерства в контексті забезпечення сталого розвитку; 

виступають у світовій практиці стандартами якості взаємо-
дії суб’єктів СТВ від виробничого до національного рівня управ-
ління; 

знайшли імплементацію і регламентацію у концептуальних 
та нормативно-правових документах, що регулюють сферу СТВ в 
Україні та визначають перспективи її розвитку; 

стали механізмами узгодження інтересів суб’єктів СТВ, 
урегулювання проблем і протиріч засобами колективно-договірно-
го регулювання; 

реалізуються на практиці в Україні для мінімізації соціаль-
но-трудової конфліктності та стабілізації стану СТВ в усіх галузях 
економіки тощо. 

Законодавчим забезпеченням системи соціально відпові-
дального партнерства виступають положення Законів України 
«Про соціальний діалог в Україні»

1
 (є базовим з позиції поперед-

ження порушень у сфері соціального партнерства, запобігання ко-
лективним трудовим порушенням), «Про колективні договори і 
угоди»

2
, «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)»
3
 , «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-

ності»
4
, «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гара-

                                                           
1
 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. 

№ 2862-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 28. Ст. 252.  
2
 Про колективні договори, угоди: Закон України від 01.07.1993 р. 

№ 3356-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 36. Ст. 361. 
3
 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 

Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради 
України. 1998. № 34. Ст. 227. 

4
 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України 

від 05.09.1999 р. № 1045-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 
45. Ст. 397. 
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нтії їх діяльності»
1
, а також  Конституції України

2
. З точки зору 

забезпечення соціальної відповідальності провідними є положення 
Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії»

3
, «Про зайнятість населення»

4
, «Про професій-

ний розвиток працівників»
5
, а також Концепції розвитку електрон-

ного урядування в Україні
6
, Національної стратегії сприяння роз-

витку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр. 
7
 

Платформа соціально відповідального партнерства утво-

рюється через систему визначених відповідальних відносин між 

державою, роботодавцями, найманими робітниками і їх представ-

ницькими органами, що дозволяє враховувати цілі й інтереси сто-

рін і на цій основі досягати згоди в розв’язанні проблемних питань 

соціально-трудової сфери, що закріплюється в колективних дого-

ворах й угодах різних рівнів, регламентується відповідним законо-

давчим забезпеченням. Відповідно до чинного Закону України 

«Про соціальний діалог в Україні», соціальний діалог здійснюєть-

ся на національному, галузевому, територіальному (регіональному, 

обласному) та локальному (підприємство, установа, організація) 

рівнях на тристоронній або двосторонній основі. 

                                                           
1
 Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяль-

ності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI. Відомості Верховної Ради 
України. 2013. № 22. Ст. 216. 

2
 Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
3
 Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціа-

льні гарантії». Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14 (дата звернення: 24.03.2019). 

4
 Закон України «Про зайнятість населення» (5067-VI). Відомості 

Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243. 
5
 Закон України «Про професійний розвиток працівників» № 5067-VI 

від 05.07.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (дата звернення: 24.03.2019). 

6
 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концеп-

ції розвитку електронного урядування в Україні» від 20.09.2017 р.  
№ 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 (дата звернення: 
24.03.2019). 

7
 Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадян- 

ського суспільства в Україні» від 26.02.2016 р. № 68. URL: 
https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 (дата звернення: 
24.03.2019). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n733
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Структурна модель системи соціального партнерства у 

трудовій сфері України реалізується в системі державного управ-

ління через колективно-договірне регулювання (рис. 3.1) 
1
. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Структурна модель вітчизняної системи соціаль-

ного партнерства у трудовій сфері 

                                                           
1
 Красномовець В.А., Пасєка А.С. Соціальне партнерство в системі 

соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспек-
тиви розвитку. URL: irbis-nbuv.gov.ua/stvttp_2013_2_24 (1).pdf (дата звернен-
ня: 12.02.2019). 
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Формами реалізації соціального партнерства є система вза-

ємних консультацій, переговорів, угод на державному, галузевому, 

територіальному рівнях, укладання колективних договорів на під-

приємствах, галузевих, територіальних угод; укладання індивідуа-

льних трудових контрактів між роботодавцем і працівником тощо. 

Взаємні консультації, переговори і примирні процедури будуються 

на взаємоузгоджених принципах для розв’язання колективних 

трудових спорів (конфліктів) − КТС(к), попередження та мініміза-

ції наслідків конфліктних ситуацій у трудовій сфері для дотриман-

ня прав й інтересів працівників, роботодавців і держави. 

Налагодження конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ ви-

значається соціально відповідальною позицією і поведінкою кож-

ного з них, що виступає підґрунтям ефективного соціального парт-

нерства і конструктивного діалогу.  

У даному процесі вкрай важливу роль відіграє загальний 

соціально-економічний і суспільно-політичний стан у країні, регі-

онах, галузях виробництва, а також здатність гнучко і консолідо-

вано реагувати на умови кризи та невизначеності, виконувати 

обов’язки і домовленості в межах правового поля. Тому у сфері 

регулювання СТВ визначальною є відповідальність державної 

влади (як гаранта дотримання прав працюючих і громадян, робо-

тодавця, сторони соціального діалогу), яка має сприяти втіленню 

ефективних моделей і стратегій, спрямованих на захист національ-

них інтересів країни та вітчизняного товаровиробника, створення 

сприятливих умов для перспективного розвитку національної еко-

номіки, промислового сектору на інноваційних засадах. 

Модернізація системи СТВ в Україні має будуватися на 

платформі соціально відповідальних прозорих відносин, які ство-

рюють підґрунтя для конструктивного соціального діалогу як у 

трудовій сфері, так і в суспільстві загалом. Соціальна відповідаль-

ність (СВ) впливає на стан і розвиток національної економіки, а 

саме: 

сприяє підвищенню ефективності та конкурентоспромож-

ності економіки за рахунок більш виважених і відповідальних вза-

ємовідносин партнерів у сфері бізнесу;  

забезпечує краще узгодження інтересів усіх суб’єктів еко-

номічної, соціальної, політичної діяльності, що створює засади не-

конфліктного розвитку і соціального миру;  
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забезпечує сприятливі умови для переходу на засади стало-

го розвитку;  

сприяє зниженню соціального навантаження на бюджет за 

рахунок формування відповідального за власний добробут грома-

дянина та соціально відповідального по відношенню до персоналу 

роботодавця
1
. 

Ефективним інструментом забезпечення конструктивної 

взаємодії є імплементація європейських стандартів у СТВ в Украї-

ні, перехід на відкриті інформаційні платформи. Прикладом мо-

жуть стати новітні моделі інтегрованості громадянського суспільс-

тва України (організацій та об’єднань профспілок, роботодавців 

національного рівня, інших організацій громадянського суспільст-

ва) у розвинений європейський простір на основі Платформи гро-

мадянського суспільства (ПГС) «Україна – ЄС». Вона створена 

відповідно до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Українська сторона 

(УС) Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (ПГС) 

є органом, який складається з представників громадянського сус-

пільства України, з однієї сторони, і членів Європейського еконо-

мічного і соціального комітету (ЄЕСК) − з іншої, як форум для 

проведення ними засідань та обміну думками. Кожна зі сторін 

ПГС формується у складі 15 осіб, які репрезентують три сектори: 

професійних спілок, роботодавців та інших організацій громадян-

ського суспільства. Діяльність у межах ПГС дозволяє не тільки 

імплементувати європейські стандарти у практику діяльності Сто-

рін СТВ, але й отримати новий досвід співпраці професійних спі-

лок, роботодавців та інших організацій громадянського суспільст-

ва, орієнтований на спільний результат
2
.  

Отже, конструктивність поведінки суб’єктів СТВ визнача-

тиметься можливостями і прагненнями кожної сторони діяти на 

засадах соціально відповідального партнерства і спільними зусил-

лями розбудовувати цю платформу.  

                                                           
1
 Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соці-

альної відповідальності: управлінський аспект: монографія; НАН України, 
Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2014. 352 с. С. 327. 

2
 Платформа громадянського суспільства (ПГС) Україна-ЄС. URL: 

https://eu-ua-csp.org.ua/ (дата звернення: 05.05.2019). 
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3.2. Основні проблеми та перешкоди активізації конст-

руктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин  

 

Посилення нестабільності, криза довіри та зростання на-

пруженості в українському суспільстві безпосередньо впливають 

на стан трудової сфери в Україні, основні проблеми якої пов’язані 

з проявом цієї масштабної кризи в соціально-економічній та суспі-

льно-політичній сферах життєдіяльності держави і суспільства. 

Крім катастрофічних демографічних тенденцій (зниження народ-

жуваності та високий рівень смертності у працездатному віці в 

Україні), до скорочення наявної та перспективної чисельності пра-

цездатного населення призводять масштабна зовнішня трудова мі-

грація і виїзд українців на постійне місце проживання до інших 

країн у пошуках гідної оплати праці, стабільності, безпеки, гідних 

умов життєдіяльності та життєзабезпечення своєї родини, кращих 

можливостей для реалізації свого потенціалу
1
. 

З 2014 р. у зв’язку зі збройним конфліктом на сході Украї-

ни, потім – із набуттям права безвізового режиму Україна стала 

одним із найпотужніших донорів робочої сили в Європі. Спостері-

гаються загрозливі для національної безпеки тенденції: у 2019 р. 

Україна може посісти перше місце у світі за втратою трудових ре-

сурсів. Про це йдеться у прогнозі Global Economy Watch компанії 

PriceWaterhouseCoopers за січень 2019 р.
2
 Значне скорочення тру-

дових ресурсів зафіксоване у 23 країнах Східної Європи. Очолює 

цей список Україна. На думку міжнародних експертів, у 2019 р. 

трудові ресурси нашої країни скоротяться майже на 1,5% 

(рис. 3.2). Це дуже небезпечний і великий виклик для України, і 

негативна ситуація в країні загострює цю зовнішню загрозу. Так, 

найбільш актуальними проблемами для більшості громадян Украї-

ни станом на березень 2019 р., за результатами всеукраїнського 

соціологічного дослідження «Україна напередодні президентських 

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь; Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 
76 с. 

2
 Predictions for 2019: Coming off the boil / Economic Predictions for 

2019: PwC. URL: https://www.pwc.com/ gx/en/issues/economy/global-economy-
watch/predictions-2019.html (дата звернення: 04.05.2019). 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2019.html
https://www.pwc.com/%20gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2019.html
https://www.pwc.com/%20gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2019.html
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виборів 2019»,
1
 залишаються війна на Донбасі, високі комунальні 

тарифи та низький рівень зарплат і пенсій.  
 

 
 

Рисунок 3.2 – Прогноз експертів консалтингової компанії 

PriceWaterhouseCoopers щодо скорочення 

трудових ресурсів у 2019 р. у країнах Східної 

Європи 

 

Згідно з опитуванням найважливішою проблемою в Украї-

ні 61% респондентів вважає війну на сході країни, 55,5% − підви-

щення тарифів на комунальні послуги, 55,2% − низький рівень 

зарплат чи пенсій, 30,9% − зростання цін та інфляцію. Крім того, 

значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем 

безробіття (22,5%) та корупцію у владі (21,8%) (табл. 3.2). 

                                                           
1
 Дослідження проведено Центром соціальних та маркетингових дос-

ліджень SOCIS з 5 по 10 березня 2019 р., вибіркова сукупність: 2 тис. респо-
ндентів в усіх областях України (крім АР Крим і тимчасово окупованих тери-
торій Донецької та Луганської областей), є репрезентативною для дорослого 
населення України. URL: http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/ (дата звернення: 
04.05.2019). 
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Таблиця 3.2 – Найбільш актуальні проблеми, що хвилюють населення України (березень 

2019 р.), % до тих, хто відповів 

Проблема 

Південь 

(Херсонська, 

Миколаївсь-

ка, Одеська, 

Запорізька 

області) 

Схід  

(Харків-

ська,  

Донецька, 

Луганська 

області) 

Центральний 

схід (Дніпро-

петровська, 

Кіровоград-

ська, Полтав-

ська, Сумська, 

Чернігівська 

області) 

Центральний 

захід (Київ-

ська, Черкась-

ка, Житомир-

ська, Вінниць-

ка, Хмель-

ницька  

області) 

 

Захід  

(Львівська,  

Івано-Франків-

ська, Волин-

ська, Рівнен-

ська, Терно-

пільська, За-

карпатська, 

Чернівецька 

області) 

м. Київ 
Україна 

загалом 

1. Воєнний конф-

лікт на сході 

України 47,1 54,9 62,6 65,2 67,5 72,3 61,4 

2. Підвищення 

тарифів на кому-

нальні послуги 58,3 64,8 67,5 53,3 41,8 48,2 55,5 

3. Низький рівень 

зарплати чи пенсії 54,1 67,6 64,2 44,9 53,4 42,6 55,2 

4. Підвищення цін 

на основні товари, 

інфляція 33,2 34,0 22,0 35,6 31,6 31,9 30,9 

5. Відсутність ро-

боти, безробіття 33,8 20,9 24,2 15,8 24,5 4,3 22,5 

1
9

9
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Інші всеукраїнські соціологічні дослідження також свід-

чать, що зростання напруженості в суспільстві пов’язане насампе-

ред із дією економічних чинників – зростанням безробіття та збід-

нінням населення внаслідок зростання цін, тарифів, негативними 

оцінками діяльності влади. Також, за оцінками респондентів, важ-

ливими чинниками зростання напруженості в системі суспільних 

відносин виступають корупція (44%), безкарність і свавілля чино-

вників (41%), недовіра до влади (34%). 

Результати вибіркових обстежень Держкомстату України
1
 

свідчать, що за самооцінками розподілу рівня доходів 42,6% до-

могосподарств постійно відмовляють собі в найнеобхіднішому, 

крім харчування (або навіть і в ньому). Офіційна середня зарпла-

та, яку в лютому 2019 р. витрачали українці (нарахована за сі-

чень − 9,2 тис. грн), давала можливість умовній сім’ї, в якій обоє 

батьків отримували такі суми (сукупно 14,8 тис. грн після вира-

хування податків), балансувати на межі бідності, якщо виховува-

лася тільки одна дитина. Однак така родина виходить значно ни-

жче за межу бідності, якщо дітей двоє, та відкидає далеко за ме-

жу, якщо троє чи більше. За наявності двох дітей балансували на 

межі бідності і працівники індустріальної сфери. Якщо вони 

отримували середню по галузі зарплату, то після вирахування 

податків залишалося не більше 16,3 тис. грн (при межі бідності 

для родини з двома дітьми 15,8 тис. грн). Лише 32,8% штатних 

працівників в Україні отримували за грудень 2018 р. зарплату 

понад 10,0 тис. грн (до вирахування податків), яка давала їм мо-

жливість перебувати трохи вище за межу бідності, навіть вихо-

вуючи дитину (самостійно) чи двох (у подружжі). У промислово-

сті таких було 41,5%, в освіті − 25,1, в охороні здоров’я − 16,3; у 

фінансовій та страховій сферах − майже 59, у державному управ-

лінні та обороні − 62,5, авіатранспорті − 65,6%
2
. 

Голова Федерації роботодавців України Д. Олійник стверд-
жує, що найбільшою загрозою впровадженню економічних реформ 

                                                           
1
 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 

2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 

України): стат. зб. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb-

/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf (дата звернення: 20.04.2019). 
2
 Крамар О. Найбідніша країна Європи. URL: https://tyzhden.ua/ 

Economics/228323 (дата звернення: 10.04.2019). 
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наразі можуть стати передвиборчий популізм і відсутність реаль-
ного реформування для зростання бізнесу й економіки. Країні по-
трібна нова індустріалізація, масштабні проєкти з обов’язковою 
локалізацією виробництва, переорієнтація публічних закупівель на 
власного виробника, доступні кредитні ресурси, ефективне екс-
портно-кредитне агентство, індустріальні парки, вільні економічні 
зони. Економіка Україна повинна мати ті стимули, якими сьогодні 
активно користуються наші сусіди 

1
. 

Превалювання інтересів влади над інтересами держави і 
суспільства, поширення практики нехтування правами економіч-
них агентів, використання владних повноважень для одержання 
надприбутків представниками великого бізнесу та лобіювання ін-
тересів господарських структур

2
 тільки посилюють внутрішньопо-

літичну кризу. Однак слід відзначити, що високий рівень недовіри 
в системі міжособистісних та міжгрупових відносин в Україні є 
наслідком кумулятивної дії не лише економічних та політичних 
чинників

3
, але і соціальних та морально-ціннісних (безвідповідаль-

ність і безкарність за наслідки дій з боку державної влади, тінізація 
відносин, низька активність і солідаризація суспільства, стомле-
ність і розчарування у рішеннях влади та наслідках реформ тощо). 
Зрозуміло, що така кризова ситуація в країні негативно впливає на 
соціально-економічну сферу, сферу соціально-трудових і суспіль-
них відносин, діяльність вітчизняних підприємств, якість життя 
працюючого населення і населення країни загалом, а отже, поси-
лює вплив внутрішніх загроз, перешкоджає конструктивній взає-
модії суб’єктів СТВ та залученню додаткових ресурсів самороз-
витку через інститути громадянського суспільства. Для системи 
соціальної відповідальності головним системоутворюючим чинни-
ком є інтереси діяльності суб’єктів відповідальності, а також мета і 
результат цієї діяльності. Основне функціональне призначення си-
стеми соціальної відповідальності – продукувати вчинки і поведін-

                                                           
1
 Звіт про діяльність ФРУ, 2018. URL: http://fru.ua/images/FRU-Zvit-

2018.pdf (дата звернення: 30.03.2019). 
2
 Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових під-

приємств в умовах інституціональних змін: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брю-
ховецька та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 312 с. 

3
 Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір / 

О.Г. Злобіна, Н.В. Костенко, М.О. Шульга та ін.; за наук. ред. М.О. Шульги. 
К.: Інститут соціології НАН України, 2017. 198 с. С. 155. 
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ку суб’єктів згідно із соціально значущими цінностями, принци-
пами, нормами, що відповідають інтересам, ідеалам і завданням 
суспільства, потребам саморозвитку особистості. За своїми сутніс-
ними характеристиками система соціальної відповідальності є не 
матеріальною, а духовно-моральною, її основу становить внутріш-
ня культура людини, цінності, які вона сповідує

1
. 

Відсутність балансу соціальних інтересів суб’єктів СТВ є 
проявом нерівноправності сторін, низького рівня культури відно-
син і відповідальності. Наслідком стає гальмування прогресивних 
модернізаційних змін, значне поширення і закріплення таких 
явищ, як систематичне порушення прав й інтересів працюючих в 
Україні (зокрема несвоєчасність виплат заробітної плати і зрос-
тання заборгованості щодо її виплати працюючим, низький рівень 
оплати праці, небезпечні та несприятливі умови праці, професій-
ний травматизм і профзахворюваність працівників, висока конф-
ліктна напруженість), що призводить до невідворотних втрат тру-
дового потенціалу через масовий відплив найбільш кваліфікованих 
і перспективних працівників за кордон. Така ситуація в тому числі 
є наслідком безвідповідальності, неврегульованості відносин між 
суб’єктами СТВ від виробничого до національного рівня управ-
ління.  

Сьогодні основні зусилля щодо вирішення проблем у сфері 
СТВ спрямовуються на вдосконалення нормативно-правової бази, 
у першу чергу – шляхом запозичення провідного досвіду розвину-
тих країн (перш за все європейських), що здійснюється за широкої 
фінансової та організаційної підтримки відповідних міжнародних 
структур. Проте інформаційна база, яка сприяла б забезпеченню 
конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ в Україні, зокрема у сфері 
промисловості, фактично відсутня – системний моніторинг стану 
СТВ та динаміки їх змін наразі не впроваджено. Незважаючи на те 
що вітчизняними науковцями доволі широко досліджуються про-
блеми впровадження моделей соціального діалогу та соціального 
партнерства у практику управління, а також перешкоди, чинники 
та механізми їх реалізації, недостатньо уваги приділяється засад-
ничим чинникам соціальної взаємодії – довірі, ідентичності, мен-
тальності, здатності до соціальної, трудової та інноваційної актив-

                                                           
1
 Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / 

А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.; за наук. ред. А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2012. 
504 с. 
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ності, способам реагування на ситуації невизначеності та небезпек 
тощо. У зв’язку з цим аналіз реального стану взаємодії суб’єктів 
СТВ потребує виокремлення та систематизації ключових чинни-
ків, які впливають на таку взаємодію, що дозволить структурувати 
розрізнені дані соціологічних досліджень, які певною мірою 
уможливлюють визначення механізмів конструктивної взаємодії 
суб’єктів СТВ. Таких чинників багато, але в контексті соціологіч-
ного погляду на ситуацію ключовими з них є три (тріада «довіра – 
поінформованість – вмотивованість»): 

1) взаємодія суб’єктів СТВ на виробничому рівні, у форма-
ті «довіра/недовіра», готовність вести діалог і сприймати один од-
ного як рівноправного партнера; 

2) взаємна поінформованість щодо реальної ситуації, про-
блем кожного із суб’єктів, наявність каналів прозорої та неуперед-
женої інформаційно-комунікативної взаємодії, здатних мінімізува-
ти різного роду маніпулятивні впливи; 

3) оцінка суб’єктами реальних можливостей захисту своїх 
інтересів та поліпшення ситуації саме шляхом діалогу, а не шля-
хом конфронтації та протестної активності. 

Окремо як важливі чинники слід відзначити розвиток три-
стороннього національного діалогу між державою, владою, грома-
дянським суспільством, бізнесом і забезпечення життєздатності 
біпартизму (двостороння система соціального діалогу «роботода-
вець – найманий працівник») на рівні підприємства/галузі. 

Додатковою проблемою є тісне поєднання та взаємовплив 
усіх вказаних чинників, оскільки негативна динаміка будь-якого з 
них миттєво позначається на інших, створюючи замкнене коло – 
недовіра закриває канали комунікації та блокує соціальний діалог, 
що призводить до непоінформованості й відсутності взаєморозу-
міння та оцінки реальної ситуації суб’єктів СТВ, у результаті оцін-
ка перспективності діалогового вирішення протиріч знижується, 
проте зростає конфронтаційна складова взаємодії, недовіра поси-
люється – і коло замикається. Тож практично неможливо досягти 
реальних результатів, працюючи лише з окремим чинником, необ-
хідно працювати з їх сукупністю. 

У контексті тріади чинників «довіра – поінформованість – 
вмотивованість» у масовій свідомості населення України визначи-
лися пріоритети довіри/недовіри суспільним інститутам. За дани-
ми загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведе-
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ного соціологічною службою Центру Разумкова
1
 у лютому 2019 р., 

довіра/недовіра до інститутів українського суспільства є такою: 
довіру громадяни України найчастіше висловлюють волонтер-
ським організаціям (їм довіряють 67% опитаних), Збройним Силам 
України (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (61%), 
Церкві (61%); недовіру − державному апарату (чиновникам) (83% 
населення України їм не довіряють), Верховній Раді України 
(82%), судовій системі (78%), політичним партіям (77%), Уряду 
України (75%), Президенту України (71%), прокуратурі (70%), 
Верховному Суду України (65%), Спеціалізованій антикорупцій-
ній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро Украї-
ни (НАБУ) (65%), профспілкам (57%).  

Рівень довіри до громадських організацій в Україні зростає 
на тлі катастрофічного падіння довіри до державних інституцій, 
тому останнім доцільно перейти на формат співпраці з інститута-
ми громадянського суспільства на основі створення платформи 
для ефективного публічного діалогу. Проте високий рівень довіри 
до волонтерських, громадських організацій, Церкви з боку україн-
ського населення не супроводжується зростанням показників 
членства в цих організаціях − переважна більшість громадян Укра-
їни (86% опитаних) не входять до жодної з громадських організа-
цій, об'єднань і партій через відсутність часу на безоплатну робо-
ту, незацікавленість подібною діяльністю, а також через невіру у 
результативність своєї участі. 

Профспілки та їх об’єднання, які також належать до інсти-
тутів громадянського суспільства, є представницькими органами 
найманих працівників для колективного захисту прав й інтересів 
працюючих. Динаміка профспілкового руху у світі свідчить, що 
членство у профспілках різних країн світу скорочується. Напри-
клад, у таких постсоціалістичних країнах, як Чехія, Словаччина, 
Україна, порівняно з 90-роками ХХ ст. членство у профспілках 
скоротилося на 50, 40 та 34% відповідно. Головна причина такого 

                                                           
1
 Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації 

громадян України. Результати загальнонаціонального дослідження, проведе-
ного соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року. 
URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-
doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy(дата 
звернення: 14.05.2019). 
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зменшення − скасування обов’язкового членства у профспілковій 
організації, яке було обов’язковим у соціалістичних країнах. 

Рівень юніонізації в Україні залишається високим (до 70% 
працюючих), що перевищує рівень охоплення профспілковим 
членством найманих робітників у багатьох західних країнах

1
. Не-

зважаючи на те що показники охоплення профспілковим членст-
вом не є низькими, це не є свідченням захищеності колективних 
прав, свобод й інтересів працюючих. До того ж спостерігається 
стабільне зменшення кількості первинних профспілкових органі-
зацій і профспілкового членства в Україні. Головними причинами 
зменшення чисельності профспілок стали: скорочення виробницт-
ва та ліквідація підприємств, що зумовлює безробіття, відплив 
працівників до тіньового сектору економіки, зростання зовнішньої 
трудової міграції за кордон; поширення найму на роботу за індиві-
дуальними договорами; втрата мотивації до профспілкового член-
ства через розчарування в його ефективності щодо реалізації за-
хисних функцій, заформалізованість тощо

2
. 

Рівень довіри до профспілок з боку населення України ста-
більно знижується. Так, за результатами соціологічного моніто-
рингу Інституту соціології НАН України, у 2016 р. профспілкам 
зовсім та переважно не довіряли 45,9% опитаних в Україні, при 
цьому сумарний показник довіри (повністю чи переважно довіря-
ли) становив 19,7%. За результатами всеукраїнських досліджень, 
проведених Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 
спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, у 2017 р. 
сумарний показник довіри становив 21,7% (повністю довіряють + 
скоріше довіряють), а сумарний показник недовіри профспілкам − 
50,3%

3
, при цьому лише 14% опитаних було відомо про існування 

                                                           
1
 Рабочий класс современной Украины; под ред. А.Г. Арсеенко. К.: 

Институт социологии НАН Украины, 2017. 318 c. С. 138-139. 
2
 Токарєва М.В. Роль професійних спілок у прийнятті правил внутрі-

шнього трудового розпорядку. Зб. наук. праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». 2012. № 18. 
С. 57-60. 

3
 Загальнонаціональне дослідження «Громадська думка, грудень-2017: 

виборчі рейтинги і рейтинги довіри» здійснено Фондом «Демократичні ініці-
ативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разу-
мкова з 15 по 19 грудня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком АР Крим 
і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опита-
но 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не пе-
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незалежних профспілок в Україні
1
. Як зазначено вище, у 2019 р. 

свою недовіру профспілкам висловило 57% населення України. 
Слід ураховувати, що це дані всеукраїнських опитувань населення 
країни загалом, а відповіді працюючого населення, імовірно, бу-
дуть іншими. 

Отже, характерною рисою ставлення населення країни до 
профспілок є тенденція посилення недовіри та невизначеності що-
до оцінки їх діяльності

2
. Це відбувається через низькі можливості 

захисту прав й інтересів членів профспілок, зниження престижу 
роботи у профспілках, «бюрократичні ігри» з провладними струк-
турами 

3
. На діяльності первинних профспілкових організацій не-

гативно позначилися законодавчі новації щодо державної реєстра-
ції при зміні керівника, підтвердження статусу неприбуткової ор-
ганізації тощо. Проте проблеми, які тримають високий рівень не-
довіри в суспільстві, трудовій сфері зокрема, пов’язані з впливом 
цілого спектру чинників, основними серед яких є: 

криза, погіршення стану економіки України через внутріш-
ньо- та зовнішньополітичні потрясіння; 

суспільно-політична нестабільність і невизначеність; 

                                                                                                                               
ревищує 2,3%. 

Загальнонаціональне дослідження «Громадська думка, грудень-2017: 
виборчі рейтинги і рейтинги довіри». URL:  http://dif.org.ua/uploads/doc/ 
11718337605a665adc7b97d3.95892743.doc (дата звернення: 04.03.2019). 

1
 Опитування громадської думки щодо громадянського залучення 

проведено в серпні-вересні 2017 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва. Опитано 2134 жителі України віком 18 років та старше. Ви-
бірка є репрезентативною для дорослого населення України за віком, статтю, 
областю та типом населеного пункту відповідно до даних Державної служби 
статистики України станом на 01.01.2016 р. (крім АР Крим і непідконтроль-
них Україні територій Донецької та Луганської областей). Максимальна тео-
ретична похибка вибірки не перевищує 2,2% (не включаючи дизайн-ефект 
вибірки). 

Опитування громадської думки щодо громадянського залучення. URL: 
http://dif.org.ua/uploads/pdf/17873180355a2ea16f3ddcd8.59539501.pdf (дата 
звернення: 24.03.2019). 

2
 Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992-

2016 рр. Інститут соціології НАН України, 2016. С. 461. URL: http://i-
soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2016.pdf (дата звернення: 04.03.2019). 

3
 Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / 

А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.; за наук. ред. А.М Колота. К.: КНЕУ, 2011. 
501 с. С. 483. 
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низький загальний рівень згуртованості та соціальної дові-
ри в суспільстві загалом; 

низька вартість робочої сили, зниження цінності людини 
праці, людини-виробника в державі; 

залежна позиція профспілок та їх лідерів від адміністрацій 
підприємств та їх власників, нерозвиненість лідерських якостей у 
керівників первинних профспілкових організацій; 

недостатня поінформованість працівників про діяльність 
профспілки, її можливості як захисника їх соціально-трудових 
прав; 

обмеження значною частиною профспілок своєї діяльності 
традиційними функціями соціального захисту за рахунок проф-
спілкових внесків працівників (надання матеріальної допомоги, 
сприяння відпочинку працівників тощо); 

переконаність значної частини працівників у безперспек-
тивності відстоювання своїх прав перед роботодавцем; 

небажання роботодавців (власників) додатково витрачати 
ресурси на гарантований соціальний захист працівників підпри-
ємств; 

нерозвиненість колдоговірного регулювання на підприєм-
ствах приватної форми власності. 

Ці чинники вкрай негативно впливають на характер  
сприйняття працюючими і суспільством  діяльності профспілок в 
умовах стійкої кризи довіри в системі суспільних відносин зага-
лом, низької поінформованості про ефективність діяльності проф-
спілок різного рівня управління тощо. 

Профспілки не завжди сприймаються як незалежний інсти-
тут громадянського суспільства щодо захисту прав працюючих. Це 
обумовлено станом суспільної свідомості, її інфантильністю, зне-
ціненням в українському суспільстві трудових цінностей, падінням 
престижу людини праці тощо. Відсутність ефективної системи ко-
мунікації суб’єктів соціальної взаємодії у СТВ тільки поглиблює 
цю кризу. Така ситуація має відчутні негативні наслідки. У випад-
ку, коли довіра знижується нижче критичного рівня, механізми 
суспільного управління і регулювання «пробуксовують», здатність 
ухвалювати дієві управлінські рішення мінімізується

1
, що призво-

                                                           
1
 Кучабський О.Г.,  Погорєлий С.С. Довіра до органів публічної влади 

як ключовий фактор ефективності системи державного управління. Публічне 
управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 108. 
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дить до фактичної неможливості реалізації соціального діалогу. До 
того ж спостерігаються процеси внутрішньої конфліктності серед 
самих профспілок (за лінією «традиційні» профспілки – «незалеж-
ні» профспілки)

1
, що послаблює вплив профспілок під час перего-

ворного процесу у сфері соціально-економічної політики. У цій 
ситуації важливим напрямом діяльності з відновлення довіри сто-
рін СТВ одна до одної, довіри між владою та суспільством можуть 
стати, з одного боку, прозорість і послідовність управлінських і 
політичних рішень, а з іншого – зворотний зв’язок політики і гро-
мадської думки

2
, прагнення кожної сторони діалогу співпрацювати 

заради спільного результату і позитивного впливу на проблемну 
ситуацію. 

Роботодавці та їх об’єднання є одним із ключових суб’єктів 
соціального діалогу та стороною СТВ, діяльність яких здійснюєть-
ся на всіх рівнях управління – від виробничого (локального) до 
національного.  

За результатами всеукраїнського опитування, проведеного 
Соціологічною групою «Рейтинг» населення України, оцінюючи 
представників різних категорій бізнесу, найбільше довіряє дрібним 
(63%) та середнім (60%) підприємцям. 27% опитаних зазначили, 
що довіряють власникам великого бізнесу (у вересні 2018 р. таких 
було 20%). Рівень довіри до олігархів є низьким – 8%. Показник 
довіри до бізнесменів, особливо середнього та вищого рівнів, є 
помітно вищим серед респондентів із високим рівнем доходів. При 
цьому дрібним підприємцям однаково довіряють усі категорії як за 
віком, так і за доходами. 

Мотивація до самоорганізації роботодавців (та їх представ-
ників – об’єднань роботодавців) обумовлена, з одного боку, праг-
ненням захистити свої інтереси, з іншого – самоорганізаційною 
активністю профспілок, а також потребою в колективному 
розв’язанні стратегічно важливих проблемних питань. Сьогодні 

                                                           
1
 Перспективи імплементації в Україні положень глави ХХІ Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС щодо розвитку публічних комунікацій та соціального 
діалогу. URL: http://federation.org.ua/ podiitafakti/golova-federatsii-vyacheslav-
roi-vzyav-uchast-u-kruglomu-stoli-perspektivi-implementats (дата звернення: 
11.04.2019). 

2
 Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір / 

О.Г. Злобіна, Н.В. Костенко, М.О. Шульга та ін.; за наук. ред. М.О. Шульги. 
К.: Інститут соціології НАН України, 2017. 198 с. С. 156. 
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процеси соціальної самоорганізації роботодавців тривають повіль-
но, при цьому ключовими чинниками, що негативно впливають на 
процеси соціальної самоорганізації та інституціоналізації сторони 
роботодавців в Україні, є такими

1
: 

1. Централізованість і певна політизованість процесів ство-

рення об’єднань роботодавців, коли провідні об’єднання сторони 

роботодавців, які визначають стратегію розвитку та здійснюють 

переговори із соціальними партнерами на національному рівні 

(Федерація роботодавців України, Конфедерація роботодавців 

України), очолюються та контролюються представниками певних 

політичних сил. Це негативно впливає на функціонування відпо-

відних інститутів соціального діалогу (зокрема, Національної три-

сторонньої соціально-економічної ради, регіональних і галузевих 

рад). У свою чергу, зазначені факти перешкоджають зростанню 

довіри як усередині сторони, так і у відносинах із соціальними 

партнерами (про принципове значення довіри для налагодження 

конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ зазначено вище), а також 

стримують мотивацію бізнесу до самоорганізації та участі в со-

ціальному діалозі. Так, за оцінками експертів, не більше 20% під-

приємств і підприємців України є членами організацій роботодав-

ців. 

2. Недостатнє усвідомлення підприємцями мети створення 

та розвитку об’єднань роботодавців, тобто низький рівень поін-

формованості, а отже, вмотивованості та, як наслідок, слабкість 

самоорганізаційних процесів у цій сфері. Згідно з результатами 

соціологічного дослідження в рамках проєкту технічного співро-

бітництва МОП «Україна: сприяння дотриманню основних прин-

ципів та прав у світі праці»
2
 метою утворення організацій робото-

давців є перш за все захист прав й інтересів підприємців – так вва-

жають 47% опитаних роботодавців; зближення інтересів робото-

давців та найманих працівників (28%); подолання корупції та за-

хист від неправомірних дії органів влади (24%); здійснення соціа-

                                                           
1
 Ільченко Б.В. Місце і роль сторони роботодавців у формуванні ін-

ституту соціального діалогу в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія 
та практика. 2015. № 2. С. 254-258.  

2
 Цит. за: Ільченко Б.В. Місце і роль сторони роботодавців у форму-

ванні інституту соціального діалогу в Україні. Соціально-трудові відносини: 
теорія та практика. 2015. № 2. С. 254-258. 
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льного діалогу із соціальними партнерами (18 %). На питання «Що 

реально захищають організації роботодавців?» 33% опитаних від-

повіли «Виключно інтереси роботодавців, які є членами таких ор-

ганізацій», 20% опитаних вважають, що «Інтереси всіх роботодав-

ців України» і лише 15% – «Інтереси всього суспільства загалом». 

На питання «Які функції мають виконувати організації роботодав-

ців?» 45% опитаних відповіли, що захисну, 36% – партнерську, 

38% – реформаторську. Тобто в середовищі роботодавців форму-

ється уявлення про організації роботодавців переважно як про «за-

хисні» інституції. 

3. Законодавство у сфері функціонування сторони робото-

давців (Закон України «Про організації роботодавців, їхні права та 

гарантії діяльності») не відповідає викликам сьогодення. У законі 

фактично передбачено, що значна частина роботодавців, в особі 

вже наявних громадських об'єднань і спілок, втрачають юридичне 

право на відстоювання прав й інтересів своїх членів у переговор-

ному процесі. Окремі положення закону не відповідають міжна-

родним стандартам й обмежують права об'єднань підприємців, 

члени яких є роботодавцями, суперечать нормам Конвенції МОП 

№ 87 «Про свободу асоціації і захисту права на організації».  

4. Проблема репрезентативності сторони роботодавців. Ви-

значення Законом України «Про соціальний діалог в Україні» по-

няття репрезентативності сторін соціального діалогу викликає ни-

зку зауважень. Законом штучно обмежено коло учасників соціаль-

ного діалогу через встановлення цензу репрезентативності для ор-

ганізацій роботодавців. Позбавлено можливостей відстоювати свої 

інтереси значну частину як працюючих громадян, так і підприєм-

ців (переважно фізичних осіб), які не потрапили у визначений да-

ним Законом формат. Тож закладений принцип репрезентативності 

організацій роботодавців в умовах незавершеної інституціоналізації 

сторони не тільки не сприяє розвитку соціального діалогу в країні, а 

навпаки, обмежує значну частину організацій роботодавців і підп-

риємців у їх міжнародно-правових і конституційних правах.  

5. Проблема створення та функціонування спільного пред-

ставницького органу сторони роботодавців. Представники екс-

пертного середовища критикують принципи і формат функціону-

вання цього органу, який монополізує та обмежує представництво 

роботодавців у соціальному діалозі з урядом і профспілками двома 
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об’єднаннями роботодавців. При цьому приватні підприємці, ма-

лий бізнес не мають реальної можливості представлення своїх ін-

тересів.  

6. Несформованість сторони роботодавців на рівні окремих 

галузей. Це обмежує проведення переговорів та укладання колек-

тивних угод у певних галузях економіки та призводить до частко-

вої підміни сторони роботодавців урядовою стороною, що є пору-

шенням конвенцій МОП, а також до низького рівня якості укла-

дання галузевих угод, що негативно впливає на репутацію інститу-

ту соціального діалогу як механізму управління сталим розвитком. 

Основними наслідками негативних тенденцій розвитку 

сторони роботодавців в Україні є: 

а) низький, порівняно з країнами ЄС, рівень самоорганіза-

ції підприємницького сектору в цілому та сторони роботодавців 

зокрема; 

б) слабкі позиції сторони роботодавців у переговорах, на-

самперед з урядовою стороною (уряд часто ігнорує позицію бізне-

су під час розгляду ключових для соціально-економічного розвит-

ку країни документів (зокрема, бюджету), тим самим порушуються 

принципи рівноправності соціального діалогу та знижується моти-

вація бізнесу до участі в переговорному процесі; 

в) недостатня розвиненість колдоговірного регулювання на 

галузевому рівні; 

г) низький рівень довіри у відносинах із соціальними парт-

нерами, що спричиняє низьку результативність реалізації домов-

леностей; 

д) низькі можливості реалізації соціального діалогу з боку 

сторони роботодавців, перешкоди формуванню соціально відпові-

дального бізнесу в країні.  

Отже, значні проблеми існують не тільки у сфері забезпе-

чення конструктивної взаємодії структур, які мають представляти 

та захищати інтереси робітників і роботодавців (тобто насамперед 

профспілок та об’єднань роботодавців), але і в становленні самих 

цих структур як реальних і відповідальних суб’єктів СТВ. Дані до-

сліджень свідчать, що робітники слабо обізнані про діяльність 

профспілок і не довіряють їм, так само роботодавці (особливо у 

сфері малого та середнього бізнесу) слабо обізнані про об’єднання 

роботодавців та в цілому не прагнуть долучатися до цих структур 
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та брати активну участь у їх діяльності. У таких умовах зростає 

актуальність активізації позаекономічних чинників, включаючи 

соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) як нову «філософію» і 

парадигму ведення бізнесу, соціальний інститут громадянського 

суспільства, розвиток корпоративної соціальної відповідальності 

як частини бізнес-стратегії, корпоративної культури, яка втілює 

норми і цінності компанії, розкриття потенціалу самоорганізації 

сторін соціального діалогу на рівні суспільства, посилення моти-

вації до самоорганізації сторін, насамперед сторони роботодавців, 

їх участі в соціальному діалозі всіх рівнів. Це забезпечуватиме 

стабілізацію в системі СТВ і подальше економічне зростання за-

вдяки соціалізації господарської діяльності, оптимізації відносин 

між працею і капіталом через активізацію нематеріальних етичних, 

морально-психологічних ресурсів взаємодії різних сторін соціаль-

ного діалогу. Соціально-економічне зростання в Україні можливе 

за умов затребування та реалізації відповідальності кожного 

суб’єкта в системі суспільних і господарських відносин; заохочен-

ня з боку держави діяльності відповідальних виробників, соціаль-

но відповідального бізнесу (а не їх імітації), реалізації функцій від-

повідальності та соціального діалогу на вітчизняному виробництві.  

На базовому рівні (на рівні підприємства) із системно-стра-

тегічної точки зору найбільш адекватним є розуміння соціальної 

відповідальності підприємства як відповідальності за інтегровану 

суспільну корисність результатів його діяльності, з урахуванням 

середньо- та довгострокових наслідків цієї діяльності. Соціальна 

відповідальність бізнес-компаній і приватних підприємств на ви-

робничому рівні найкраще реалізується в межах корпоративної 

(організаційної) культури, яка є ідеологією компанії (підприємст-

ва), де через реалізацію цілей виробництва, цінностей компанії і 

персоналу, збалансованість інтересів сторін соціально-трудових 

відносин формуються моделі соціально відповідальної поведінки 

управлінців і працівників, що спрацьовує на міцність і високу кон-

курентоспроможність підприємства, персоналу, продукції
1
.  

Оскільки підприємство є складною та динамічною вироб-

ничою одиницею в системі господарювання, самостійним госпо-

                                                           
1
 Панькова О.В., Шастун А.Д. Концептуальні засади розвитку трудо-

вої сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах моде-
рнізації. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49). С. 164-172. 
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дарським статутним суб'єктом, який має права юридичної особи та 

здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність, 

спрямовану на отримання прибутку від реалізації виготовленої 

продукції, доцільно визначити всі ознаки та структурні елементи 

підприємства як суб’єкта соціально відповідальних відносин. У 

даному контексті пропонується розглянути структурну модель со-

ціальної відповідальності на прикладі промислового підприємства 

з переліком усіх ключових його ознак (рис. 3.3). Слід ураховувати, 

при цьому соціальна відповідальність у сфері СТВ є невід’ємною 

та принципово важливою складовою цілісної моделі соціально від-

повідального підприємства. 

Сьогодні на території України соціально відповідальних 

компаній дуже мало. Соціальна відповідальність бізнесу здебіль-

шого має примусовий характер або здійснюється заради корпора-

тивної вигоди. Соціальне страхування побудоване згідно з прин-

ципами безальтернативності та фактично забирає більше 40% до-

ходів підприємств. Соціальна відповідальність досі не стала час-

тиною корпоративного управління і менеджменту українських 

компаній, поза увагою українського бізнесу залишається практика 

соціально відповідального інвестування, підвищення освітніх мож-

ливостей працівників, захисту права громадян на здоров’я та без-

пеку, захисту та збереження культурних цінностей тощо. Тому до-

свід соціально відповідальних компаній і підприємств є дуже цін-

ним. Така бізнес-практика може допомогти сформувати і віднови-

ти довіру до бізнес-сектору, вказати шлях до створення сучасних і 

стійких бізнес-моделей, заснованих на сприянні вирішенню соціа-

льних проблем.  

Негативні тенденції в системі СТВ посилюються нерозви-

неністю соціальної відповідальності держави як сторони соціаль-

ного діалогу, що згідно з експертними оцінками
1
 проявляються у: 

домінуванні особистих інтересів і лобіюванні інтересів біз-
нес-структур у системі державного та регіонального управління 
(73,4%); 

 низькому рівні духовно-моральної культури владної еліти 
(63,3%); 

                                                           
1
 Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціаль-

ної відповідальності: управлінський аспект: монографія; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. Донецьк, 2014. 352 с. С. 326. 
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Промислове підприємство виробляє якісну нешкідливу для спо-

живачів продукцію, не завищує ціну на неї, надає про неї правди-

ву інформацію споживачам, діє згідно з нормативами екологіч-

ного права, турбується про навколишнє середовище, запровад-

жує новітні технології для зниження негативного впливу або 

ліквідації шкідливих відходів, запобігання їх викидам 

Відповідальні сторони соціально-трудових відносин 

Роботодавець – сторона роботодавця (власника), суб’єктами якої 

є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця 

(власника) дбає про умови праці та працівників, промислове під-

приємство діє згідно з нормами трудового права або навіть пере-

вищує їх, надаючи працівникам додаткові пільги та соціальний 

захист. 

Профспілка – забезпечує реальний захист прав й інтересів робіт-

ників, підтримує партнерські відносини з керівництвом чи власни-

ками підприємства, зовнішніми партнерами, сприяє реалізації під-

приємством вимог до соціально відповідального ведення бізнесу. 

Працівник − якісно виконує свої трудові обов’язки, дотримуєть-

ся вимог щодо кількості та якості виробленої продукції, раціона-

льно використовує природні, матеріальні, енергетичні ресурси, 

дотримується моральних норм у відносинах у трудовому колек-

тиві, з роботодавцем та суспільством 

Відповідальний учасник соціальних відносин 

Промислове підприємство бере участь у підтриманні добробуту 

суспільства, що, зокрема, виявляється у благодійності стосовно 

до сиріт, інвалідів та інших соціально вразливих груп населення, 

підтримці духовності, освіти, науки, культури, сприяння розвит-

ку свого регіону 

Відповідальний учасник економічних  

і політичних відносин із державою 

Підприємство своєчасно сплачує податки та внески на соціальне 

страхування, веде діяльність згідно з нормами чинного законо-

давства, уникає корупції, ефективно веде бізнес без пільг і дота-

цій від держави, забезпечує прозорість корпоративних фінансів і 

вимагає прозорості щодо державних фінансів та конкуренції на 

ринку 

Відповідальний діловий партнер 

Промислове підприємство формує свої відносини з партнерами 

за принципами дотримання умов договорів, угод і професійних 

стандартів діяльності, фінансової відповідальності. Власники 

підприємства відомі та пишаються цим, фінансова звітність про-

зора, благодійність щира, репутація стабільна 

 

Рисунок 3.3 – Структурна модель соціальної відповідальності 

промислового підприємства 
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нерозвиненості системи суспільного контролю за діяльніс-

тю органів влади (43,7%); 

нерозвиненості соціального інвестування(38%);  

некерованості соціальною відповідальністю бізнесу 

(37,3%);  

нерозвиненості законодавчого і договірного регулювання 

соціальної відповідальності (33,7%) тощо.  

На цьому тлі експерти відзначили негативний ефект відсут-

ності: стимулювання соціальної відповідальності бізнесу з боку 

органів державної влади (34,8%), традицій соціально відповідаль-

ної поведінки підприємців (32,9%), сформованих стандартів участі 

бізнесу у вирішенні соціальних проблем (35,4%). Усунення визна-

чених перешкод потребує від держави соціально відповідальної 

активної позиції, ухвалення законів про соціальну відповідальність 

бізнесу, соціальну звітність, соціальний аудит, а також державних 

стратегічних документів про соціальну відповідальність бізнесу. 

За результатами всеукраїнського соціологічного дослід-

ження «Оцінка відносин держави і бізнесу в Україні», проведеного 

соціологічною групою «Рейтинг» у березні 2019 р., визначено ста-

влення українського населення до держави та її роль у розвитку 

вітчизняної економіки. Так, роль держави у розвитку економіки 

більшість опитаних (64%) перш за все вбачають у забезпеченні  

рівності доходів і соціальної справедливості, а не встановленні 

свободи розвитку та чесних правил конкуренції (таку думку  

висловили 27% опитаних). Дві третини опитаних (65%) схильні 

вважати, що держава заважає діяльності малого та середнього біз-

несу в Україні, протилежної думки дотримуються лише 7% опита-

них, і 14% − що органи влади не втручаються у діяльність підпри-

ємців
1
.  

Держава як регулятор має дбати про забезпечення рівності 

доходів і соціальної справедливості в системі трудових і суспіль-

них відносин, визначити відповідну стратегію та шляхи її реалізації 

                                                           
1
 Результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Оцінка ві-

дносин держави і бізнесу в Україні», проведеного соціологічною групою 
«Рейтинг» у березні 2019 р. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ 
ocenka_otnosheniy_gosudarstva_i_biznesa_mart_2019.html (дата звернення: 
30.03.2019). 
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через створення сприятливих законодавчих і нормативно-правових 

умов. Збільшення витрат підприємств на оплату праці, а держави – 

на дотримання соціальних стандартів рівня життя населення не 

зможе принести довгострокового стратегічного виграшу країні за-

галом, якщо не буде супроводжуватися введенням нових техноло-

гій здійснення рутинних операцій у сфері оплати праці та соціаль-

них трансфертів, розвитком публічності процедур і каналів опера-

тивного зворотного зв’язку, підвищенням соціальної відповідаль-

ності всіх суб’єктів політики. Вихідною передумовою формування 

готовності до вказаних дій виступає суспільна консолідація на ос-

нові публічного формулювання та відстоювання економічних інте-

ресів усіма інституційними суб’єктами відносин щодо оплати пра-

ці, а також розроблення політики економічного розвитку на основі 

їх збалансованого компенсування
1
. Держава має будувати відноси-

ни з бізнесом шляхом розробки та реалізації національної політики 

з розвитку КСВ; залучати інформаційно-комунікативні ресурси, 

поширювати кращий досвід приватних компаній, упроваджувати 

КСВ у діяльність державних підприємств, організацій, установ; ре-

алізовувати стратегію сталого розвитку відповідно до пріоритетів 

2020
2
. Для цього необхідно залучати ресурси і профспілок, і робо-

тодавців, і організацій громадянського суспільства, і держави.  

Соціальний діалог у сфері праці виступає чи не єдиним ін-

струментом, що дозволяє досягти оптимальних, виважених рішень 

з питань соціально-економічної політики на користь громадян 

України. Прийнята в Україні Дорожня карта «Стратегія модерні-

зації соціального діалогу» вимагає від усіх соціальних партнерів, 

                                                           
1
 Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 
2018 році». К.: НІСД, 2018. 688 с. URL: http://www.niss.gov.ua/sites/default/ 
files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf (с. 333) (дата звернення: 
18.02.2019). 

2
 Розвиток КСВ в Україні: що повинні робити Уряд, бізнес, громадські 

організації та донори. URL: http://csr-ua.info/csr-ukraine/article/ %D1%80% 
D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BA%
D1%81%D0%B2%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0
%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8% 
D0%BD%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8/ (дата звер-
нення: 04.03.2019). 
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насамперед бізнесу, бути соціально відповідальними. Суспільство 

та влада мають забезпечити соціальним партнерам (сторонам СТВ) 

можливість впливати на формування регуляторної, податкової, ін-

вестиційної та соціальної політики України
1
. 

Забезпечення соціальної відповідальності сторін соціаль-

ного діалогу має відбуватися за такими напрямами: 

з боку сторони роботодавців – через наповнення бюджетів 

усіх рівнів та фондів соціального захисту населення в межах укла-

дених генеральних, галузевих, територіальних угод та колдогово-

рів для створення гідних умов праці для найманих працівників; 

з боку профспілкової сторони – через активне виконання 

захисної функції, а саме захист та забезпечення трудових і соціа-

льно-економічних прав працівників, гідної оплати, безпечних умов 

праці, дотримання соціальних стандартів, правової допомоги чле-

нам профспілок; якісне виконання трудових обов’язків найманими 

працівниками та раціональне використання основних засобів, си-

ровини та предметів праці; 

з боку урядової сторони (державних органів влади) – через 

регуляторно-правове забезпечення балансу інтересів усіх сторін 

СТВ на засадах розширеного соціального діалогу; затребування 

відповідальності з кожного суб'єкта, у тому числі з держави, за 

стан рівноправності СТВ, перш за все на підприємствах із високою 

конфліктною напруженістю; гнучке реагування та попередження 

дестабілізаційних процесів у системі СТВ.  

Модернізація системи СТВ в Україні має здійснюватися 

шляхом реалізацію цих напрямів на основі вироблення норм і 

практик консенсусно-орієнтованої відповідальної діяльності кож-

ної зі сторін СТВ, що сприятиме залученню і використанню їх по-

тенціалу самоорганізації для забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національ-

ної економіки. У цьому контексті актуалізується запит на поси-

лення публічного та відкритого соціального діалогу між урядом, 

соціальними партнерами та громадянським суспільством (зацікав-

лених інститутів громадянського суспільства, незалежних експер-

                                                           
1
 Дорожня карта: «Стратегія модернізації соціального діалогу». URL: 

https://robotodavets.org.ua/2017/11/09/dorozhnya-karta-strategiya-modernizatsiyi-
sotsialnogo-dialogu.html(дата звернення: 25.02.2019). 
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тів, органів місцевої влади та громадських активістів на місцях) на 

всіх його рівнях щодо забезпечення продуктивності при розв’язан-

ні найгостріших проблем у соціально-економічній сфері, сфері су-

спільних відносин загалом. Долучення до публічних комунікацій 

усіх зацікавлених сторін посилить взаємну довіру та соціальну від-

повідальність партнерів, дозволить опрацювати узгоджену всіма 

зацікавленими учасниками «дорожню карту» модернізації публіч-

ного та соціального діалогу, надасть нового поштовху до якісної 

імплементації положень Глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС в 

умовах децентралізації
1
. 

Як наголошується у Програмі гідної праці МОП для Украї-

ни на 2016-2019 роки, в умовах активізації організацій громадян-

ського суспільства щодо їх участі в суспільному обговоренні пи-

тань, які є традиційними темами тристороннього соціального діа-

логу, загострюється дискусія про ефективність моделі соціального 

діалогу для України
2
. Соціальні партнери, які відстоюють тристо-

ронню модель соціального діалогу, наголошують на необхідності 

подальшої розбудови їх спроможності для участі в соціальному 

діалозі саме у тристоронньому форматі. Це узгоджується з необ-

хідністю забезпечення ратифікації Україною Конвенції МОП про 

свободу асоціації (№ 87), колективні переговори (№ 98 та № 154) 

та тристоронні консультації (міжнародні трудові норми) (№144). 

Тому запит на вироблення і застосування публічних комунікацій 

усіх зацікавлених сторін є актуальним з позицій модернізації пуб-

лічного та соціального діалогу в системі СТВ в Україні 
3
. 

У контексті забезпечення визначеної вище тріади «довіра – 

поінформованість – вмотивованість» потрібні зміни у сфері інфор-

                                                           
1
 Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публі-

чних комунікацій задля успішних реформ. URL:  https://robotodavets.org.ua/ 
2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-
publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html (дата звернення: 
14.04.2019). 

2
 Програма гідної праці МОП для України 2016-2019. URL: 

https://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--
en/index.htm (дата звернення: 17.04.2019). 

3
 Програма гідної праці МОП для України 2016-2019. URL: 

https://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/langen/-
index.htm (дата звернення: 17.04.2019). 



219 

 

маційно-комунікативної взаємодії між сторонами СТВ. Дієвим ме-

ханізмом вирішення проблем можуть стати розробка та реалізація 

відповідної інформаційно-комунікативної стратегії, яка б узгоджу-

валася із Стратегією модернізації соціального діалогу. Очевидно, 

що реалізація відповідної комунікативної стратегії є вкрай важли-

вим кроком до подолання соціальних і соціально-психологічних пе-

решкод активізації конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ
1
. При 

цьому провідним суб’єктом реалізації такої стратегії могла б стати 

Національна служба посередництва і примирення України – як дер-

жавний орган, нейтральний до обох сторін взаємодії, співробітники 

якого мають найбільш повну інформацію про стан СТВ на місцях і 

великий досвід ефективного вирішення соціально-трудових конф-

ліктів. 

Реальні можливості запровадження такого формату взає-

модії вже існують. Федерацією роботодавців України (ФРУ) роз-

роблено Програму модернізації України. План реформ щодо її ре-

алізації підготовлено за спільною участю профспілок, провідних 

українських та іноземних науковців і експертів. Цей стратегічно 

важливий документ складається з трьох частин
2
: 

1. Програма модернізації України на 20 років – бачення єв-

ропейських та українських експертів реформ у семи сферах:  

протидія корупції, охорона здоров'я, економіка, оподаткування та 

фінанси, євроінтеграція, конституційне право та дотримання зако-

нів. 

2. Цілі реформ на 10 років, визначені роботодавцями, 

профспілками спільно з українськими вченими та Агентством мо-

дернізації України, в роботі якого взяли участь експерти з Австрії, 

Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії, Швейцарії. 

3. План модернізації України на найближчі 5 років, який 

склали українські роботодавці спільно з профспілками та провід-

                                                           
1
 Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можли-

вості: наук. доп. / за ред. В.В. Близнюк; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». К., 2017. 136 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/297.pdf (дата звернен-
ня: 14.02.2019). 

2
 План модернізації України / Модернізація України – Федерація ро-

ботодавців України. URL: http://modernization.fru.org.ua/ua (дата звернення: 
20.04.2019). 
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ними українськими науковцями, містить перспективи конкурент-

них переваг України на світовому ринку.  

Модернізація СТВ шляхом упровадження новітніх інфор-

маційно-комунікативних стратегій потребує відповідного забезпе-

чення – нормативно-правового, організаційно-управлінського, ін-

ституційного, кадрового тощо. Держава, влада, бізнес-структури і 

громадянське суспільство мають об’єднати зусилля для досягнен-

ня цілей модернізації економіки та соціально-трудової сфери 

України. 

 

 

3.3. Чинники посилення соціально-трудової конфлікт-

ності у вітчизняній промисловості: діагностика стану та шляхи 

мінімізації 

 

Перспективи модернізації соціально-трудових відносин 

здебільшого залежать від характеру взаємодії між основними 

суб’єктами СТВ, своєчасної діагностики конфліктогенності під-

приємств
1
, галузей, регіонів і своєчасності реагування на зони ло-

калізації конфліктів у сфері промислового виробництва України. 

Важливим симптомом наявності проблем, порушень і дисбалансів 

у системі соціально-трудових відносин є виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів) (КТС(к)), урегулювання яких безпо-

середньо здійснює Національна служба посередництва і прими-

рення (НСПП) та її регіональні відділення. Інформацію про кіль-

кість КТС(к) в Україні в динаміці у 2017-2018 рр. і характер вису-

нутих вимог наведено в табл. 3.3. 

                                                           
1
 Конфліктогенними є підприємства, на яких мають місце чинники де-

стабілізації стану соціально-трудових відносин, що виникли між сторонами 
цих відносин, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-
економічних умов праці та виробничого побуту; укладання чи зміни колекти-
вного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих 
їх положень; невиконання вимог законодавства про працю (Коткова А., Гор-
дієнко К. База даних конфліктогенних підприємств як форма своєчасного 
реагування / Відділення НСПП у Кіровоградській області. URL: http://nspp-
kd.ucoz.ua/news/baza_danikh_konfliktogennikh_pidpriemstv_jak_forma_svoe-
chasnogo_reaguvannja/2014-10-29-558 (дата звернення: 04.03.2019). 
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Таблиця 3.3 − Кількісні показники колективних трудових спорів, зафіксованих НСПП, у 2017 та 

2018 рр., і характер висунутих вимог 
1
  

Рік 

НСПП сприяла вирішенню колективних 

трудових спорів 
Висунуто вимог з боку найманих працівників 
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N % N % N % N % N % 

2017 216 3 3 4 206 502 100 242 48,2 141 28,1 107 21,3 12 2,4 

2018 312 3 3 5 301 660 100 335 50,8 195 29,5 117 17,7 13 2 
1
 Джерело: Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 

2017 рік / Національна служба посередництва і примирення (30.01.2018). URL: http://www.nspp.gov.ua/home/ 

struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-

rik (дата звернення: 12.03.2019). 

2
2

1
 

 

http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik
http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik
http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik
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Так, у 2018 р., порівняно із 2017 р., спостерігалося зрос-
тання кількості КТС(к) майже у 1,5 раза (на 44,5%). Основною 
причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій, як зазнача-
ється у матеріалах НСПП

1
, була заборгованість із виплати заробіт-

ної плати. Певні зміни спостерігаються в розподілі колективних 
трудових спорів (конфліктів) по регіонах та за видами економічної 
діяльності. Так, якщо у 2017 р. найбільшу кількість КТС(к) було 
зареєстровано на підприємствах, в установах, організаціях Львів-
ської (52), Черкаської та Херсонської (по 20), Чернігівської (17) та 
Дніпропетровської (15) областей, то у 2018 р. − Львівської (83), 
Закарпатської (38), Миколаївської (26), Херсонської та Черкаської 
(по 20), Сумської (19), Волинської (17) та Дніпропетровської (15). 
Тобто у 2018 р. рівень конфліктності дещо знизився у Чернігівсь-
кій області, але зріс у Львівській, Закарпатській, Миколаївській, 
Сумській та Волинській областях.  

Якщо у 2017 р. кількість КТС(к) у регіонах-лідерах стано-
вила трохи більше половини (57,4%) від загальної кількості зареє-
строваних трудових спорів, то у 2018 р. спільна частка регіонів-
лідерів у загальній кількості спорів суттєво зросла і склала 76,3%. 
Така нерівномірність пояснюється передусім активністю діяльніс-
тю регіональних відділень НСПП і профспілок. 

Суттєва диспропорційність кількості зареєстрованих 
КТС(к) спостерігається і за видами економічної діяльності. У 
2017 р. КТС(к) реєструвалися переважно на підприємствах, в уста-
новах, організаціях бюджетної сфери (74), житлово-комунального 
господарства (31), машинобудування (22), транспорту (16), профе-
сійної, наукової та технічної діяльності (14), лісового господарства 
(13), а у 2018 р. − на підприємствах, в установах, організаціях  
бюджетної сфери (111), житлово-комунального господарства (29), 
машинобудування (27), ремонту автотранспортних засобів і мото-

                                                           
1
 Інформація про результати діяльності Національної служби посеред-

ництва і примирення за 2017 рік / Національна служба посередництва і прими-
рення (30.01.2018). URL: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-
informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-
prymyrennia-za-2017-rik (дата звернення: 04.03.2019). 

Інформація про результати діяльності Національної служби посеред-
ництва і примирення за 2018 рік / Національна служба посередництва і прими-
рення (05.02. 2019). URL: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/10120-
informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-
prymyrennia-za-2018-rik (дата звернення: 04.03.2019). 
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циклів (24), транспорту та будівництва (по 21), добувної промис-
ловості та розроблення кар'єрів (12). Конфліктність знизилася на 
підприємствах, в установах, організаціях професійної, наукової та 
технічної діяльності, а також лісового господарства, але помітно 
зросла на підприємствах, в установах, організаціях бюджетної 
сфери, машинобудування, ремонту автотранспортних засобів і мо-
тоциклів, будівництва, а також добувної промисловості та розроб-
лення кар'єрів. Серед наведених видів економічної діяльності саме 
зазначені галузі промисловості характеризуються суттєвим зрос-
танням суми заборгованості щодо виплати заробітної плати у 
2018 р. 

У 2018 р., порівняно із 2017 р., структура вимог, які було 
висунуто при КТС(к), за їх змістом змінилася несуттєво. Так, май-
же половина висунутих вимог пов’язана з невиконанням законо-
давства про працю (48,2% у 2017 р. та 50,8% у 2018 р.), близько 
третини вимог стосувалося невиконання положень колективного 
договору, угоди, або окремих їх положень (28,1 та 29,5% відповід-
но), а приблизно кожна п’ята вимога була спрямована на встанов-
лення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов пра-
ці та виробничого побуту (21,3 та 17,7% відповідно). Очевидним є 
те, що виробничий рівень є найбільш конфліктогенним, проте саме 
на цьому рівні соціальна самоорганізація суб’єктів соціального 
діалогу є найбільш затребуваною. 

Фахівцями НСПП на основі результатів дослідження клю-
чових показників соціально-економічного характеру визначено, 
що об'єктивні причини ускладнення стану СТВ на промисловому 
виробництві пов’язані з: 

складним фінансово-економічним станом багатьох підпри-
ємств та організацій більшості галузей економіки, відсутністю у 
них обігових коштів (машинобудування, будівництво); 

припиненням діяльності підприємств або їх структурних 
підрозділів (добувна промисловість, металургія, машинобудування); 

руйнівними наслідками бойових дій на територіях Донець-
кої та Луганської областей України (добувна промисловість, мета-
лургія, виробництво електроенергії); 

слабкою доступністю інвестиційних ресурсів (добувна 
промисловість, житлово-комунальне господарство, сільське госпо-
дарство); 
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високою питомою вагою кількості збиткових суб'єктів гос-
подарювання. За даними Державної служби статистики України

1
 

щодо великих та середніх підприємств, упродовж січня-вересня 
2018 р. у промисловості збитково працювали 63,6% підприємств із 
водопостачання, каналізації, поводження з відходами; 58,6% під-
приємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря; 21,7% металургійних підприємств, а також 26,1% 
підприємств машинобудування. Значною є частка збиткових під-
приємств у таких видах економічної діяльності, як транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (42,2%); 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (41,3%); операції з неру-
хомим майном (38,6%); 

несвоєчасними або неповними розрахунками за поставлену 
продукцію, виконані роботи, надані послуги (транспорт, житлово-
комунальне господарство, будівництво); 

неузгодженістю тарифної політики, невідповідністю фак-
тичних затрат підприємств існуючим тарифам за роботи та послу-
ги (міський електричний транспорт, житлово-комунальне госпо-
дарство); 

недостатнім фінансуванням відповідних витрат бюджетних 
установ і організацій (міський електричний транспорт; професійна, 
наукова та технічна діяльність; підприємства державної та кому-
нальної форм власності всіх галузей); 

значними сумами дебіторської та кредиторської заборгова-
ності; 

внесенням законодавчих змін до порядку фінансування за-
кладів бюджетної сфери (освіта, охорона здоров'я, культура); 

сезонним характером роботи (хімічна промисловість, сіль-
ське господарство, будівництво); 

нереагуванням або формальним реагуванням на усклад-
нення стану СТВ відповідних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та ін. 

                                                           
1
 Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за вида-

ми промислової діяльності за січень-вересень 2018 року / Державна служба 
статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ 
fin/chpr/chpr_pr/chpr_pr_u/chpr_pr_318_u.htm (дата звернення: 20.04.2019); 
Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами еконо-
мічної діяльності за січень-вересень 2018 року / Державна служба статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_ed/ 
chpr_ed_u/chpr_ed_318_u.htm (дата звернення: 20.04.2019). 
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Основними суб'єктивними чинниками, які поглиблюють 
ускладнення стану та дестабілізацію СТВ на промисловому вироб-
ництві, є: 

накопичення значних обсягів заборгованості з виплати за-
робітної плати найманим працівникам підприємств, установ, орга-
нізацій, яка часто має тенденцію до зростання. Нереагування або 
слабке реагування на цю проблему відповідальних сторін; 

затримка та порушення термінів своєчасної виплати поточ-
ної заробітної плати, що спостерігається на підприємствах майже 
всіх галузей; 

низький рівень оплати праці, для якого протягом 2018 р., 
як і раніше, характерна суттєва галузева і територіальна диферен-
ціація; 

порушення законодавства про працю, що пояснюється ро-
ботодавцями впливом складних економічних умов у країні та бра-
ком коштів, а також слабка ефективність впливу на таких робото-
давців; 

порушення законодавства про працю та положень колек-
тивних договорів у частині охорони праці; 

невиконання роботодавцями графіків погашення заборго-
ваності з виплати заробітної плати; 

використання заробітної плати як обігових коштів; 
ухилення роботодавців від укладання колективних догово-

рів або внесення до них змін; 
нерозвиненість культури добровільного виконання сторо-

нами взятих на себе зобов'язань при укладанні колективних дого-
ворів; 

недостатній контроль як з боку сторін соціального діалогу, 
так і держави, за здійсненням колективних переговорів, укладан-
ням та виконанням колективних договорів; 

небажання роботодавця (власника) дотримуватися норм 
генеральної, регіональної, галузевої угод, колективних договорів; 

нереагування або малоефективне реагування частини влас-
ників чи органів державної влади (як сторін СТВ) на ускладнення 
стану та дестабілізацію СТВ на конфліктогенних підприємствах, у 
галузях; 

прагнення мінімізувати прояви соціальної напруженості 
шляхом звільнення працівників, які виявляють бажання звернути-
ся до відповідних органів з метою врегулювання конфліктних пи-
тань правовим шляхом; 
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прагнення сторін СТВ привернути увагу місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до критичної 
ситуації, що склалася на підприємстві

1
. 

Позиція фахівців НСПП полягає в тому, що заборгованість 
із виплати заробітної плати найманим працівникам як найсуттєві-
ший чинник дестабілізації стану СТВ у промисловості технічно 
більш просто піддається усуненню порівняно з об’єктивними чин-
никами.  

Така ситуація свідчить про вкрай незадовільний стан соці-
ально-трудових відносин в Україні загалом. У сфері промисловості 
становище є ще більш критичним, ніж в економіці, − ця сфера за-
лишається максимально конфліктогенною. Рівень конфліктогенно-
сті у сфері промислового виробництва визначається рівнем забор-
гованості та несвоєчасністю виплат заробітної плати працюючим.  

Обсяг заборгованості різних за економічною активністю 
підприємств за рік (з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р.) дещо зріс 
(рис. 3.4). Так, обсяг заборгованості з виплати заробітної плати 
економічно активних підприємств та підприємств-банкрутів збі-
льшився на 6,87 та 2,8%  відповідно. Найбільше зросла заборгова-
ність із виплати зарплати економічно неактивних підприємств – на 
7,49%. Заборгованість працівникам економічно активних підпри-
ємств станом на 01.05.2019 р. становила 1415,9 млн грн, майже не 
змінившись, порівняно з початком року (97,3% порівняно з 
01.01.2019 р.) (рис. 3.4). 

Станом на 01.05.2019 р. заборгованість економічно актив-
них підприємств із виплати зарплати своїм працівникам після зме-
ншення на 12% у лютому і зростання на 1% у березні збільшилася 
одразу на 10,6% (рис. 3.5). При цьому найбільший обсяг боргів має 
місце у промисловості − близько 80% всіх боргів економічно ак-
тивних підприємств, або 1,14 млрд грн. 

Протягом квітня 2019 р. темпами, вищими за середні, зрос-
тали борги з виплати заробітної плати у промисловості (на 10,8%) 

                                                           
1
 Прогноз НСПП розвитку соціально-трудових відносин, виникнення 

колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2018 року / Фе-
дерація професійних спілок України (Опубліковано 3 серпня 2018). URL: 
http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/virobnicha-politika-ta-kolektivno-
dogovirne-regulyuvannya/14393-prognoz-natsionalnoji-sluzhbi-poserednitstva-i-
primirennya-rozvitku-sotsialno-trudovikh-vidnosin-viniknennya-kolektivnikh-
trudovikh-sporiv-konfliktiv-u-drugomu-pivrichchi-2018-roku (дата звернення: 
17.05.2019). 
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operativ/operativ2019/gdn/svzp/svzp0519xl_u.xls (дата звернення: 05.06.2019) 
 

Рисунок 3.4 –  Структура заборгованості щодо виплати заробі-

тної плати за економічною активністю підпри-
ємств-боржників у 2018 та 2019 рр. станом на 
01.05.2019 р., млн грн 

 
та сільському господарстві (на 11,6%). Суттєво збільшилася забор-
гованість з виплати зарплати у таких сферах: інформація та теле-
комунікації (на 36,2%), охорона здоров’я (на 31,6%), наукові до-
слідження та розробки (на 25,7%), тимчасове розміщування й ор-
ганізація харчування (на 22,1%), освіта (на 18,2%). Майже вдвічі 
зросла заборгованість із зарплати у сфері «мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок» (на 95,2%).  

Помітно скоротилася заборгованість щодо виплат заробіт-

ної плати лише у сферах надання інших видів послуг (на 31%) та 

адміністративного і допоміжного обслуговування (на 12%) 
1
. 

 

                                                           
1
 Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної 

діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансуван-

ня, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 травня 2019 р. / 

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2019/gdn/svzp/svzp0519xl_u.xls (дата звернення: 12.06.2019). 
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Рисунок 3.5 – Динаміка заборгованості з виплати заробітної 

плати на економічно активних підприємствах у 

2018 та 2019 рр. (на 1 число відповідного міся-

ця), млн грн 
 

Найбільшим боржником із виплати зарплати в Україні став 
Укроборонпром та підприємства, що входять до цього державного 
концерну. Загалом вони заборгували своїм працівникам близь-
ко 400 млн грн

1
. 

Динаміку заборгованості щодо виплати заробітної плати в 
Україні цілому та промисловості зокрема наведено на рис. 3.6. 

Згідно з даними Державної служби статистики України 
протягом 2017 та більшої частини 2018 р. спостерігалося стабільне 
зростання суми заборгованості щодо виплати заробітної плати 
працюючим в Україні, причому до 01.07.2018 р. заборгованість у 
промисловості зростала випереджаючими темпами. Лише у другій 
половині 2018 р. та на початку 2019 р. намітилося поступове зни-
ження як загальної суми заборгованості, так і заборгованості у 
промисловості. Позитивним прогнозам заважає те, що зниження 
рівня заборгованості збігається з президентською та парламент-
ською передвиборними кампаніями, через що воно певною мірою 
може мати штучний і тимчасовий характер. 

                                                           
1
 Укроборонпром став найбільшим боржником з виплати зарплат – 

Держпраці / Громадське телебачення (20.02.2019). URL: https://hromadske.ua/ 
posts/ukroboronprom-stav-najbilshim-borzhnikom-z-viplati-zarplat-derzhpraci 
(дата звернення: 12.04.2019). 
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Джерело: Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.05.2019). 

 

Рисунок 3.6 –  Динаміка заборгованості щодо виплати заробіт-

ної плати загалом в Україні та промисловості 

зокрема з 01.01.2017 р. по 01.04.2019 р. за квар-

талами, млн грн 

 
Стабільно у структурі загальної заборгованості по Україні 

більша частка заборгованості припадає на промисловість. Так, час-
тка заборгованості з виплати заробітної плати у промисловості у 
загальній сумі заборгованості зросла із 73,7% у січні 2017 р. до 
80,3% у липні 2018 р. Після цього частка промисловості в загаль-
ній сумі заборгованості несуттєво знизилась, але продовжує зали-
шатися на високому рівні, складаючи близько 4/5 від загальної су-
ми заборгованості. 

Підтвердженням впливу додаткових чинників (крім ре-
зультатів діяльності підприємств) на динаміку обсягу заборговано-
сті з виплати заробітної плати як загалом, такі і у сфері промисло-
вості, є помісячна динаміка темпів зростання суми заборгованості 
у 2017-2019 рр. (рис. 3.7). Так, з жовтня 2018 р. спостерігається 
«відрив» обсягу заборгованості з виплати заробітної плати у про-
мисловості (яка, враховуючи її частку в загальній сумі заборгова-
ності, визначає і визначатиме надалі темпи зміни загальної суми 
заборгованості) від індексу промислової продукції. Відповідно на-
слідком до кінця 2019 р. може стати стрибкоподібне зростання об-
сягів заборгованості, яке стримується зараз через політичні моти-
ви.  
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Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.05.2019). 

 

Рисунок 3.7 – Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати (по Україні загалом й у 

промисловості зокрема) та індексу промислової продукції за 2017-2019 рр., % 
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У масштабах року (2017 р. порівняно з 2018 р.) загальна 
ситуація змінилася незначною мірою: приблизно половину місяців 
року сума заборгованості (як загальна, так і у промисловості) зрос-
тала. Однак місяців, у які спостерігалося зниження заборгованості, 
порівняно з попереднім місяцем у 2018 р. було більше. Також слід 
відзначити, що з вересня 2018 р. сума заборгованості щодо випла-
ти зарплати зменшувалася, причому наростаючими темпами. 

Протягом 29 місяців (з 01.01.2017 р. по 01.05.2019 р.) зни-
ження загальної суми заборгованості щодо заробітної плати мало 
місце лише 13 разів (у промисловості – 12), переважно внаслідок 
традиційного зростання сум виплат у грудні та в літні місяці. У 
той же час більшість таких випадків (6 разів щодо загальної суми 
заборгованості і 7 – щодо заборгованості у промисловості) відбу-
лися у 2018 р. 

Своєчасне реагування на критичну ситуацію, що перерос-

тає у хронічний стан, і поступове погашення накопиченої заборго-

ваності із заробітної плати сприятимуть нейтралізації конфліктної 

напруженості, поліпшенню соціально-економічного становища і 

працівників, які не отримують своєчасної винагороди за свою пра-

цю, а також підприємств, на яких вони працюють. Термінове реагу-

вання на порушення трудових прав працівників, зокрема на промис-

лових підприємствах, створить підґрунтя для стабілізації стану СТВ 

і переходу на конструктивний формат взаємодії на засадах соціаль-

ної відповідальності та соціального діалогу, що є необхідною умо-

вою подальшого розвитку національної промисловості 

Аналіз показників заборгованості щодо виплати зарплати у 

промисловості за видами економічної діяльності (табл. 3.4) свід-

чить, що станом на кінець І кварталу 2019 р. лідерами за сумами 

накопиченої заборгованості є: виробництво машин і устаткування 

(27,5% від загальної суми заборгованості у промисловості), вугле-

видобуток (21,2%), виробництво транспортних засобів (16,4%). 

Сумарно частка заборгованості в цих галузях складає майже дві 

третини (65,1%) від загальної суми заборгованості у промисловос-

ті. Щодо динаміки суми заборгованості, то у вказаних галузях про-

тягом 2018 − початку 2019 р. звертає на себе увагу майже чотири-

разове зростання суми заборгованості у виробництві машин і уста-

ткування. В інших галузях промисловості − лідерах за сумою  

заборгованості з виплати зарплати ситуація на кінець 2018 − поча-

ток 2019 р. дещо виправилася. Таким чином, незважаючи на  
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Таблиця 3.4 – Заборгованість щодо виплати заробітної плати за видами економічної діяльності 

у промисловості у 2018-2019 рр. за кварталами, тис. грн 
1
 

Вид економічної діяльності 

Сума невиплаченої заробітної плати станом на * 

01.01.2018 р. 01.04.2018 р. 01.07.2018 р. 01.10.2018 р. 01.01.2019 р. 01.04.2019 р. 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Промисловість 1844445 100,0 1914278 100,0 2185692 100,0 2269471 100,0 2090220 100,0 1929291 100 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 471883 25,6 469786 24,5 595628 27,3 611349 26,9 480712 23,0 458789 23,8 

з них видобуток кам’яного та бурого 

вугілля 434784 23,6 427583 22,3 549476 25,1 563957 24,8 432439 20,7 409513 21,2 

Переробна промисловість 1127603 61,1 1175610 61,4 1267881 58,0 1358912 59,9 1361238 65,1 1353736 70,2 

виробництво харчових продуктів, напо-

їв та тютюнових виробів 59274 3,2 66017 3,4 67459 3,1 75136 3,3 81300 3,9 93054 4,8 

текстильне виробництво; виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 5224 0,3 6943 0,4 7196 0,3 7820 0,3 7461 0,4 5445 0,3 

виготовлення виробів із деревини, ви-

робництво паперу та поліграфічна дія-

льність 27457 1,5 23990 1,3 22193 1,0 18691 0,8 16023 0,8 14308 0,7 

виробництво коксу та продуктів нафто-

переробки 31034 1,7 31611 1,7 32678 1,5 31871 1,4 31449 1,5 31716 1,6 

  

2
3

2
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Закінчення табл. 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

виробництво хімічних речовин і хіміч-

ної продукції 212769 11,5 196205 10,2 201280 9,2 195167 8,6 170201 8,1 82754 4,3 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 20088 1,1 21434 1,1 22467 1,0 22223 1,0 20599 1,0 28896 1,5 

металургійне виробництво, виробницт-

во готових металевих виробів, крім ма-

шин і устаткування 108163 5,9 90950 4,8 98545 4,5 111035 4,9 110579 5,3 110195 5,7 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 12351 0,7 10953 0,6 15251 0,7 16544 0,7 19964 1,0 23732 1,2 

виробництво електричного устаткуван-

ня 34204 1,9 36609 1,9 38525 1,8 40005 1,8 43879 2,1 28225 1,5 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до угруповань 126463 6,9 180591 9,4 228547 10,5 274381 12,1 305285 14,6 531473 27,5 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших тран-

спортних засобів 409032 22,2 421798 22,0 439060 20,1 466610 20,6 471842 22,6 315830 16,4 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 81507 4,4 88473 4,6 94641 4,3 99394 4,4 82618 4,0 88072 4,6 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 137820 7,5 169212 8,8 239845 11,0 213844 9,4 162725 7,8 12359 0,6 

Водопостачання; каналізація, пово-

дження з відходами 107137 5,8 99670 5,2 82338 3,8 85366 3,8 85546 4,1 104406 5,4 
1 Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/svzp/arh_svzp_ 

u_19.htm (дата звернення: 05.06.2019). 

* Без урахування тимчасово окупованих АР Крим, м. Севастополя і частини території Донецької та Луганської об-

ластей. 
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деклароване економічне зростання в Україні, ситуація із заборго-
ваністю у провідних галузях промисловості, особливо у галузях, де 
виробляється продукція з високою доданою вартістю, щонаймен-
ше, не поліпшується. 

З іншого боку, порівняно з початком 2019 р., суттєво по-
ліпшився стан виплати заробітної плати у виробництві хімічних 
речовин і хімічної продукції (скорочення обсягу заборгованості з 
170,2 до 82,8 млн грн, а частки в загальному обсязі заборгованос-
ті − з 8,1 до 4,3%) і постачанні електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря (скорочення з 162, до 12,4 млн грн відповідно 
та з 7,8 до 0,6%). Це може свідчити про поліпшення економічної 
ситуації у вказаних галузях. 

Отже, протягом першої половини 2019 р. зонами локаліза-
ції соціально-трудової конфліктності через заборгованість щодо 
виплатою заробітної плати за галузевою ознакою залишаються 
машинобудівна та вугільна галузі. Саме вони мають стати першо-
черговим об’єктом реалізації функцій відповідальності держави і 
влади, роботодавців і працівників (профспілок) за стан справ і мі-
німізацію соціально-трудової конфліктності на засадах соціально-
го діалогу. 

Навряд чи розвиток цих галузей та збереження їх трудово-
го потенціалу можливі без стабілізації соціально-трудових відно-
син на цих підприємствах. Комплекс заходів, який терміново не-
обхідно розробити та реалізувати, перш за все повинен мати анти-
кризовий характер. І лише після подолання кризи можна буде вес-
ти мову про подальший розвиток та інституціоналізацію системи 
соціально-трудових відносин на засадах соціальної відповідально-
сті та соціального діалогу відповідно до моделі соціально відпові-
дального промислового підприємства. 

Більша частина загальної суми заборгованості щодо випла-
ти зарплати у промисловості накопичена підприємствами перероб-
ної промисловості (рис. 3.8), однак у квітні 2019 р. лідером за тем-
пами зростання суми заборгованості стала добувна промисловість; 
у той же час в інших галузях обсяг заборгованості, порівняно з по-
переднім місяцем, змінився несуттєво. Якщо у переробній промис-
ловості та галузі водопостачання, каналізації, поводження з відхо-
дами збереження обсягів заборгованості пояснюється значною ча-
сткою підприємств-банкрутів серед боржників, то накопичення 
заборгованості економічно активними підприємствами добувної 
промисловості свідчить про негативну економічну ситуацію. 
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Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ 

operativ/operativ2019/gdn/svzp/svzp0419xl_u.xls (дата звернення: 06.05.2019). 

 

Рисунок 3.8 − Темпи зміни та обсяг заборгованості з виплати 

заробітної плати за видами промислової діяль-

ності (станом на 01.05.2019 р.) 

 

З урахуванням висновків Національної служби посеред-

ництва і примирення щодо причин колективних трудових спорів, а 

також того, що заробітна плата є основним джерелом доходів бі-

льшості сімей, головним індикатором конфліктогенного потенціа-

лу регіонів слід вважати рівень заборгованості щодо виплати заро-

бітної плати. Причому разом із загальною сумою заборгованості 

суттєвими є показники темпів зростання суми заборгованості, ти-

повість ситуації заборгованості для регіону (кількість працівників, 

які стикаються із ситуацією заборгованості щодо виплати зарпла-

ти), а також сума заборгованої зарплати.  

Слід відзначити, що за різними показниками виокремлю-

ються різні регіони-лідери (табл. 3.5). 

Лідерами за заборгованістю щодо виплати заробітної плати 

станом на 01.05.2019 р. є 7 областей, що належать до промислово 

розвинутих, і м. Київ. Сума заборгованості у вказаних регіонах пе-

ревищує середнє арифметичне значення суми заборгованості по  
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Таблиця 3.5 – Заборгованість щодо виплати заробітної плати по 

регіонах станом на 1 травня 2019 р. 
1
 

Область * 

Сума 
невипла-
ченої за-
робітної 
плати, 

тис. грн 

Ч
ас

тк
а 

р
ег

іо
н

у
 в

 з
а-

га
л
ь
н

ій
 с

у
м

і 
б

о
р

гу
, 

%
 

У тому числі економічно  
активні підприємства  
(установи, організації) 

усього, 
тис. грн 

% до за-
гальної 

суми 
боргу 

ч
ас

тк
а 

р
ег

і-
о

н
у

 в
 з

аг
ал

ь
-

н
ій

 с
у

м
і 

 
б

о
р

гу
, 

%
 

Україна 2615391 100,0 1415906 54,1 100,0 
Вінницька 18834 0,7 6560 34,8 0,5 
Волинська 14324 0,5 11899 83,1 0,8 
Дніпропетровська 195404 7,5 78345 40,1 5,5 
Донецька 494976 18,9 441905 89,3 31,2 
Житомирська 6629 0,3 4349 65,6 0,3 
Закарпатська 3673 0,1 2550 69,4 0,2 
Запорізька 91014 3,5 17700 19,4 1,3 
Івано-Франківська 28904 1,1 6883 23,8 0,5 
Київська  143494 5,5 21978 15,3 1,5 
Кіровоградська 9984 0,4 4268 42,7 0,3 
Луганська  466689 17,8 121012 25,9 8,5 
Львівська 74085 2,8 56077 75,7 4,0 
Миколаївська 86842 3,3 71918 82,8 5,1 
Одеська 43508 1,7 5543 12,7 0,4 
Полтавська 52782 2,0 39429 74,7 2,8 
Рівненська 12528 0,5 12022 96,0 0,8 
Сумська 302480 11,6 265811 87,9 18,8 
Тернопільська 24933 1,0 22628 90,8 1,6 
Харківська 289943 11,1 47798 16,5 3,4 
Херсонська 24458 0,9 15126 61,8 1,1 
Хмельницька 7728 0,3 2347 30,4 0,2 
Черкаська 36455 1,4 21713 59,6 1,5 
Чернівецька 432 0,0 334 77,3 0,0 
Чернігівська 12929 0,5 11530 89,2 0,8 
м. Київ 172366 6,6 126180 73,2 8,9 
Середнє значення 104616 4,0 56636 24,7 4,0 
Медіана 36455 1,4 17700 21,0 1,3 

1
 Джерело: Державна служба статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2019/gdn/svzp/svzp0419xl_u.xls (дата 
звернення: 06.05.2019).  

* Без урахування тимчасово окупованих АР Крим, м. Севасто-
поля і частини території Донецької та Луганської областей. 



237 

 

 

Україні або близька до нього (104,6 млн грн)
1
. Сума заборгованос-

ті з виплати зарплати в цих областях дорівнює 2243,2 млн грн, що 

складає 85,8% від загальної заборгованості в країні. Беззаперечни-

ми лідерами є постраждалі внаслідок збройного конфлікту на сході 

України Донецька (495 млн грн) і Луганська (466,7 млн грн) обла-

сті, які акумулювали більше третини (36,8%) загальної суми забор-

гованості. Ще майже третину (30,1%) загальної суми заборговано-

сті з виплати зарплати накопичено підприємствами Сумської об-

ласті (302,5 млн грн, або 11,6% від загальної суми заборгованості), 

Харківської (290 млн грн, або 11,1%) та Дніпропетровської 

(195,4 млн грн, або 7,5%). 

Серед регіонів-лідерів за обсягом заборгованості, на відмі-

ну від Донецької, Миколаївської, Сумської областей та м. Києва, у 

яких 3/4 і більше обсягу заборгованості складає частка економічно 

активних підприємств, у Луганській області економічно активні 

підприємства заборгували лише 25,9% від загальної суми заборго-

ваності в регіоні, у Харківській – 16,5, а у Київській – 15,3%, що 

значно зменшує вірогідність погашення сформованої заборговано-

сті в зазначених областях у повному обсязі. 

Серед регіонів, у яких найбільше зросла сума заборговано-

сті з виплати зарплати, порівняно з початком року, виокремлюєть-

ся Чернівецька (310,8%) і Тернопільська (186,6%) області 

(табл. 3.6). Дещо нижчі показники у Вінницькій (158,6%) та Дніп-

ропетровській (145,9%) областях. 

Також звертає на себе увагу зростання протягом 2019 р. 

суми заборгованості з виплати заробітної плати економічно актив-

ними підприємствами Вінницької (майже у 9 разів, або на 881,7%) 

та Чернівецької (більш ніж у 6 разів,  або на 630,2%) областей. Та-

кі показники вказують на наявність суттєвих економічних проблем 

у вказаних регіонах і вимагають розробки заходів для детального 

аналізу ситуації та виправлення тенденції. 

                                                           
1
 Миколаївську область також включено до лідерів за сумою заборго-

ваності з виплати заробітної плати, незважаючи на те що сума заборгованості 
в цьому регіоні (86,8 млн грн) дещо нижча за середню по регіонах України, 
оскільки частка заборгованості економічно активних підприємств Миколаїв-
ської області (5,1%) у загальному обсязі заборгованості з виплати зарплати 
відчутно перевищує середній по Україні (4%). 
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Таблиця 3.6 – Темпи зміни суми заборгованості щодо виплати 

заробітної плати по регіонах 
1
 

Область *  

Темпи зміни суми заборгованості 

% до 

у тому числі еконо-
мічно активні під-

приємства (установи, 
організації), % до 

суми заборгованості  
станом на 

ФОП 
за 

кві-
тень 

1 квітня 
2019 

1 січня 
2019 1 квітня 

2019 
1 січня 
2019 

1 травня 
2018 

Україна 106,2 98,9 105,7 3,3 110,6 97,3 

Вінницька 110,9 158,6 108,0 0,8 117,4 881,7 

Волинська 100,1 81,0 82,9 1,1 100,1 67,2 

Дніпропетровська 113,3 145,9 151,5 2,4 116,5 215,3 

Донецька 106,9 105,9 111,3 10,8 108,1 107,9 

Житомирська 97,4 105,5 86,9 0,4 96,0 158,9 

Закарпатська 108,1 116,1 136,8 0,3 107,9 98,3 

Запорізька 103,6 47,8 41,3 2,5 113,1 12,6 

Івано-Франківська 100,5 125,0 116,5 1,8 102,2 108,9 
Київська 101,9 103,9 111,7 3,8 114,2 103,9 

Кіровоградська 100,1 140,9 92,1 0,7 100,1 252,1 

Луганська 102,0 92,2 91,5 53,2 108,2 78,1 

Львівська 175,3 98,1 96,7 1,7 243,5 227,9 

Миколаївська 99,1 84,2 79,0 5,0 99,1 94,0 

Одеська 103,3 68,4 88,3 1,1 133,3 21,6 

Полтавська 97,8 110,9 127,3 1,8 97,2 109,6 

Рівненська 102,1 46,1 26,3 0,9 102,0 44,9 

Сумська 104,9 109,9 182,4 18,5 105,4 111,4 

Тернопільська 117,2 186,6 362,1 2,1 112,8 178,7 

Харківська 103,2 106,8 122,6 5,7 118,8 112,1 

Херсонська 118,1 84,2 231,4 2,1 133,2 80,8 

Хмельницька 85,8 58,1 107,2 0,5 68,6 30,7 

Черкаська 105,7 62,3 53,7 1,9 109,1 51,6 

Чернівецька 149,0 310,8 58,0 0,1 171,3 630,2 

Чернігівська 107,7 75,3 74,0 0,8 108,7 99,6 

м. Київ 110,3 118,9 140,3 0,9 113,1 129,3 

Середнє значення 106,2 98,9 105,7 3,3 116,0 160,3 

Медіана 110,9 158,6 108,0 0,8 108,7 107,9 
1
 Джерело: Державна служба статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/svzp/svzp0419xl_u.xls (дата 
звернення: 06.05.2019). 

* Без урахування тимчасово окупованих АР Крим, м. Севасто-
поля і частини території Донецької та Луганської областей. 
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Оцінка частки працівників, яким не було виплачено заро-

бітну плату, дозволяє віднести до лідерів за цим показником Лу-

ганську (12,3% до кількості штатних працівників) та Донецьку 

(9,6%) області (табл. 3.7). Частка працівників підприємств, яким не 

виплачено заробітну плату, є суттєвим чинником конфліктності в 

соціально-трудових відносинах.  

Відділення НСПП у Луганській області припинило свою 

діяльність у червні 2014 р., але за даними відділення НСПП у До-

нецькій області, у 2018 р. у Донецькій області було зафіксовано 

проведення 22 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний 

страйк, 5 мітингів, 2 невиходи на поверхню, 7 припинень роботи, 

6 пікетувань, 1 вуличний похід. Основні вимоги учасників акцій 

полягають у такому:  

погашення заборгованості щодо заробітної плати; 

виплата поточної заробітної плати; 

вирішення питання бюджетного фінансування заробітної 

плати; 

підвищення тарифних ставок на рівень інфляції; 

виділення коштів на технологію та матеріали; 

оснащення та підготовка лав і очисних вибоїв; 

зниження рівня заробітної плати внаслідок неповного ро-

бочого тижня
1
. 

Значна частка працівників економічно активних підпри-

ємств, яким заборгували зарплату, що дорівнює або перевищує 

середні для України 1,5% від середньооблікової кількості штат-

них працівників, спостерігається також у Сумській (2,5%) і 

Львівській (2,1%) областях. Слід відзначити точкову локалізацію 

проблеми заборгованості з виплати зарплати у деяких регіонах. 

Так, у Донецькій області такою точкою конфліктогенності є 

ДП «Селидіввугілля», у Волинській − ДП «Волиньвугілля», у Ха-

рківській − підприємства Державного концерну «Укроборонп-

ром». 

                                                           
1
 Підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і 

примирення в Донецькій області за 2018 рік (11.01.2019) / Відділення НСПП 
в Донецькій області. URL: http://nsppdon.in.ua/analityka/pidsumki-roboti-
viddilennya-natsionalnoji-sluzhbi-poserednitstva-i-primirennya-v-donetskijoblasti-
za-2018-rik (дата звернення: 17.03.2019). 
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Таблиця 3.7 – Кількість працівників економічно активних під-

приємств, яким не виплачено заробітну плату, і 

сума боргу на одного працівника по регіонах
 1
 

Область * 

Сума 
невипла-

ченої 
заробіт-
ної пла-

ти, 
тис. грн 

Ч
ас

тк
а 

р
ег

іо
н

у
 в

 з
аг

а
л
ь
- 

н
ій

 с
у

м
і 

б
о

р
гу

, 
%

 

У тому числі економічно активні  
підприємства (установи, організації) 

Ч
ас

тк
а 

р
ег

іо
н
у
 в

 з
а-

га
л
ьн

ій
 с

у
м

і 
б
о
р
гу

, %
 

кількість пра-
цівників еко-
номічно акти-

вних під-
приємств, 

яким не ви-
плачено заро-
бітну плату,  

тис. чол. 

% до се-
редньо-

облікової  
кількості 
штатних 

працівни-
ків 

сума 
боргу в 
серед-
ньому 

на 
1 пра-
цівни-
ка, грн 

Україна 2615391 100 100 97,4 1,3 14532 
Вінницька 18834 0,7 0,5 0,6 0,2 11694 
Волинська 14324 0,5 0,8 2,0 1,2 5920 
Дніпропетровська 195404 7,5 5,5 8,7 1,2 8974 
Донецька 494976 18,9 31,2 35,0 9,6 12640 
Житомирська 6629 0,3 0,3 0,3 0,1 14167 
Закарпатська 3673 0,1 0,2 0,4 0,2 7184 
Запорізька 91014 3,5 1,3 1,6 0,5 10899 
Івано-Франківська 28904 1,1 0,5 0,6 0,3 11012 
Київська 143494 5,5 1,5 0,7 0,2 30399 
Кіровоградська 9984 0,4 0,3 0,3 0,2 13465 
Луганська 466689 17,8 8,5 12,7 12,3 9511 
Львівська 74085 2,8 4,0 10,0 2,1 5585 
Миколаївська 86842 3,3 5,1 2,2 1,2 32824 
Одеська 43508 1,7 0,4 0,4 0,1 12346 
Полтавська 52782 2,0 2,8 1,6 0,5 24429 
Рівненська 12528 0,5 0,8 0,4 0,2 31638 
Сумська 302480 11,6 18,8 4,9 2,5 54784 
Тернопільська 24933 1,0 1,6 1,6 1,1 14169 
Харківська 289943 11,1 3,4 4,7 0,9 10073 
Херсонська 24458 0,9 1,1 1,2 0,8 12338 
Хмельницька 7728 0,3 0,2 0,3 0,1 9132 
Черкаська 36455 1,4 1,5 1,5 0,7 14045 
Чернівецька 432 0,0 0,0 0,1 0,0 6543 
Чернігівська 12929 0,5 0,8 1,1 0,6 10240 
м. Київ 172366 6,6 8,9 4,4 0,4 28528 
Середнє значення 104616 4,0 4,0 3,9 1,5 16102 
Медіана 36455 1,4 1,3 1,5 0,5 12338 

1
 Джерело: Державна служба статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/svzp/svzp0419xl_u.xls (дата 
звернення: 06.05.2019).  

* Без урахування тимчасово окупованих АР Крим, м. Севасто-
поля і частини території Донецької та Луганської областей. 
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Таким чином, як свідчить комплексний аналіз стану випла-

ти заробітної плати працівникам по регіонах, локалізація соціаль-

но-трудової конфліктогенності спостерігається, перш за все, на 

підприємствах Луганської та Донецької областей (що перебувають 

у важкому стані через наслідки збройного конфлікту), а також на 

підприємствах Сумської, Харківської, Дніпропетровської, а також 

Вінницької, Волинської, Чернівецької та Тернопільської областей. 

Через свою соціальну значущість проблема заборгованості 

з виплати заробітної плати перебуває у фокусі уваги органів дер-

жавної влади. Серед ініціатив і заходів у сфері боротьби із забор-

гованістю щодо виплати заробітної плати слід відзначити такі. 

1. Міністерство юстиції України з 02.04.2018 р. у рамках 

роботи в напрямі поліпшення ситуації з виконанням судових рі-

шень здійснює кампанію з примусового стягнення заборгованості 

щодо виплати заробітної плати, у рамках якої: 

створено антирейтинг найбільших по Україні підприємств-

боржників щодо заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із 

трудовими правовідносинами; 

почали працювати мобільні групи з ліквідації заборгова-

ності щодо зарплати; 

запущено публічний електронний реєстр злісних боржни-

ків з виплати заробітної плати (erb.minjust.gov.ua); 

у кожному регіоні опубліковано місцеву «Дошку ганьби»  

злісних неплатників заробітної плати. 

Діяльність Мінюсту в напрямі боротьби із заборгованістю 

реалізується переважно за участю виконавчої служби та стосується 

лише заборгованості із заробітної плати й інших виплат, стосовно 

яких набуло чинності рішення суду. 

2. До повноважень Державної служби України з питань 

праці включено пункт щодо проведення моніторингу у сфері опла-

ти праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою 

мінімального розміру оплати праці
1
. Як наслідок, з метою привер-

нення громадської уваги до фактів несвоєчасної виплати заробіт-

                                                           
1
 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю 

України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2017-%D0%BF (дата звернення: 
08.02.2019). 
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ної плати та вживання заходів щодо погашення заборгованості на 

офіційному сайті Держпраці щотижня оновлюється Реєстр підпри-

ємств, установ, організацій, які мають перед працівниками, у тому 

числі звільненими, заборгованість із заробітної плати
1
. 

3. Міністерством соціальної політики України у березні 

2019 р. розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права 

працівників на своєчасну виплату заробітної плати»
2
, згідно з яким 

пропонується: 

ввести право працівника в разі затримки виплати заробіт-

ної плати на строк більш ніж п’ятнадцять календарних днів при-

пинити виконання роботи на весь період затримки, звільняючись 

від виконання своїх трудових обов’язків та отримуючи право у 

свій робочий час бути відсутнім на робочому місці; 

зобов’язати власника або уповноважений ним орган випла-

чувати працівнику компенсацію в розмірі, не меншому від двох 

третин тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окла-

ду) пропорційно до тривалості припинення працівником виконан-

ня роботи; 

зобов’язати роботодавця в разі порушення строків виплати 

заробітної плати більш ніж на п’ятнадцять календарних днів спла-

тити працівнику пеню в розмірі 0,06% суми боргу за кожен день 

затримки; 

ввести право працівника на компенсацію заробітної плати в 

разі неплатоспроможності роботодавця через відступлення права 

вимоги до боржника щодо зобов’язань з виплати заробітної плати 

шляхом укладання договору відступлення та виплату працівнику 

суми заборгованості центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за до-

триманням законодавства про працю, його територіальними орга-

нами з правом регресної вимоги до боржника. 

                                                           
1
 Реєстр боржників / Державна служба України з питань праці. URL:  

http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/ (дата звернення: 29.04.2019). 
2
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поси-

лення захисту права працівників на своєчасну виплату заробітної плати / Мі-
ністерство соціальної політики України. URL:  https://www.msp.gov.ua/ 
projects/416/(дата звернення: 27.04.2019). 
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Також до вирішення проблеми із заборгованістю щодо ви-

плати зарплати в Україні долучаються міжнародні організації, зо-

крема Міжнародна організація праці (МОП). Так, для зміни ситу-

ації із заборгованістю з виплати зарплати в Україні започаткову-

ється новий проєкт МОП «Оплата праці в Україні: технічна допо-

мога задля подолання заборгованості із заробітної плати, встанов-

лення мінімальної зарплати та рівного винагородження» (презен-

тація проєкту, очікувана тривалість якого становить 24 місяці, від-

булася 12 березня 2019 р.)
1
. Проєкт спрямований на: 

укладання тристоронньої домовленості щодо Дорожньої 

карти розв'язання проблем заборгованості з виплати заробітної 

плати та початок її реалізації; 

створення механізму встановлення мінімальної заробітної 

плати згідно з Конвенцією МОП № 131; 

ініціювання внесення змін до законодавства, які забезпе-

чать рівне винагородження за рівноцінну працю. 

Для мінімізації соціально-трудової конфліктогенності у  

вітчизняній промисловості, розвитку соціального діалогу й ефек-

тивного колективно-договірного регулювання необхідно: 

розробити ефективний механізм швидкого реагування на 

проблеми, які накопичуються на підприємствах промисловості в 

регіонах і галузях локалізації соціально-трудової конфліктності, 

передбачити чіткий механізм затребування відповідальності сторін 

СТВ за бездіяльність і несвоєчасне реагування; 

забезпечити зростання ефективності трудової діяльності та 

продуктивності праці; 

створити організаційно-правові та економічні умови для 

виведення заробітної плати з тіньової сфери розподілу, забезпечи-

ти своєчасну її виплату, ліквідувати заборгованість; 

забезпечити неухильне дотримання трудових прав праців-

ників промисловості, розвитку виробничої демократії, суттєвого 

підвищення рівня безпеки праці, оснащення робочих місць необ-

хідними засобами з охорони праці; 

                                                           
1
 Проєкт МОП «Оплата праці в Україні: технічна допомога задля по-

долання заборгованості із заробітної плати, встановлення мінімальної зар-
плати та рівного винагородження» / Національна тристороння соціально-еко-
номічна рада (12.03.2019). URL: http://www.ntser.gov.ua/zahodu-ntser/113/ (да-
та звернення: 30.04.2019). 
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активізувати та забезпечити координацію роботи органів 

соціального діалогу на всіх рівнях управління, спільних засідань 

тристоронніх соціально-економічних рад (регіональних, територі-

альних, Національної тристоронньої СЕР), громадських рад, об-

ласних робочих груп, керівництва регіональних відділень НСПП 

для вироблення спільних рішень щодо ліквідації заборгованості з 

виплати заробітної плати працюючим на підприємствах регіонів та 

областей (у першу чергу конфліктогенних), а також для прийняття 

спільних рішень стратегічного характеру згідно з принципами со-

лідарної відповідальності; 

сприяти виробленню консолідованої позиції сторін соціа-

льного діалогу щодо стратегій економічного і соціального розвит-

ку України на засадах соціально відповідальної взаємодії з надан-

ням узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, 

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань 

формування і реалізації державної економічної та соціальної полі-

тики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин; 

сформувати систему профілактичних заходів щодо попе-

редження і мінімізації наслідків соціально-трудових спорів (конф-

ліктів) через затребування виконання сторонами СТВ вимог пра-

вової та соціальної відповідальності; 

створити базу даних підприємств (БДП), що відзначаються 

підвищеним рівнем конфліктогенності, особливо промислово роз-

винутих регіонів України і там, де кількісні показники конфлікто-

генності підприємств є високими для контролю за ситуацією з бо-

ку регіональних відділень НСПП, галузевих та обласних профспіл-

кових об’єднань, об’єднань роботодавців. 

 

 

3.4. Засади, чинники, моделі та механізми реалізації ко-

мунікативних стратегій суб’єктів соціально-трудових відносин 

 

У сучасному суспільстві важливість комунікацій важко пе-

реоцінити. Саме інформаційно-комунікаційні технології та меха-

нізми розвиваються найбільш швидкими темпами, створюючи фа-

ктично цілісне середовище взаємодії людей. У зв’язку з цим до-

слідники відзначають, що розвиток сучасного суспільства нероз-

ривно пов’язаний із процесами комунікації, які вирішальним чи-
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ном впливають на темпи і напрями цього розвитку. Процеси гло-

балізації та інформатизації, які супроводжуються зростанням обся-

гів інформаційних потоків й інтенсивності інформаційних обмінів, 

актуалізували протягом останніх десятиліть значення ефективної 

комунікаційної взаємодії
1
. Відповідно зростають обсяги інформа-

ції, що передається та обробляється, змінюються канали комуніка-

ції. Постійно зростає значущість соціальних мереж, які поступово 

формують чи не основне інформаційно-комунікативне середовище 

взаємодії людей. 

Відповідним чином зростає роль комунікацій і в процесах 

взаємодії суб’єктів СТВ, розвиток сучасних засобів комунікації 

суттєво змінює формат та засоби їх взаємодії, розширює можливо-

сті як конструктивної, так і деструктивної самоорганізації 

суб’єктів СТВ. Швидкість, з якою генерується та розповсюджуєть-

ся інформація в сучасному мережевому світі, потребує більш фун-

даментального та системного підходу до побудови системи кому-

нікацій суб’єктів СТВ. Поєднати різноманітні аспекти комунікації 

основних суб’єктів СТВ може відповідна комунікативна стратегія. 

У широкому розумінні комунікативна стратегія являю собою роз-

робку згідно зі змістом цілей, правил, організаційних ресурсів і 

послідовності комунікативних дій, яких дотримуються учасники 

комунікації
2
. 

Наразі стан інформаційно-комунікативної сфери взаємодії 

влади і суспільства в Україні є незадовільним. Дослідники відзна-

чають наявність у суспільстві двох паралельних монологів – влади 

і громадян, автономне існування яких віддаляє перспективу їх діа-

логу
3
. Ситуація з комунікацією між суб’єктами СТВ відповідає си-

                                                           
1
 Михайловська О.В. Місце комунікаційної взаємодії в системі публі-

чного управління. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прик-
ладний аспект: матеріали круглого столу; за заг. ред. С.О. Шевченка. Дніп-
ро: ДРІДУ НАДУ, 2016. 170 с. С. 114-115. 

2
 Зарицька І.П. Категорія «конвенціональна комунікативна стратегія» 

в контексті реалізації функцій державного управління. Наукові праці Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-
Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2014. Т. 242. Вип. 
230. С. 56-61. 

3
 Кучабський О.Г., Погорєлий С.С. Довіра до органів публічної влади 

як ключовий фактор ефективності системи державного управління. Публічне 
управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 103-108. 
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туації в суспільстві загалом, її також можна охарактеризувати як 

ситуацію «двох монологів» − робітників та профспілок, з одного 

боку, та роботодавців і власників − з іншого при досить пасивній 

позиції держави щодо ключових проблем сфери СТВ.  

Основними чинниками, які негативно впливають на розви-

ток комунікативної сфери суспільства (а також опосередковано на 

розвиток комунікативної сфери СТВ, що, як зазначено вище, без-

посередньо залежить від загальної політичної та соціально-еконо-

мічної ситуації в суспільстві), є такі
1
: 

фактично відсутня цілісна система комунікаційного мене-

джменту в органах державної влади; 

чинне законодавство та більшість державних процедур не 

відображають сучасних потреб щодо організації взаємодії як із 

громадськістю та іншими суб’єктами взаємодії, так і між самими 

органами державної влади та місцевого самоврядування; 

фактично відсутня загальна функція стратегічних комуні-

кацій, більшість функціональних обов’язків фахівців зводяться до 

тактичних дій, які частіше є реагуючими та орієнтовані на 

розв’язання поточних проблем, цілеспрямована інформаційна по-

літика не реалізується; 

відсутні прогнозування та стратегічне планування, засно-

вані на запиті від громадськості, що пов’язано з нерозвиненістю 

систем зворотного зв’язку із суспільством, зокрема систем моніто-

рингу суспільної думки щодо тих чи інших питань; 

відсутня або не налагоджена внутрішня комунікація та 

співпраця між різними органами державної влади, деякі державні 

структури не здійснюють комунікацію та співпрацю з іншими 

структурами, вирішуючи власні завдання поза загальним контекс-

том розвитку українського суспільства; 

окремі державні структури націлені на донесення своїх 

власних повідомлень, які інколи не корелюють із загальнодержав-

ною політикою. 

Зазначені чинники негативно впливають на рівень взаємної 

довіри між суб’єктами СТВ, що, у свою чергу, суттєво знижує мо-

                                                           
1
 Шклярук М.Г. Роль стратегічних комунікацій в управлінських про-

цесах. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний ас-
пект: матеріали круглого столу; за заг. ред. С.О. Шевченка. Дніпро: ДРІДУ 
НАДУ, 2016. 170 с. С. 180-182. 
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жливості їх конструктивної самоорганізації з метою налагодження 

реального та змістовного соціального діалогу. При цьому слід ма-

ти на увазі, що комунікація – це не односпрямований процес. Не 

менш важливою є дієва система зворотного зв’язку між усіма сто-

ронами комунікації, і створення такої системи – одне з ключових 

завдань комунікаційної стратегії. Зворотний зв’язок у системі за-

безпечення соціального діалогу у сфері СТВ є необхідним для за-

безпечення взаємовпливу суб’єктів СТВ. 

Із системної точки зору комунікаційна стратегія суб’єктів 

СТВ має включати щонайменше два аспекти – зовнішній (стосу-

ється ефективності комунікації з іншими суб’єктами СТВ – напри-

клад, профспілок з об’єднаннями роботодавців) та внутрішній 

(стосується ефективності комунікації між структурними елемен-

тами однієї із сторін – наприклад, між різними видами профспіл-

кових організацій). Наразі, як засвідчили результати досліджень, 

проблеми комунікації та довіри існують як між основними 

суб’єктами СТВ, так і всередині самих цих суб’єктів. 

У сфері СТВ зберігся значний потенціал протестних дій, і 

він поступово збільшується. Тож вибір концептуального підходу 

до формування комунікативної стратегії має бути дуже зваженим. 

Виділяють декілька підходів до формування комунікативних стра-

тегій, розрізняючи їх за цілями:  

конвенціональна – спрямована на досягнення згоди, пошук 

компромісів й укладання договорів у ситуації конфлікту, та пода-

льшу підтримку договору/конвенції;  

конфліктна – виявлення неузгодженостей, акцентуація на 

неузгодженостях учасників комунікації для того, щоб створити 

конфлікт або підтримати, розбурхати вже існуючий конфлікт;  

маніпулятивна – захоплення змістовного простору комуні-

кації для того, щоб нав’язати учаснику комунікації свою комуніка-

тивну стратегію і, відповідно, своє бачення реальності.  

Конвенціональна комунікативна стратегія забезпечує ко-

мунікацію між різними сегментами комунікаційного середовища 

крізь цілу низку консенсусів – конвенцію, тобто змістовний дого-

вір у середовищі певного сегмента або цілого суспільства. Змістом 

конвенціоналізації є процес діалогу у сфері публічної політики, 

заснованої на колективній роботі з комунікативним простором. 

Завдання конвенціональної комунікативної стратегії – забезпечити 
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комунікацію між різними сегментами комунікаційного середовища 

(це стосується як цілого суспільства, так і його сегментів), і через 

цілу низку консенсусів отримати, як результат, конвенцію, тобто 

такий змістовний договір у певному сегменті або суспільстві зага-

лом, який дозволятиме, з одного боку, втілювати в життя суто 

практичні завдання (реалізовувати будь-який проєкт), з іншого − 

виробити певну структуру комунікаційного середовища, яке до-

зволить відтворювати конвенціональний комунікаційний процес у 

майбутньому і протистояти маніпуляційним та конфліктним кому-

нікаціям
1
. 

Очевидно, що найбільш адекватним типом комунікаційної 

стратегії для сфери СТВ, з урахуванням досить складної ситуації, 

гострої кризи довіри та наявності значного протестного потенціа-

лу, є конвенціональна комунікативна стратегія. 

Однак вибір типу стратегії – це лише перший крок. Необ-

хідно вирішити ще такі питання: 

1) змістовне наповнення стратегії; 

2) механізми її розробки та реалізації, у тому числі меха-

нізми зворотного зв’язку; 

3) ключові суб’єкти, що беруть участь у розробці та реалі-

зації стратегії, а також основні цільові групи; 

4) інфраструктура (технічні засоби, програмне забезпечен-

ня та ін.), необхідна для реалізації стратегії; 

5) нормативно-правове забезпечення; 

6) організаційно-управлінське та фінансове забезпечення 

розробки та реалізації стратегії; 

7) кадрове забезпечення; 

8) науково-методичне забезпечення; 

9) специфіка розробки та реалізації стратегії залежно від  

її рівня (національний, регіональний, місцевий), оскільки кожен  

із цих рівнів має власні суттєві особливості з точки зору як основ-

них суб’єктів та цільових груп, так і змісту та механізмів комуні-

кації.  

                                                           
1
 Зарицька І.П. Категорія «Конвенціональна комунікативна стратегія» 

в контексті реалізації функцій державного управління. Наукові праці Чорно-
морського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-
Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2014. Т. 242, Вип. 
230. С. 56-61. 
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Жодне з цих питань не може бути залишене без уваги,  

системна комунікаційна стратегія має дати відповідь на кожне з 

них.  

Основними цілями такої інформаційно-комунікативної 

стратегії мають стати відновлення взаємодовіри суб’єктів СТВ і 

створення каналів ефективної та прозорої комунікації між ними. 

Як зазначено вище, найбільш перспективним типом комунікатив-

ної стратегії взаємодії суб’єктів СТВ, з урахуванням складної та 

сповненої гострих протиріч ситуації у трудовій сфері України, на-

явності значного протестного потенціалу серед працюючих, є кон-

венціональна комунікативна стратегія (ККС), сутність якої полягає 

в забезпеченні комунікацій між різними суб’єктами (сторонами 

СТВ) через цілу низку консенсусів
1
. Розробка і реалізація такої ін-

формаційно-комунікативної стратегії є вкрай важливим кроком до 

активізації конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ через реаліза-

цію соціально відповідального партнерства, оскільки дозволяє: 

застосовувати гнучкі форми термінового і дієвого реагу-

вання на гострі проблеми, такі як дестабілізація стану в системі 

СТВ; 

виробити певну структуру комунікаційного середовища, 

що дасть змогу відтворити конвенціональний комунікаційний 

процес для якнайшвидшого розв’язання проблеми із залученням 

тих суб’єктів, які можуть позитивно вплинути на ситуацію та про-

тистояти маніпуляціям; 

підвищити рівень довіри в системі СТВ і суспільстві зага-

лом; 

розширити можливості розробки ефективних стратегій що-

до зниження рівня соціальної напруженості, запобігання соціаль-

но-трудовим конфліктам; 

перейти на оновлені форми інформаційно-комунікативної 

взаємодії органів влади, профспілок (найманих працівників), робо-

тодавців в умовах інформаційних і цифрових трансформацій; 

розширити можливості реалізації виробничої демократії; 

створити канали ефективної та прозорої комунікації між 

суб’єктами СТВ, забезпечити реалізацію спільного продуктивного 

рішення тощо. 

                                                           
1
 Під конвенцією розуміється змістовний договір щодо базових прин-

ципів взаємодії, яких мають дотримуватися всі учасники взаємодії. 



250 

 

У рамках ККС застосовуються технології, націлені на 

управління ситуацією через взаємодію та узгодження поведінки 

людей, колективних соціальних суб’єктів
1
. 

Змістовне наповнення стратегії з метою забезпечення сис-

темності щодо кола питань, які можуть бути предметом комуніка-

ції в рамках стратегії, доцільно здійснювати відповідно до перелі-

ку тих аспектів взаємодії у сфері СТВ, які є базовими для її ефек-

тивного та продуктивного функціонування. Це сприятиме повноті 

та системності комунікативної стратегії, дозволить мінімізувати 

кількість «білих плям» у комунікативному полі, а також забезпе-

чить конвенціональність стратегії, оскльки дозволить досить точно 

визначити коло питань із сфери СТВ, яких стосується відповідна 

конвенція. Системна комунікаційна стратегія має працювати у всіх 

цих сферах, ураховуючи, що вони пов’язані між собою, і виник-

нення конфліктів та недовіри в одній з матиме негативні наслідки 

для інших. 

Основними сферами, які можуть стати підґрунтям змістов-

ного наповнення відповідних стратегічних компонентів комуніка-

ційної стратегії, є такі: 

1) соціальна взаємодія ключових суб’єктів СТВ – встанов-

лення соціальних зв’язків та комунікацій між ними, відновлення 

довіри, підвищення мотивації до взаємодії, впровадження соціаль-

но-комунікативних механізмів подолання протиріч і конфліктів 

інтересів різних учасників. Ключові складові: 

інформаційно-комунікативна – встановлення постійно дію-

чої соціальної комунікації між суб’єктами СТВ, систем зворотного 

зв’язку, інформаційно-комунікативних механізмів взаємодії сторін 

СТВ у рамках концепцій соціального діалогу та соціальної відпо-

відальності, які мають забезпечити безконфліктне та взаємовигідне 

вирішення виникаючих протиріч на засадах соціально відповіда-

льного партнерства; 

соціально-самоорганізаційна − створення та підтримка роз-

витку конструктивної соціальної самоорганізації суб’єктів СТВ, 

                                                           
1
 Зарицька І.П. Теоретична модель конвенціональної комунікативної 

стратегії реалізації функцій державного управління. Наукові розвідки з дер-
жавного та муніципального управління. 2014. Вип. 2. С. 231-241. 
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спрямованої на пошук компромісних і взаємовигідних способів 

подолання протиріч, що виникають у сфері СТВ; 

2) сфера економічної активності – широке коло питань 

участі суб’єктів СТВ у забезпеченні економічного розвитку, ви-

рішенні проблем зайнятості, забезпечення гідної праці та її опла- 

ти; 

3) сфера політичної активності – забезпечення функціону-

вання інституційних механізмів, спрямованих на захист суб’єкта-

ми СТВ своїх прав й інтересів політичними засобами (законотвор-

ча активність, представництво в органах державної та місцевої 

влади та ін.); 

4) сфера захисту базових прав і потреб робітників щодо 

дотримання гарантованого державою рівня забезпечення (розмір 

та своєчасна виплата заробітної плати, забезпечення безпечних 

умов роботи, оздоровлення та інші соціальні гарантії). 

Таке структурування за базовими сферами комунікації та 

взаємодії суб’єктів СТВ також дозволить більш чітко визначити 

коло учасників комунікації та цільових груп, оскільки кожна із за-

значених сфер має певну систему відповідного нормативно-право-

вого забезпечення, конкретні органи і структури державної та міс-

цевої влади, що регулюють відповідну сферу та відповідають за її 

забезпечення, відповідні профільні інститути громадянського сус-

пільства тощо. 

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікатив-

них технологій з урахуванням тенденцій, що спостерігаються при 

використанні громадянами цих технологій у повсякденному житті 

й у сфері соціальних комунікацій, особливого значення набуває 

робота із соціальними медіа, у першу чергу – із соцмережами. Ви-

бухоподібне зростання їх популярності та кількості учасників роб-

лять соціальні мережі вкрай важливим елементом сучасного кому-

нікаційного простору суспільства, у тому числі у сфері взаємодії 

суб’єктів СТВ, особливо з точки зору забезпечення їх конструк-

тивної самоорганізації, тому що соціальні мережі можуть бути та-

кож і середовищем розвитку деструктивних та конфліктних тенде-

нцій. Проблема полягає в тому, що значна кількість інформації, 

яка генерується, є неякісною, недостовірною або навіть шкідливою 

та спрямованою на загострення існуючих у суспільстві проблем, 

протиріч та конфліктів. Соціальні мережі якраз і є тим сегментом 
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інформаційного процесу, де ця проблема є найбільш помітною та 

гострою
1
. 

Наведені проблеми пов’язані із специфічними рисами ко-

мунікації в соцмережах, які необхідно враховувати при розробці 

комунікаційної стратегії щодо налагодження ефективного уряду-

вання. Основними рисами є такі: 

«горизонтальність» комунікації. Якщо до останнього часу 

використання інформаційних технологій у формуванні системи 

соціальних комунікацій і масштабів їх впливу на суспільну свідо-

мість задавали вертикально інтегровані та підпорядковані центри 

керівництва і координації, то ініціатива та правила гри при засто-

суванні електронних соціальних комунікацій переходять до рівно-

значних у соціальних вимірах учасників цього способу обмінів. 

Соцмережі фактично урівнюють учасників спілкування; 

приватність і персоніфікованість спілкування. Стимулом 

для спілкування в соцмережах є передусім не потреби, пов’язані з 

необхідністю задоволення запитів функціонування та розвитку су-

спільства, членом якого є той чи інший індивід, а його власні мо-

тиви, бажання, захоплення, що лише опосередковано співвідно-

сяться із суспільними інтересами: можуть підтримуватись у суспі-

льстві, бути нейтральними стосовно його інтересів або ж запере-

чуватися ним у тій чи іншій формі; 

низький рівень нормативно-правової врегульованості цих 

комунікацій. Наразі соціальні мережі є засобами інформаційних 

обмінів, які найменшою мірою контролюються правовою систе-

мою українського суспільства. Соцмережі вперше стали засобами 

обміну інформацією між людьми, контроль за змістом якої з боку 

держави у правовому та техніко-технологічному плані є суттєво 

обмеженим. 

У даному контексті соцмережі є унікальними, оскільки всі 

раніше створені засоби масової інформації або ініціювалися вла-

дою і були тією чи іншою мірою інструментом керування масами, 

або, щонайменше, тією чи іншою мірою контролювалися нею
2
.  

                                                           
1
 Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянсь-

кого суспільства: монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та 
ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. К., 2014. 260 с. 
С. 5, 7, 29. 

2
 Там само. С. 17-18. 
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Очевидно, що сучасна комунікаційна стратегія, спрямована 

на посилення конструктивної самоорганізації суб’єктів СТВ, має 

приділяти значну увагу соціальним медіа як найбільш динамічно-

му елементу сучасного інформаційно-комунікаційного простору. 

За умов цілеспрямованого та конструктивного використання мож-

ливостей, які надають соціальні мережі, напрацьовуються інфор-

маційні ресурси та комунікаційні канали, що можуть суттєво під-

вищити ефективність урядування. Планомірна робота в соцмере-

жах уможливлює: 

відстеження суспільної думки щодо ситуації у сфері СТВ, 

законодавчих ініціатив, ставлення до тих чи інших резонансних 

конфліктів у цій сфері, а також виявлення проблеми у сфері СТВ, 

на яких акцентується увага в соцмережах; 

поліпшення зв’язків між суб’єктами СТВ, підвищення опе-

ративності взаємодії, що прискорює вироблення компромісних рі-

шень та полегшує їх проходження на всіх етапах прийняття й уз-

годження; 

створення системи подання державної статистичної інфор-

мації для широкої громадськості на основі простіших та максима-

льно візуалізованих статистичних сервісів
1
. 

У контексті реалізації конвенціональної комунікативної 

стратегії посилення конструктивної самоорганізації суб’єктів СТВ 

слід відзначити: ключові суб’єкти СТВ різного рівня повинні 

більш активно входити до мережевої комунікаційної сфери, що 

має відображатися в реалізованих ними комунікаційних стратегі-

ях. 

 

 

3.5. Перспективи залучення потенціалу конструктивної 

соціальної самоорганізації суб’єктів соціально-трудових відно-

син через колективно-договірне регулювання й ефективні ко-

мунікації 

 

Одним із важливих показників реалізації потенціалу конст-

руктивної соціальної самоорганізації суб’єктів соціально-трудових 

відносин є ступінь розвиненості колективно-договірного регулю-

                                                           
1
 Там само. С. 94, 96. 
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вання в системі виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин. Основним інструментом узгодження колективних інте-

ресів працівників, роботодавців, держави як сторін соціального 

діалогу є галузеві, регіональні, територіальні та генеральні угоди, а 

також колективні договори – на рівні підприємства. Укладання 

колективних договорів для регулювання соціально-трудових від-

носин на виробничому рівні дозволяє забезпечувати стійкі відно-

сини між найманими працівниками і власником (уповноваженим 

органом), визначає зобов’язання та права сторін; сприяє мініміза-

ції та профілактиці соціально-трудової конфліктності; дозволяє 

вчасно та гнучко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища щодо дотримання прав і гарантій працюючих тощо. 

Важливу роль в умовах нестабільності для встановлення та 

забезпечення захисту трудових і соціально-економічних прав й 

інтересів працівників відіграють галузеві угоди, оскільки на цьому 

рівні є можливість урахувати спільні для підприємств галузі умови 

і чинники, які впливають на забезпечення інтересів сторін соціаль-

ного діалогу, вирішення проблем, актуальних для підприємств пе-

вної галузі. Визначення особливостей колективно-договірного ре-

гулювання у промисловості, закріплених у діючих галузевих уго-

дах, дозволить оцінити ситуацію в системі промислового вироб-

ництва, виявити гострі проблеми та визначити шляхи їх 

розв’язання. 

Як повідомляє прес-центр Федерації профспілок України 

(ФПУ), урядовим комітетом з питань економічної, фінансової та 

правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 

інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності розгля-

нуто План статистичних обстежень і робіт на 2018 рік. Згідно з 

Планом у поточному році передбачається проведення понад 200 

різноманітних статистичних обстежень з метою об’єктивної оцін-

ки стану соціально-економічної ситуації в промисловості, ситуації 

на ринку праці, визначення рівня соціального захисту, соціального 

забезпечення працюючого населення тощо. Проведення такої діаг-

ностики, на думку Голови ФПУ Г. Осового, є дуже важливим ін-

струментом оцінки виконання Генеральної Угоди, майже 100 галу-

зевих угод і близько 70 тис. колективних договорів. Проте План 

статистичних обстежень має затверджуватися всіма сторонами со-

ціального діалогу і проходити обов’язкове погодження зі Спіль-
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ним представницьким органом (СПО) об’єднань профспілок, ро-

ботодавцями, державою – наразі цього ще не зроблено. У зв’язку з 

цим запропоновано направити проєкт документа на доопрацюван-

ня та відкласти ухвалення рішення з даного питання. Особливої 

уваги для погодження потребують питання заробітної плати (ак-

цент має бути зроблений на тому, яка частина робітників отриму-

ють зарплату на рівні мінімальної як державну соціальну гарантію, 

скільки отримують менше, і на цій підставі розраховується розмір 

середньої зарплати), а також питання оцінки рівня зайнятості на-

селення України та дотримання трудових прав працюючих при 

купівлі-продажу об’єктів приватизації (які саме були передбачені 

заходи щодо збереження робочих місць, забезпечене продовження 

дії чинних колективних договорів до моменту укладення нових, а 

також дотримання прав профспілок під час проведення приватиза-

ції). 

Процес прийняття Генеральної угоди на 2019-2021 рр. три-

ває. Так, на засіданні Спільного представницького органу репре-

зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національ-

ному рівні, яке відбулося 25 березня 2019 р. у Києві, прийнято за 

основу проєкт Генеральної угоди про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і тру-

дових відносин в Україні на 2019-2021 рр. Невід’ємним додатком 

до цієї Угоди став перелік неузгоджених Сторонами положень із 

зазначення позицій Сторін та, за яким Сторони продовжать колек-

тивні переговори. Тривають консультації Сторін щодо можливого 

включення компромісної редакції деяких пунктів до тексту Уго-

ди
1
. 

Як зазначено вище, одним з основних показників реалізації 
потенціалу соціальної самоорганізації робітників та роботодавців є 
ступінь розвиненості колективно-договірного регулювання. Про 
це, зокрема, свідчить динаміка кількості укладених колективних 
договорів та ступінь активності участі найманих працівників, їх 
представницьких органів (профспілок) у захисті своїх соціально-
трудових й економічних прав. Відповідні показники наведено в 
табл. 3.8. 

                                                           
1
 Щодо укладення Генеральної угоди на новий строк. Офіційна інфор-

мація ФПУ. URL: http://www.fpsu.org. ua/news/237-nova-generalna-ugoda-
peregovornij-protses/15512-56-3/ (дата звернення: 20.05.2019). 
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Таблиця 3.8 – Динаміка кількості зареєстрованих колективних 

договорів та кількості працівників, охоплених 
колективними договорами 

1
 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість зареєстрованих колек-
тивних договорів станом на 
31 грудня, од. 76017 69602 64158 63359 59622 

у т.ч. промисловість 7520 6703 6095 5845 5674 

Кількість працівників, охоплених 
колективними договорами, ста-
ном на 31 грудня, тис. чол. 6866,4 6343,3 6140,4 6007,3 5899,6 

у т.ч. промисловість 1862,3 1747,5 1645,3 1567,6 1501,6 

Частка працівників, охоплених 
колективними договорами, % до 
облікової кількості штатних пра-
цівників 76,1 77,3 75,9 75,6 74,8 

у т.ч. промисловість 81,4 85,1 82,7 81,5 79,5 
1
 Складено за джерелом: Державна служба статистики України. 

Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.03.2019). 
 

Отже, в Україні спостерігається поступове зменшення як 

загальної кількості укладених колективних договорів, так і кіль-

кості працівників, яких ними охоплено. Дана тенденція спостеріга-

ється як на загальнонаціональному рівні, так і в промисловості. 

Однак вказані зміни показників частково можна пояснити впливом 

об’єктивних чинників – перш за все зменшенням загальної кілько-

сті підприємств в Україні, а також негативними демографічними 

та міграційними тенденціями, що проявляється у зменшенні чи-

сельності населення працездатного віку та кількості штатних пра-

цівників. 

З 2012 р. закріплюється тенденція зниження рівня охоп-

лення працівників колективними договорами у формальному сек-

торі. Статистичні дані свідчать, що за останні роки відбувається 

поступове зменшення даного показника. Така сама тенденція має 

місце на промислових підприємствах України, а також щодо охоп-

лення працівників колективними договорами порівняно з поперед-

нім роком. Якщо така ситуація триватиме, то збільшиться кількість 

працівників, можливості захисту соціально-трудових прав яких 

будуть обмежені. Це стосується передусім працівників промисло-

вих підприємств через несприятливі та небезпечні умови праці, 
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високий рівень виробничого травматизму, низьку вартість робочої 

сили тощо. У результаті створюються додаткові ризики щодо за-

гострення соціальної напруженості та конфліктності на вітчизня-

них промислових підприємствах. 

У системі колективно-договірного регулювання в Україні 

існує проблема відсутності колективних договорів на малих та се-

редніх підприємствах, роботодавці яких не входять до об’єднань 

роботодавців або якщо на таких підприємствах відсутні колективні 

представницькі органи від найманих працівників (профспілки). 

Право укладати колективні договори з роботодавцями представни-

кам трудового колективу, хоча законодавством ця норма врегульо-

вана, не знайшло широкого впровадження у практику. Тому най-

мані працівники малих і деяких середніх підприємств залишають-

ся не охопленими колективно договірним регулюванням. А про-

блема соціальної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу на 

виробничому рівні на двосторонній основі (наймані працівники – 

роботодавець) на таких підприємствах є першочерговою пробле-

мою, яка потребує якнайшвидшого розв’язання.  

Як зазначено вище, конструктивна соціальна самоорганіза-

ція становить основу виникнення та функціонування інститутів 

громадянського суспільства та є основним джерелом соціальних 

інновацій у сучасному суспільстві. На ступінь реалізації потенціа-

лу соціальної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу через 

систему колективно-договірного регулювання впливає одночасно 

кілька чинників:  

характер взаємодії між сторонами соціального діалогу; 

стан корупції та тінізація економіки країни; 

ставлення працівників та роботодавців до їх представниць-

ких органів (профспілок та організацій роботодавців відповідно); 

умови і можливості реалізації положень колективних дого-

ворів, галузевих та міжгалузевих угод, Генеральної угоди тощо. 

Сьогодні на національному рівні управління найбільш 

впливовими представницькими органами Сторін соціального діа-

логу з боку працівників та роботодавців виступають ФПУ та Фе-

дерація роботодавців України (ФРУ) відповідно як найбільш чис-

ленні за своїм представництвом. Проте частина можливих учасни-

ків соціального діалогу не відповідає законодавчо встановленим 

критеріям репрезентативності, які застосовуються для отримання 
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права участі в колективних переговорах з укладання колективних 

угод. 

Сучасні вітчизняні профспілки, побудовані за галузевим 

принципом, засновані на базі структури радянських профспілок. 

Охоплення зайнятих осіб профспілками в Україні у 2012-2013 рр. 

становило 46,8%; у 2014-2016 рр. − 44,4% від загальної кількості 

працюючого населення України. Станом на листопад 2018 р. ре-

презентативними на національному рівні визнано 6 об’єднань 

профспілок, на галузевому – 59 всеукраїнських профспілок та їх 

об’єднань
1
. 

Об’єднання організацій роботодавців в Україні, порівняно 

з об’єднаннями профспілок, мають меншу розгалуженість як за 

галузевим, так і за територіальним принципом. Станом на грудень 

2018 р. на національному рівні репрезентативними визнано 

3 об’єднання роботодавців, на галузевому – 20 всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців
2
. 

Питома вага кількості підприємств, що входять до складу 

організацій роботодавців, від загальної кількості юридичних осіб 

становить 13,7%, а частка працівників на підприємствах, що нале-

жать до організації роботодавців, становить 43,7%. Наразі Федера-

ція роботодавців України об’єднує більше 90 галузевих і територі-

альних організацій роботодавців, що представляють найбільш ва-

гомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, 

металургія, агропромисловий комплекс, хімічне виробництво, па-

ливно-енергетичний комплекс, медична та мікробіологічна про-

мисловість, будівництво, легка та харчова промисловість, сфера 

послуг. ФРУ представляє інтереси близько 8500 підприємств, які в 

сукупності генерують 70% ВВП України і забезпечують роботою 

                                                           
1
 Суб’єкти сторони профспілок, які пройшли оцінку відповідності 

критеріям репрезентативності та отримали свідоцтва (станом на 01.11.2018) / 
Національна служба посередництва і примирення України. URL: 
http://www.nspp.gov.ua/images/2018/prof_01112018.doc (дата звернення: 
12.03.2019). 

2
 Суб’єкти сторони роботодавців, які пройшли оцінку відповідності 

критеріям репрезентативності та отримали свідоцтва (станом на 01.12.2018) / 
Національна служба посередництва і примирення України. URL: 
http://www.nspp.gov.ua/images/robotod_01122018.doc (дата звернення: 
12.03.2019). 
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понад 5 млн людей. Основною і найбільш результативною формою 

соціального діалогу є укладання і дотримання положень колектив-

них договорів й угод. 

При укладанні галузевих угод проблемним питанням є ко-

нтроль за їх виконанням та відповідальність сторін за невиконання 

угод. Ефективним проявом соціальної самоорганізації суб’єктів 

соціального діалогу на територіальному та галузевому рівнях 

управління є територіальні тристоронні соціально-економічні ради 

(ТТСЕР). За інформацією Національної тристоронньої соціально-

економічної ради на початок 2019 р. в Україні діяло 23 ТТСЕР
1
. 

Пріоритетними завданнями ТТСЕР є проведення консультацій та 

обмін інформацією з метою вирішення питань диференціації опла-

ти праці працівників бюджетної сфери, професійно-технічної осві-

ти, реформування системи охорони здоров’я, гендерних проблем, 

невиплати заробітної плати працівникам, відновлення діяльності 

підприємств в областях, стану охорони праці та виробничого трав-

матизму, сприяння зайнятості населення, у тому числі внутрішньо 

переміщених осіб, компенсації за пільговий проїзд окремих кате-

горій громадян за рахунок субвенцій із державного бюджету, соці-

альної підтримки малозабезпечених сімей, сімей із дітьми-інвалі-

дами, соціального захисту безробітних та розвитку реального сек-

тору економіки, тарифної політики в системі житлово-комуналь-

ного господарства. 

Ключовою проблемою розвитку ефективного соціального 

діалогу в Україні на сьогодні є відсутність узгодженої всіма заці-

кавленими учасниками спільної стратегії його розбудови в нових 

соціально-економічних умовах. У Законі України «Про соціальний 

діалог в Україні» зазначено, що метою соціального діалогу (СД) є 

вироблення та реалізація державної соціальної та економічної по-

літики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин і 

забезпечення підвищення рівня та якості життя громадян, соціаль-

ної стабільності в суспільстві. 

Водночас відсутнє стратегічне планування місії, цілей, ре-

зультатів й індикаторів їх досягнення на довго-, середньо- та ко-

роткострокову перспективу, тобто немає своєрідної «дорожньої 

                                                           
1
 Національна тристороння соціально-економічна рада. Офіційний 

сайт. URL: http://www.ntser.gov.ua/content-org/ (дата звернення: 17.03.2019). 
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карти» стратегічного розвитку СД в Україні з урахуванням як вну-

трішніх, так і зовнішніх чинників (євроінтеграційні прагнення 

України, реформа децентраліації тощо) для ефективної модерніза-

ції системи СТВ, зокрема у промисловому секторі. Тому актуалі-

зується запит на поетапний перехід до більш широкого формату 

СД. Даний варіант реформування соціального діалогу передбачає 

залучення до нього не лише соціальних партнерів, але й інших ін-

ститутів громадянського суспільства (ІГС). Проте участь інших 

сторін у жодному разі не повинна розглядатися як можливість 

втручатися у прямі питання переговорів, що належать до прерога-

тиви роботодавців і працівників. Залучення громадських організа-

цій має відбуватися через надання їм можливості участі в діяльно-

сті тристоронніх органів із правом дорадчого голосу
1
. 

Для того щоб СД був стійким і результативним, слід забез-

печити достатньо широке поле колективних переговорів; розши-

рити механізми участі колективних суб’єктів взаємодії для вирі-

шення гострих соціально-економічних питань, незалежно від того, 

чи є вони членами профспілки або організації роботодавців. Це 

забезпечить баланс інтересів між різними сегментами економіки 

(великий, середній, малий бізнес) та посилить роль середнього і 

малого бізнесу в розвитку економіки країни. 

Шляхом більш широкого та неформалізованого залучення 

соціальних партнерів (як репрезентативних, так і неформальних) 

до підготовки рішень підвищиться якість формування та реалізації 

державної політики. Уряд матиме можливість отримати більше 

інформації про потреби й інтереси організацій працівників і робо-

тодавців (підприємців), розширити спектр політичних та управлін-

ських рішень (інформаційне розмаїття) для ефективного вирішен-

ня нагальних проблем. Приклад впливу ІГС на регіональний  роз-

виток − створені ради професійно-технічної освіти, які функціо-

нують з метою формування регіонального замовлення на підготов-

ку кадрів та оптимізації мережі професійно-технічних навчальних 

                                                           
1
 Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публі-

чних комунікацій задля успішних реформ. URL: https://robotodavets.org.ua/ 
2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-
publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html/ (дата звернення: 
26.05.2019). 

https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html
https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html
https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html
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закладів у регіонах. Утворення в областях рад професійно-техніч-

ної освіти уможливлює їх залучення як дорадчих суб’єктів соціа-

льного діалогу. 

Експерти МОП звертають увагу на  такі недоліки в системі 

колдоговірного регулювання та соціального діалогу в Україні, які 

гальмують процеси соціальної самоорганізації суб’єктів соціаль-

ного діалогу: 

необмежений термін колективних переговорів, що призво-

дить до затягування процесу укладання колективних угод і фак-

тично безстрокового терміну їх дії; 

незабезпеченість прав фізичних осіб, які використовують 

найману працю, зокрема на укладання колективних договорів; 

незацікавленість роботодавців у колдоговірному регулю-

ванні на виробничому, галузевому, територіальному рівнях управ-

ління; 

невизначеність умов дії колективних договорів у разі ре-

організації підприємств, припинення діяльності первинної проф-

спілкової організації тощо. 

Основними чинниками гальмування процесів соціальної 

самоорганізації найманих працівників як суб’єкта соціального діа-

логу є: 

низький рівень громадянської активності більшості насе-

лення країни, зокрема працюючого; 

сприйняття найманими працівниками сторони профспілок 

та їх лідерів більше як нерівноправної сторони соціального діалогу 

по відношенню до адміністрації; 

нерозвиненість лідерських якостей у керівників первинних 

профспілкових організацій; 

переконаність значної частини працівників у безнадійності 

відстоювання своїх прав перед роботодавцем безпосередньо та за 

допомогою судової системи через наявність у роботодавця адмі-

ністративних і фінансових ресурсів і корумпованість суддів; 

загальний низький рівень згуртованості та взаємної довіри 

у трудових колективах, територіальних спільнотах, суспільстві. 

Сьогодні в умовах децентралізації на територіальному рів-

ні виникають такі явища, які дестабілізують стан СТВ, дискреди-

тують сторону профспілок як захисника прав найманих працівни-

ків. Так, на місцях відбуваються випадки захоплення приміщень 
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профспілок у результаті несанкціонованих протестних радикаль-

них акцій, частішають спроби рейдерського захоплення профспіл-

кового майна. При цьому уряд займає очікувальну пасивну пози-

цію, усувається від будь-яких рішень, що протирічить змісту по-

ложень Конвенції Міжнародної організації праці № 87 про свободу 

асоціації та захист права на організацію, хоча ця Конвенція майже 

повністю імплементована в законодавство України. Одним із го-

ловних принципів, закладених Конвенцією № 87, є обов’язок дер-

жави утримуватися від будь-якого втручання в діяльність органі-

зацій працівників і роботодавців, здатного обмежити їх право або 

перешкодити його законному здійсненню
1
. Спільний представ-

ницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань проф-

спілок на національному рівні звернув увагу на такі проблемні пи-

тання при здійсненні соціального діалогу в об'єднаних територіа-

льних громадах: 

втручання керівництва громад у діяльність профспілкових 

організацій та намагання уникнути впливу профспілок на прий-

няття рішень при розгляді питань соціально-економічного розвит-

ку та захисту прав працівників; 

необхідність збереження цілісності та єдності галузевих 

організаційних ланок профспілок, їх організаційної структури в 

умовах децентралізації та утворення територіальних громад; 

неможливість підтвердження репрезентативності об’єднань 

профспілок і роботодавців на територіальному рівні відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

недостатність фінансування бюджетних закладів, у тому 

числі перегляду та затвердження нових умов оплати праці праців-

ників державних і комунальних закладів й установ охорони здо-

ров’я, освіти і соціального захисту населення і, як наслідок, ви-

вільнення працівників цих установ, проблеми з їх працевлашту-

ванням, перепідготовкою та збереженням кадрового потенціалу 

громад
2
. 

                                                           
1
 Правам профспілок – ефективне забезпечення. URL: http://www.fpsu. 

org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-
dopustiti-finansovogo-defoltu-ukrajinskikh-rodin-pri-prijnyatti-derzhbyudzhetu-
na-2019-rik/14896-pravam-profspilok-efektivne-zabezpechennya/ (дата звер-
нення: 05.04.2019). 

2
 Правам профспілок – ефективне забезпечення. URL: http://www.fpsu. 



263 

 

Мотивація до самоорганізації роботодавців обумовлена, з 

одного боку, ступенем активності іншої сторони соціального діа-

логу – найманих працівників в особі профспілок, а з іншого –

потребою гнучкого реагування на несприятливі соціальні, еконо-

мічні, виробничі умови життєдіяльності підприємства, галузі, хол-

дингів. Як стверджують учасники слухань «Про стан дотримання в 

Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до 

Конвенції Міжнародної організації праці № 87 «Про свободу асо-

ціації та захист права на організацію», законодавство з питань со-

ціального діалогу в Україні сьогодні не дозволяє профспілкам та 

організаціям роботодавців, їх об’єднанням, у повному обсязі реалі-

зувати свої права та статутні завдання на територіальному рівні. 

Законодавчо неврегульованими залишилися питання, що порушу-

вались у коментарях Комітету експертів МОП за результатами роз-

гляду доповідей Уряду про заходи, вжиті з метою застосування 

положень Конвенції № 87, а саме: 

забезпечення права суддів на створення за власним вибо-

ром організацій для підтримки і захисту інтересів своїх членів; 

усунення правових колізій у законодавстві щодо набуття 

професійними спілками та їх об’єднаннями права юридичної особи; 

недостатньо ефективні механізми контролю з боку держав-

них органів щодо дотримання основних прав і гарантій громадян 

на свободу об'єднання у профспілки та організації роботодавців 

(про це свідчить наявність численних скарг від профспілок у Між-

народну організацію праці). 

У нинішніх несприятливих умовах для розвитку вітчизня-

ної економіки країни потрібен пошук нових ресурсних можливос-

тей виходу з критичного стану через активізацію позаекономічних 

чинників стабілізації та зростання – реалізація цінностей і норм 

соціального партнерства і соціального діалогу, корпоративної ети-

ки та культури; розкриття потенціалу самоорганізації сторін соціа-

льного діалогу, спрямованих на оздоровлення, стабілізацію ситуа-

ції та розвиток як окремих підприємств, галузей промисловості, 

так і національної економіки загалом. 

                                                                                                                               
org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-
dopustiti-finansovogo-defoltu-ukrajinskikh-rodin-pri-prijnyatti-derzhbyudzhetu-
na-2019-rik/14896-pravam-profspilok-efektivne-zabezpechennya/ (дата звер-
нення: 17.03.2019). 
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Однак активність у цій сфері реалізується переважно у 

проведенні круглих столів, конференцій, семінарів в інтересах пе-

вної сторони соціального діалогу
1
, під час яких відбувається по-

шук шляхів розв’язання проблем у сфері соціально-трудових від-

носин та соціального діалогу, але наслідком не стають реальні дії 

зацікавлених сторін або вироблення спільних рішень для поліп-

шення ситуації. Тому назріла потреба в дієвих заходах щодо роз-

витку соціального діалогу, виробленні норм і практики консенсус-

но-орієнтованої активної діяльності із захисту інтересів кожної із 

сторін соціального діалогу, що сприятиме залученню і викорис-

танню їх потенціалу самоорганізації для забезпечення соціально-

економічного розвитку на всіх рівнях. 

Для системних якісних змін у системі СТВ Федерація про-

фесійних спілок України запропонувала Уряду внести на розгляд 

Верховної Ради України розроблений нею проєкт Закону України 

«Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» з метою забезпечення до-

тримання рівних прав професійних спілок з іншими організаціями 

громадянського суспільства, право власності на майно яких вже 

законодавчо врегульовано. Проте відповідний законопроєкт до па-

рламенту не надходив, а за інформацією СПО об’єднань профспі-

лок, Урядом підготовлено законопроєкт, метою якого є повна на-

ціоналізація майна профспілок. 

                                                           
1
 Прикладом можуть служити круглі столи, які регулярно проводяться 

в Україні, у тому числі за підтримки міжнародних організацій: 
міжнародний круглий стіл «Соціальний діалог і сталий розвиток: по-

рядок денний для громадянського суспільства» (26 лютого 2016 року). URL: 
https://bureau.in.ua/index.php/ home/sotsialnyi-dialoh/220-sotsialnij-dialog-i-
stalij-rozvitok-poryadok-dennij-dlya-gromadyanskogo-suspilstva/ (дата 
звернення: 17.03.2019); 

круглий стіл «Стан, виклики та ризики в царині соціального діалогу як 
чинника управління стійким розвитком країни» (5 жовтня 2017 р.). URL: 
http://www.golos.com.ua/article/ 294779/ (дата звернення: 17.03.2019); 

круглий стіл «Стан та перспективи реформування соціального діалогу 
в Україні» (3 квітня 2018 р.). URL: http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/13819-
kruglij-stil-sotsialnij-dialog-neobkhidnist-reformuvannya-ta-pidvishchennya-
efektivnosti/ (дата звернення: 17.03.2019). 
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Вкрай необхідно внести поправки до змісту чинного Зако-

ну України «Про колективні договори і колективні угоди», а також 

прийняти та забезпечити реалізацію Трудового кодексу України, 

який має узгоджуватися з нормами міжнародного трудового права 

щодо колективних договорів, визнаних МОП; норми Директиви 

Ради 91/533/ЄЕС (встановлено обов’язок роботодавця інформува-

ти працівників про колективний договір та колективні угоди, що 

на нього поширюються, внесення змін і доповнень до зазначеного 

колективного договору, угоди), а також норми Директиви Ради 

2001/23/ЄС (встановлено строк дії умов колективного договору у 

разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремлено-

го структурного підрозділу юридичної особи), припинення діяль-

ності первинної профспілкової організації). 

У сучасних умовах зростає актуальність розробки і впро-

вадження системи соціально відповідального партнерства, що гар-

монійно поєднує концепції соціального діалогу та соціальної від-

повідальності, як інноваційного інструменту взаємодії громадян-

ського суспільства і держави з метою забезпечення сталого розвит-

ку України. Упровадження системи соціально відповідального 

партнерства сприятиме конструктивній соціальній самоорганізації 

суб’єктів СТВ, широкому залученню інститутів громадянського 

суспільства (з боку роботодавців, профспілок, малого та середньо-

го бізнесу, інших ГО). Формами розширеного соціального діалогу 

в рамках соціально відповідального партнерства, до яких залуча-

тимуться ГО, мають стати ефективні комунікації через відповідні 

інформаційно-комунікативні ресурси – електронні платформи 

(електронне урядування), соціальні медіа та мережі, інтернет-

комунікації. 

Перехід на розширену платформу соціального діалогу в 

рамках системи соціально відповідального партнерства потребує 

досягнення таких ключових балансів: 

1) реалізація Сторонами СТВ своїх прямих функцій;  

2) затребування соціальної відповідальності соціальних 

партнерів (бізнесу та найманих працівників); посилення їх впливу 

на прийняття рішень щодо державної соціально-трудової, соціаль-

но-економічної та екологічної політики. Вимагаючи від соціальних 

партнерів, насамперед від представників бізнесу, бути соціально 

відповідальними, суспільство має делегувати бізнесу на законодав-
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чо-регуляторному рівні та в межах трипартизму право і можли-

вість реально (маючи відповідні повноваження, інструменти, ін-

ституційну базу) впливати на урядові рішення щодо формування 

регуляторно-податкової, фінансово-інвестиційної, соціально-тру-

дової та соціально-економічної політики; 

3) збалансування інтересів представницьких організацій 

роботодавців та найманих працівників (з урахуванням соціально-

економічної ролі кожного залежно від сегменту бізнесу (великий, 

середній, малий) з відповідним представництвом інтересів у сис-

темі СД).  

Наразі вплив різних сегментів бізнесу на державну політи-

ку є вкрай розбалансованим. Якщо великий бізнес вирішує свої 

проблеми кулуарно, то малий і середній бізнес, який у цивілізова-

них країнах є основою економічного зростання, соціальної відпо-

відальності, зайнятості, а отже, сталого розвитку, по суті, позбав-

лений реальних важелів впливу на соціально-економічну політику 

держави, зокрема на національному рівні. Причому інститути та-

кого впливу мають бути суттєво реформовані. Сьогодні реальний 

вплив на політику органів виконавчої влади має виключно вели-

кий бізнес, а такі інституції, як громадські об’єднання малого та 

середнього бізнесу, часто присутні в діалозі з владою суто форма-

льно. 

Безумовно, досягнення таких балансів є довготривалим 

процесом, який потребує як законодавчих, так і інституційних змін 

у цінностях і світогляді не лише соціальних партнерів, але і полі-

тичного істеблішменту країни та суспільства загалом. Для вирі-

шення цього завдання необхідні подальші дослідження. У кон-

тексті розробки й упровадження системи соціально відповідально-

го партнерства найбільш доцільними та перспективними з них є 

такі:  

удосконалення концептуальних засад упровадження систе-

ми соціально відповідального партнерства суб’єктів СТВ за двома 

основними напрямами: розробка та інституціоналізація механізмів 

забезпечення відповідності діючої в Україні системи СТВ найсу-

часнішим світовим вимогам, у тому числі вимогам конвенцій 

МОП; подальше дослідження та врахування у практичній діяльно-

сті соціальних і соціокультурних чинників, що впливають на са-
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моорганізацію та взаємодію ключових суб’єктів СТВ (довіра, по-

інформованість, комунікації, традиції та ін.); 

дослідження впливу процесів цифровізації економіки та 

суспільного життя загалом на сферу СТВ (способи організації ви-

робничого процесу, дистанційна робота, канали комунікації, фор-

ми мережевої самоорганізації задля захисту власних інтересів та 

ін.) та розробка механізмів, здатних забезпечити функціонування 

системи соціально відповідального партнерства як базової плат-

форми взаємодії суб’єктів СТВ у цифровому та мережевому світі; 

розробка та впровадження дієвих механізмів вирішення 

найбільш гострих проблем, пов’язаних із порушенням трудового 

законодавства, зокрема ситуації із затриманням виплат заробітної 

плати, дотриманням інших законодавчих вимог щодо забезпечення 

працюючих гідними умовами праці та рівнем заробітної плати; 

розробка та впровадження механізмів ефективного регу-

лювання, що сприятимуть становленню і розвитку цифрової еко-

номіки та цифрового суспільства через створення порталів елект-

ронних сервісів, що забезпечуватиме всебічне проникнення новіт-

ніх технологій, інтенсивне застосування найсучаснішого облад-

нання, реалізацію найбільш актуальних бізнес-процесів. Подальша 

розробка науково-методичних і практичних засад упровадження 

конвенційних комунікативних стратегій взаємодії суб’єктів СТВ, 

спрямованих на забезпечення прозорої та ефективної комунікації у 

сфері СТВ, підвищення довіри між суб’єктами СТВ та їх готовнос-

ті до спільної дії щодо вирішення існуючих проблем у СТВ з ура-

хуванням можливостей, що створюють соціальні медіа, соцмережі 

та інші новітні форми соціальних комунікацій; 

розробка концептуальних та методичних (інструментарій, 

створення необхідної інфраструктури, технічні засоби) засад упро-

вадження системи моніторингу стану виконання спільних рішень у 

системі соціально відповідального партнерства суб’єктів СТВ на 

всіх рівнях управління (національному, регіональному, галузевому 

та локальному); 

розробка нових й удосконалення існуючих механізмів ме-

діації та вирішення трудових спорів і конфліктів, зокрема науково-

методичних та практичних засад діяльності Національної служби 

посередництва та примирення; 
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розробка механізмів упровадження у практику діяльності 

профспілок інноваційних форм роботи, оновлення ними своєї ді-

яльності відповідно до зміни світогляду, цінностей, засобів кому-

нікації, повсякденних життєвих практик сучасних поколінь пра-

цівників, осучаснення іміджу та напрямів діяльності, у тому числі 

з урахуванням можливостей, які надають сучасні інформаційно-

комунікаційні технології та соціальні медіа (соцмережі); 

дослідження новітніх форм конструктивної соціальної само-

організації суб’єктів СТВ, що реалізується з метою захисту власних 

інтересів, узагальнення досвіду, який накопичується в цій сфері, з 

метою подальшого розповсюдження найбільш успішних прикладів 

гармонійного поєднання інтересів різних сторін СТВ у контексті 

розвитку системи соціально відповідального партнерства. 

 

 

3.6. Пропозиції та рекомендації щодо забезпечення 

конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відно-

син для економічного зростання  

 

Упровадження механізмів забезпечення конструктивної 

взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на основі соці-

ально відповідального партнерства потребує реалізації комплекс-

ного та багаторівневого підходу, залучення максимальної кількості 

ресурсів, у тому числі ресурсів громадянського суспільства. В ор-

ганізації практичної діяльності щодо відновлення конструктивної 

взаємодії суб’єктів СТВ необхідно враховувати два аспекти – опе-

ративний, спрямований на вирішення найбільш гострих проблем у 

цій сфері, та стратегічний, спрямований на комплексну модерніза-

цію системи СТВ на основі соціально відповідального партнерст-

ва. Неможливо ігнорувати гострі проблеми, що накопичились у 

сфері дотримання трудового законодавства (ситуація з виплатою 

заробітної плати та ін.). У той же час постійно займатися виключ-

но «гасінням пожежі» також недоцільно, оскільки без системної 

модернізації та переходу всієї системи взаємодії суб’єктів СТВ на 

якісно новий рівень ці проблеми також не можуть бути вирішені 

остаточно – вони лише будуть накопичуватися та загострюватися. 

Практичні рекомендації основним сторонам соціально від-

повідального партнерства та суб’єктам СТВ щодо її модернізації 
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на основі конструктивної соціальної самоорганізації громадян-

ського типу (фактично шляхом створення та розвитку відповідних 

інститутів громадянського суспільства) містять три основних ас-

пекти: 

рекомендації щодо формування системи конструктивної 

взаємодії між суб’єктами СТВ на основі принципів соціально від-

повідального партнерства, насамперед шляхом розвитку конструк-

тивної самоорганізації суб’єктів СТВ, відновлення довіри між ни-

ми і встановлення системи прозорої та ефективної комунікації що-

до вирішення існуючих проблем; 

рекомендації щодо вирішення (щонайменше, суттєвого 

пом’якшення) найбільш гострих та нагальних проблем у СТВ, що 

безпосередньо призводять до зростаючої кількості трудових спорів 

і конфліктів. Невирішеність цих проблем фактично блокує будь-

які спроби відновлення довіри та налагодження комунікації між 

суб’єктами СТВ; 

рекомендації щодо стимулювання конструктивної соціаль-

ної самоорганізації та соціальної активності суб’єктів СТВ як ос-

новного джерела соціальних інновацій, зокрема через удоскона-

лення системи колективно-договірного регулювання. 

 

1. Рекомендації загального характеру, що стосуються 

всіх суб’єктів системи СТВ 

1.1. Головним пріоритетом для всіх сторін СТВ має стати 

мирне врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) із 

застосуванням інституційних та публічних платформ оперативного 

діалогу для консолідації зусиль щодо подолання наслідків еконо-

мічних потрясінь, ліквідації заборгованості із заробітної плати на 

конфліктогенних підприємствах, у галузях, регіонах для забезпе-

чення умов гідної праці, продуктивності й успішності економічних 

реформ. Організаціям роботодавців, профспілкам, колективним 

представницьким органам необхідно зміцнювати свою спромож-

ність при взаємодії з урядом та іншими соціальними партнерами, а 

також розвивати надання власних внутрішніх послуг своїм членам. 

На рівні розробки та реалізації державної соціальної полі-

тики, за участі всіх сторін соціального діалогу необхідно створю-

вати сприятливі інституційні та комунікаційні умови для конст-

руктивної та ефективної самоорганізації, взаємодії, закріплення 
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соціально відповідальних відносин між сторонами соціального ді-

алогу на всіх рівнях управління, формування позитивного «соціа-

льного капіталу» в системі СТВ, у тому числі в промисловості, 

створення необхідних передумов для її ефективної модернізації. 

1.2. Сприяти вдосконаленню інституційної спроможності 

та нормативно-правового забезпечення щодо впровадження плат-

форми соціально відповідального партнерства (яка поєднує засади 

і механізми соціального діалогу та соціальної відповідальності) з 

метою дотримання ратифікованих Україною конвенцій МОП та 

інших міжнародних документів, але з урахуванням національних 

особливостей і традицій, а також реального соціально економічно-

го становища держави, яка втратила частину своєї території та пе-

ребуває у стані перманентного збройного конфлікту. Також необ-

хідно постійно вдосконалювати та всебічно сприяти розвитку ме-

ханізмів трудової медіації, організації підготовки медіаторів, неза-

лежних посередників, трудових арбітрів – у вирішенні цього за-

вдання ефективними можуть виявитися саме інститути громадян-

ського суспільства, які мають значний досвід взаємодії з різними 

соціальними суб’єктами. 

1.3. Систематично здійснювати збалансований вплив сто-

рони роботодавців (бізнесу), профспілок та інститутів громадянсь-

кого суспільства на державну політику в соціальній, економічній 

та екологічній сферах у контексті досягнення Цілей сталого роз-

витку України-2030 на створення умов для реалізації принципів 

Гідної праці в Україні. 

1.4. Залучати кадровий потенціал науково-дослідних уста-

нов (вищі навчальні заклади, установи НАН України та ін.), гро-

мадських організацій, профспілок, об’єднань роботодавців до про-

ведення відповідних науково-прикладних робіт із дослідження со-

ціальних, соціально-психологічних, соціокультурних чинників, що 

впливають на функціонування системи СТВ, та розробки механіз-

мів урахування їх впливу на взаємодію суб’єктів СТВ (зважаючи 

на принципову важливість та недостатню дослідженість цих чин-

ників). 

1.5. Сприяти створенню Єдиного інформаційного простору 

реалізації соціально відповідального партнерства в Україні у взає-

модії зі сторонами соціального діалогу та представниками грома-

дянського сектору, науковими установами. 
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1.6. Забезпечувати дослідження, розробку, адаптацію та 

впровадження дієвих комунікативних стратегій, спрямованих на 

створення ефективних систем комунікацій, підвищення довіри між 

суб’єктами СТВ та їх готовності до спільних дій у вирішенні існу-

ючих проблем у сфері СТВ. 

1.7. Модернізувати механізми обговорення та лобіювання 

рішень сторін соціального діалогу, що забезпечать ефективну ре-

алізацію та захист соціальних, соціально-трудових прав і свобод 

людини та громадянина, збалансовану політику вирішення соціа-

льних, економічних й екологічних проблем, підвищення індексу 

людського розвитку та збереження довкілля. Необхідно розшири-

ти суб’єктність у системі соціального діалогу (або більш широко – 

в системі соціально відповідального партнерства), у тому числі за 

рахунок нових інноваційних форм непрофспілкового представниц-

тва інтересів найманих працівників, шляхом створення різноманіт-

них інститутів громадянського суспільства. 

1.8. Сприяти активізації участі всіх учасників комунікацій 

у суспільстві шляхом організації та проведення відповідних тема-

тичних круглих столів, конференцій та інших заходів, спрямова-

них на залучення їх потенціалу до вирішення проблем, пов’язаних 

із низькою ефективністю комунікацій в українському суспільстві. 

Відповідні заходи на регіональному та місцевому рівнях доцільно 

організовувати на базі відповідних ресурсно-комунікаційних 

центрів. 

1.9. Забезпечити своєчасність ухвалення та реалізації ос-

новних документів колективно-договірного регулювання всіх рів-

нів управління − Генеральної угоди, галузевих і територіальних 

угод, колективних і трудових договорів на локальному (виробни-

чому) рівні. 

1.10. Розвивати нові форми реалізації соціального діалогу, 

спрямовані на залучення більшої кількості суб’єктів СТВ, зокрема 

нового різновиду колективних угод – підгалузевих, у переговорах 

з укладання яких можуть брати участь нерепрезентативні всеукра-

їнські об’єднання організацій роботодавців, господарські об’єд-

нання та громадські організації (їх об’єднання), що представляють 

інтереси роботодавців певного виду або кількох видів економічної 

діяльності. 
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1.11. Забезпечити впровадження нової форми здійснення 

соціального діалогу – укладання соціальних пактів, які містити-

муть домовленості сторін, у тому числі на національному і терито-

ріальному рівнях соціального діалогу, що дозволять ефективно 

вирішувати першочергові завдання соціально-економічної сфери, 

більш гнучко реагувати на складні кризові ситуації. Соціальний 

пакт орієнтований на вирішення конкретного завдання, що дає 

змогу сторонам діалогу у більш стислі строки досягти взаємо-

прийнятних домовленостей і більш ефективно взаємодіяти при ви-

рішенні конкретних проблем. 

1.12. Узгодити позиції сторін соціального діалогу щодо за-

лучення до ведення переговорів з укладання колективних догово-

рів, угод неурядових організацій із дорадчою та/або експерт- 

ною функцією (виробити критерії участі, вимоги до представницт-

ва тощо) і розробити відповідні механізми забезпечення такої уча-

сті. 

1.13. Розвивати систему державно-приватного партнерства 

для сприяння захисту законних прав й інтересів державних і при-

ватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного парт-

нерства. 

1.14. Перейти на конвенціональну систему комунікативної 

стратегії взаємодії суб’єктів СТВ. 

1.15. При вдосконаленні системи колективно-договірного 

регулювання враховувати досвід країн-членів ЄС, включивши до 

законодавства процедури розширення дії галузевих угод з ураху-

ванням положень Рекомендації МОП № 91 про колективні догово-

ри, а саме щоб: 

колективний договір уже охоплював достатньо представ-

ницьку, на думку компетентного органу влади, кількість відповід-

них роботодавців і працівників; 

вимога про поширення дії колективного договору, як зага-

льне правило, виходила від однієї або кількох організацій праців-

ників чи роботодавців, які беруть участь у договорі; 

роботодавцям і працівникам, на яких поширюватиметься 

колективний договір, було надано можливість висловити поперед-

ньо свої зауваження. 
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2. Рекомендації для законодавчих і виконавчих органів 

державної влади
1
 

2.1. Верховній Раді України розглянути у першочергово-

му порядку законопроєкт про внесення змін до деяких законів 

України щодо гарантування захисту трудових прав людини (права 

на страйк № 4639-д) з метою законодавчого забезпечення вдоско-

налення норм щодо діяльності професійних спілок, організацій 

роботодавців та їх об’єднань. 

2.2. Кабінету Міністрів України: 

розробити та запровадити ефективні механізми контролю з 

боку державних органів за дотриманням основних прав і гарантій 

громадян на свободу об'єднання у профспілки та організації робо-

тодавців, а також виявлення й усунення порушень Конвенції № 87; 

доопрацювати та подати на розгляд Верховної Ради Украї-

ни до 1 червня 2019 року проєкти законів України про: 1) внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

соціального діалогу; 2) внесення змін до ст. 34 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо по-

дальшого використання майна профспілок, їх об'єднань колишньо-

го СРСР і Української РСР, придбаного до 24 серпня 1991 р. і роз-

ташованого на території України. 

2.3. Створити нову модель державного регулювання, яка 

передбачатиме чітко визначені способи державного регулювання 

та відповідні ефективні інструменти (див. електронну Платформу 

ефективного регулювання – PRO
2
) для спрощення умов ведення 

бізнесу всіма суб’єктами господарювання
3
.  

                                                           
1
 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідально-

сті в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, 
О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 
296 с. С. 242-247. 

2
 Публічний Діалог. Платформа ефективного регулювання – PRO / 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: 
https://regulation.gov.ua/dialogue/ (дата звернення: 17.03.2019). 

3
 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідально-

сті в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, 
О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 
296 с. С. 242-247. 
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2.4. Запровадити ефективне регулювання, яке сприятиме 

становленню і розвитку цифрової економіки та цифрового суспі-

льства через створення порталів електронних сервісів, що забезпе-

чить всебічне проникнення новітніх технологій, інтенсивне засто-

сування найсучаснішого обладнання, реалізацію найбільш акту-

альних бізнес-процесів. Гармонізація українського законодавства у 

сфері ІКТ із регуляторними нормами Європейського Союзу дозво-

лить Україні приєднатися до єдиного цифрового простору Європи 

та відкрити доступ вітчизняним підприємцям до ринку ЄС із вели-

кою купівельною спроможністю, а також створить привабливі 

умови для зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в еконо-

міку України. Комплексно визначити проблеми ринку та шляхи їх 

вирішення можна лише за участі бізнесу. З метою вироблення 

ефективних рішень стартує PROДіалог, націлений на залучення 

всіх зацікавлених сторін – через онлайн-консультації та участь у 

круглих столах. Результати обговорення стануть основою для фо-

рмування конкретних законодавчих змін. 

2.5. Ініціювати підготовку й узгодити зі сторонами СТВ 

внесення системних змін до законодавства у сфері соціального ді-

алогу та колективно-договірного регулювання (Закони України 

«Про соціальний діалог», «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про профспілки, їх 

права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та угоди», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під-

приємців та громадських формувань», «Про розвиток і державну 

підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»; «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської дія-

льності»; «Про громадські об’єднання»), розробити й ухвалити За-

кони України «Про соціальну відповідальність бізнесу», «Про со-

ціальну звітність підприємств», «Про соціальний аудит», де приді-

лити окрему увагу питанням гармонізації системи соціально-

трудових відносин і забезпечення конструктивної комунікативної 

взаємодії суб’єктів СТВ. 

2.6. Забезпечити вироблення консолідованої позиції сторін 

соціального діалогу щодо стратегій економічного і соціального 

розвитку України на засадах соціально відповідальної взаємодії 

(соціально відповідального партнерства) з наданням узгоджених 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-19/page
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-19/page
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рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді 

України та Кабінету Міністрів України з питань формування і ре-

алізації державної економічної та соціальної політики, регулюван-

ня трудових, економічних, соціальних відносин. Необхідно розро-

бити та впровадити Національну стратегію розвитку соціальної 

відповідальності для всіх рівнів державного управління з визна-

ченням особливостей її змісту та застосування в державі, регіоні, 

на виробництві, а в перспективі прийняти відповідну Національну 

програму щодо сприяння створенню системи державних інститу-

тів, спрямованих на розвиток соціальної відповідальності та забез-

печення їх ефективної діяльності. 

2.7. Забезпечити формування та реалізацію моделей конку-

рентних переваг ділової та підприємницької поведінки, заснованої 

на принципах корпоративної соціальної відповідальності, зокрема 

створити механізми державної підтримки (державні замовлення, 

пільгові кредити, пріоритетність інвестування тощо) суб’єктів гос-

подарювання, які функціонують згідно з принципами соціальної 

відповідальності та забезпечують конструктивну і взаємовигідну 

взаємодію суб’єктів соціально-трудових відносин. 

2.8. Створити ресурсно-консультативні центри інформа-

ційних, статистичних, аналітичних матеріалів з питань соціального 

діалогу (соціально відповідального партнерства) в органах держав-

ної влади з метою впровадження в систему СТВ кращого вітчиз-

няного і міжнародного досвіду ведення соціального діалогу, пе-

редусім на промислових підприємствах. 

2.9. Виробити інструментарій оцінювання стану виконання 

спільних рішень, упровадивши систематичний моніторинг відсте-

ження ситуації щодо забезпечення дієвого соціального діалогу 

(соціально відповідального партнерства), у першу чергу на регіо-

нальному (територіальному) та галузевому рівнях управління. 

2.10. Створювати умови для посилення впливу як бізнесу 

(вітчизняного товаровиробника), так і найманих працівників на 

урядову політику (можливість ефективно впливати на формування 

регуляторної, податкової, інвестиційної, соціальної та іншої полі-

тики). 

2.11. Ввести диференційований за рівнем укладання колек-

тивної угоди розмір штрафу за порушення положень колективних 
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договорів і угод при збільшенні його максимального розміру 

(ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди») для 

уникнення формального ставлення сторін соціального діалогу до 

участі у веденні переговорів, укладанні й виконанні колективних 

договорів і угод з урахуванням можливих соціальних наслідків по-

рушення положень колективних договорів і угод. 

2.12. Розробити разом із ФПУ, ФРУ, НСПП механізми по-

силення контролю за виконанням домовленостей, закріплених у 

колективних договорах (виробничий рівень) – оптимальний варі-

ант − шляхом упровадження відповідного моніторингу організаці-

ями громадянського суспільства. 

2.13. Підвищити статус соціального діалогу (шляхом упро-

вадження системи соціально відповідального партнерства) та роз-

ширити формат його учасників (наприклад соціальний діалог +) 

при розгляді питань, які перебувають у компетенції організацій 

громадянського суспільства у сфері екології та соціальної політи-

ки, через: розширення функцій Національної тристоронньої соціа-

льно-економічної ради (НТСЕР), у тому числі щодо сприяння ста-

лому розвитку; визначення в Конституції України НТСЕР як кон-

ституційного органу; обов’язковість розгляду пропозицій НТСЕР 

Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України; роз-

ширення складу НТСЕР за рахунок включення представників ор-

ганізацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована 

на  вирішення соціальних й екологічних проблем. 

2.14. Активізувати та забезпечити координацію роботи ор-

ганів соціального діалогу на всіх рівнях управління, спільних засі-

дань тристоронніх соціально-економічних рад (регіональних, те-

риторіальних, НТСЕР), громадських рад, обласних робочих груп, 

керівництва регіональних відділень НСПП для вироблення спіль-

них рішень щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної 

плати працюючим на підприємствах регіонів та областей (у першу 

чергу конфліктогенних), а також для прийняття спільних рішень 

стратегічного характеру згідно з принципами солідарної відпові-

дальності. 

Уряд потребує термінової технічної допомоги для розбудо-

ви нової установи, яка б ефективно просувала національне трудове 

законодавство і забезпечувала його дотримання. Міністерство со-



277 

 

ціальної політики України звернулося до МОП з просьбою про на-

дання технічної допомоги, яка б забезпечила дієву роботу нової 

системи інспекції праці відповідно до конвенцій МОП, директив 

ЄС та кращої практики європейських країн.  

 

3. Рекомендації для профспілок 

3.1. Забезпечити організаційне і фінансове зміцнення всіх 

ланок профспілкової структури, чітке виконання ними статутних 

норм, дотримання внутрішньоспілкової дисципліни, принципів 

єдності та солідарності дій для зміцнення сторони профспілок, яка 

здатна реально захищати права й інтереси людей, вести на рівних 

соціальний діалог та брати повноцінну участь у реалізації соціаль-

но відповідального партнерства. 

3.2. Підвищувати роль первинних профспілкових організа-

цій – основної ланки профспілок, яка має реально й ефективно від-

стоювати інтереси людини найманої праці, захищати її права на 

виробничому рівні. 

3.3. Посилити захисну функцію профспілок на всіх рівнях 

управління для забезпечення трудових і соціально-економічних 

прав працівників, гідної оплати, безпечних умов праці, дотриман-

ня соціальних стандартів, надання правової допомоги членам 

профспілок; дуже важливою є матеріальна підтримка спілчан, 

сприяння у вирішенні їх життєво важливих і повсякденних про-

блем. 

3.4. У контексті модернізації системи взаємодії суб’єктів 

соціально-трудових відносин на основі принципів соціального діа-

логу та соціальної відповідальності, з метою формування комп-

лексної системи соціально відповідального партнерства профспіл-

кам доцільно зосередитися на реалізації таких основних напрямів 

діяльності
1
: 

активна участь у забезпеченні розвитку соціального діало-

гу на всіх рівнях (підрозділів, підприємств, галузей, держави, між-

народних корпорацій);  

                                                           
1
 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідально-

сті в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. 
Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 296 с. 
С. 249. 
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участь у розробці та повноцінній реалізації національних, 

місцевих і корпоративних соціальних програм; 

контроль за діяльністю підприємств (особливо великих, які 

входять до складу ТНК), що діють на території України, з метою 

своєчасного виявлення та недопущення порушення соціально-

економічних прав їх працівників; 

участь у процесі перевірки соціальних звітів компаній з ме-

тою оцінки достовірності наданої ними інформації; 

тісна співпраця з міжнародними профспілками з питань 

соціальної відповідальності; 

навчання і заохочення членів профспілок у питаннях соціа-

льної відповідальності, нормативно-правової підготовленості, еко-

логічної грамотності, здорового способу життя, моральності. 

3.5. Сприяти відновленню довіри з боку робітників шляхом 

реального захисту їхніх прав та інтересів, залучати робітників до 

своєї діяльності, підтримувати рівноправні партнерські відносини 

з керівництвом та власниками (співвласниками) підприємства – 

роботодавцями, у взаємодії з роботодавцями (власниками) − спри-

яти реалізації підприємством вимог до соціально відповідального 

ведення бізнесу. 

3.6. Брати активну участь у створенні таких умов у трудо-

вих колективах промислових підприємств, де працівник прагнув 

би якісно виконувати свої трудові обов’язки, раціонально викори-

стовувати і власні, і виробничі матеріальні, енергетичні ресурси, 

дотримуватися моральних норм у відносинах у межах трудового 

колективу, із роботодавцем, іншими сторонами соціального діало-

гу, оточенням. 

3.7. Активно співпрацювати задля вирішення своїх завдань 

із непрофспілковими інститутами громадянського суспільства 

(правозахисними, експертними та ін.) − як національними, так і 

міжнародними. 

3.8. Вести активну інформаційно-просвітницьку та реальну 

практичну роботу для підвищення рівня охоплення профспілковим 

членством (у першу чергу на підприємствах недержавної форми 

власності) з урахуванням актуальних проблем й інтересів праців-

ників. 

3.9. Будувати реальний діалог із членами профспілок на 

всіх рівнях, забезпечувати системну діяльність щодо збору, уза-
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гальнення й аналізу інформації про потреби і побажання працівни-

ків, удосконалювати інформаційне висвітлення різних аспектів ді-

яльності профспілок та її результатів. 

3.10. Оновити свою діяльність відповідно до зміни світо-

гляду, цінностей, засобів комунікації, повсякденних життєвих 

практик сучасних поколінь працівників, осучаснити імідж та на-

прями діяльності профспілок, у тому числі з урахуванням можли-

востей, які надають сучасні інформаційно-комунікаційні техноло-

гії та соціальні медіа (соцмережі). 

3.11. Розробляти та впроваджувати в практику діяльності 

профспілок інноваційні форми роботи, зокрема надання консуль-

тацій (у тому числі онлайн) з питань захисту трудових прав, а в 

перспективі – з широкого кола юридичних питань, пов’язаних із 

сферою СТВ, у тому числі у взаємодії з іншими інститутами гро-

мадянського суспільства. 

3.12. Сприяти поширенню серед роботодавців та найманих 

працівників «історій успіху» − прикладів упровадження ініціатив 

робітників із демонстрацією економічного ефекту від цього для 

підприємства та колективу. 

 

4. Рекомендації для роботодавців та їх об’єднань 

4.1. Орієнтуватися у своїй діяльності на створення сприят-

ливого середовища для інвестицій та раціональної господарської 

діяльності як одного з найактуальніших пріоритетів для сторони 

роботодавців, чітко дотримуватися норм і принципів соціального 

діалогу та соціальної відповідальності (соціально відповідального 

партнерства) при взаємодії з іншими сторонами СТВ. 

4.2. Створювати і підтримувати на підприємствах сприят-

ливий морально-психологічний клімат, який сприяє підвищенню 

довіри до власника та адміністрації, посилює і розвиває відповіда-

льність працівників за результати своєї праці, стимулює дбати про 

благополуччя підприємства. 

4.3. Забезпечувати своєчасне інформування працівників 

щодо процесів укладання та виконання колективних переговорів, 

наводити аргументацію тих чи інших рішень, економічні розраху-

нки і прогноз наслідків – для формування довіри між сторонами 

соціального діалогу, забезпечення відкритості та прозорості їх вза-

ємодії. 
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4.4. Упроваджувати систему соціальної відповідальності 

бізнесу (СВБ), сприяти поширенню на підприємствах норм СВБ, 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), корпоративної 

культури. 

4.5. Займати активну та конструктивну позицію щодо ви-

рішення проблем територій, на яких працюють підприємства, зо-

крема, щодо участі в розробці та реалізації місцевих, регіональних 

та національних програм і стратегій розвитку на засадах соціально 

відповідального партнерства, забезпечення гідної праці, сталого 

розвитку територій та ін. 

4.6. Сприяти налагодженню ефективного обміну інформа-

цією між об’єднаннями роботодавців та їх учасниками, залучати 

до членства в об’єднаннях роботодавців нових підприємств і під-

приємців. 

4.7. Створювати в країні сприятливе середовище для забез-

печення балансу «великий бізнес (роботодавці та представники 

працівників) – середній бізнес – малий бізнес» (з урахуванням 

економічної та соціальної ролі кожного із сегментів із відповідним 

представництвом інтересів кожного сегменту в рамках соціального 

діалогу). 

4.8. Сприяти розвитку системи соціально відповідального 

партнерства на основі поєднання соціального діалогу та соціальної 

відповідальності для запобігання ризикам дестабілізації СТВ, фо-

рмування і реалізації ефективної соціально-економічної політики 

держави, галузей, підприємств, особливо в зонах локалізації конф-

ліктогенності. 

4.9. Сприяти консолідованій взаємодії всіх ланок представ-

ництва сторони роботодавців для ефективного розв’язання соціа-

льно-економічних проблем в рамках ефективного соціального діа-

логу. 

4.10. Розширювати соціальну базу та членство роботодав-

ців в організаціях роботодавців для збільшення репрезентації інте-

ресів якомога більшої їх кількості (з метою приведення структури 

соціальних партнерів у відповідність одна до одної); 

4.11. Підтримувати протягом визначеного терміну на дер-

жавному рівні (але без прямого втручання в діяльність) тих органі-

зацій роботодавців, що не входять до наявних об'єднань організа-

цій роботодавців, але довели свою активність й ефективність у за-
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хисті інтересів своїх членів у соціально-трудових відносинах (з 

метою вдосконалення структури та інноваційного оновлення дія-

льності організацій роботодавців). Це відповідає Конвенції МОП 

№ 98. Такий підхід посилить конкуренцію, створить нові механіз-

ми партнерської взаємодії та інтенсифікує соціальний діалог, ско-

ротить у рази час його формування відповідно до європейських 

засад тощо. 

4.12. Лобіювати внесення змін до законодавства про колек-

тивні договори й угоди щодо поширення дії галузевих та територі-

альних угод на всі підприємства галузі та території відповідно (за 

умови належного інформування підприємств про початок і процес 

колективних переговорів, а також забезпечення квотного представ-

ництва підприємств різних розмірів і форм власності при укладан-

ні угоди). 

 

5. Рекомендації для Національної служби посередництва 

та примирення (НСПП) 
5.1. Забезпечити участь НСПП у підготовці колективних 

договорів на рівні експертної оцінки їх змісту відповідно до норм 

трудового законодавства. 

5.2. Розширити можливості НСПП, її регіональних відді-

лень щодо своєчасного виявлення конфліктогенних галузей та під-

приємств, обстеження конфліктогенних підприємств, налагоджен-

ня комунікацій зі сторонами соціально-трудових відносин (у лока-

льному чи розширеному форматі). 

5.3. Сприяти стабілізації системи СТВ, збалансуванню ін-

тересів Сторін соціально-трудових відносин на всіх рівнях управ-

ління через виконання кожною Стороною своїх зобов’язань у ме-

жах Генеральної угоди, галузевих, регіональних і територіальних 

угод, колективних договорів, нести відповідальність за дестабілі-

зацію і деструктивні наслідки неправової та нерегламентованої 

поведінки, пряме порушення норм трудового законодавства. 

5.4. Виробити та запровадити ефективний механізм швид-

кого реагування на проблеми, які накопичуються на підприємствах 

промисловості в регіонах і галузях локалізації соціально-трудової 

конфліктності, передбачити чіткий механізм затребування відпові-

дальності за бездіяльність і несвоєчасне реагування. 
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5.5. Сформувати систему профілактичних заходів щодо 

попередження і мінімізації наслідків соціально-трудових спорів 

(конфліктів) через затребування виконання Сторонами СТВ вимог 

правової та соціальної відповідальності. 

5.6. Удосконалювати механізми визначення представницт-

ва та репрезентативності сторін СТВ у системі колективно-дого-

вірного регулювання в рамках переговорів й укладання угод. 

5.7. Забезпечувати реалізацію соціального діалогу на осно-

ві переходу до кластерної моделі (створення кластерів галузей, які 

об’єднуватимуть суміжні галузі економіки), що частково розв’язує 

проблему подекуди відсутності реально функціонуючої сторони 

роботодавців в окремих галузях (з метою стимулювання розвитку 

сторони роботодавців на галузевому рівні). 

5.8. Розширити сферу діяльності регіональних відділень 

НСПП з метою активізації конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ 

та підвищення довіри між ними, зокрема шляхом укладання угод 

про співпрацю між представницькими органами профспілок (кон-

федерацією), роботодавців із регіональними відділеннями НСПП з 

метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану СТВ 

між працівниками і роботодавцями, запобігання виникненню ко-

лективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному 

та справедливому вирішенню. Такі угоди мають включати заходи 

щодо: 

надання безкоштовних консультацій представникам сторін 

СТВ промислових підприємств щодо законодавчого регулювання 

СТВ, а також порядку вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) і попередження їх виникнення; 

організація спільних виїздів на промислові підприємства з 

метою вивчення стану СТВ, виконання положень і зобов’язань, що 

містяться в укладених колективних договорах, особливо в колек-

тивах, де рівень конфліктної напруженості є високим через пору-

шення вимог законодавства про працю або невиконання положень 

колективних договорів; 

сприяння підвищенню правової культури сторін СТВ шля-

хом проведення консультацій, спільних нарад, круглих столів та 

інших заходів, розробки методичних матеріалів з питань організа-

ції, проведення та участі у вирішенні колективних трудових спорів 

та конфліктів; 
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сприяння подальшому розвитку територіально-галузевої, 

регіональної системи тристороннього соціального партнерства; 

проведення моніторингу стану СТВ на підприємствах ос-

новних галузей промисловості в кожній області для оцінки стану 

дотримання законодавства про працю, положень Територіальної 

угоди, колективних договорів (угод) з метою виявлення зон лока-

лізації конфліктної напруженості на промислових підприємствах, 

де має місце погіршення стану СТВ, що може призвести до виник-

нення колективних трудових спорів і конфліктів або акцій протес-

ту; 

надання правової допомоги первинним організаціям проф-

спілок щодо практичного застосування Закону України «Про по-

рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нор-

мативно-правової бази НСПП у процесі попередження загострення 

суперечок між сторонами СТВ і при вирішенні колективних тру-

дових спорів. 

5.9. Ініціювати створення і забезпечити функціонування на 

базі НСПП та за участі всіх суб’єктів СТВ (насамперед створених 

ними інститутів громадянського суспільства – профспілок, 

об’єднань роботодавців) системи моніторингу стану СТВ на про-

мислових підприємствах. Для ефективного виявлення конфлікто-

генних підприємств, забезпечення профілактики та запобігання 

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), регіональ-

ним відділенням НСПП України в рамках цієї системи моніторин-

гу необхідно: 

проводити роботу з підтвердження репрезентативності 

суб’єктів соціального діалогу області на територіальному рівні від-

повідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», а 

також видачу свідоцтв про підтвердження відповідності критеріям 

репрезентативності організаціям профспілок та організаціям робо-

тодавців; 

розробляти та розповсюджувати методичні рекомендації 

щодо розв'язання найбільш гострих питань, які дестабілізують 

стан СТВ на підприємствах області, галузі; 

створювати та розширювати ресурси інформаційно-

консультаційних центрів, трудового арбітражу, медіації; 
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надавати Представникам сторін СТВ систематичні консу-

льтації, роз’яснення та рекомендації, які сприяють стабілізації со-

ціально-трудових відносин на рівні локалізації конфлікту; 

виявляти та своєчасно проводити обстеження конфлікто-

генних підприємств, надсилати інформаційні запити сторонам со-

ціально-трудових відносин на виробничому рівні, організовувати 

узгоджувальні зустрічі із сторонами СТВ та соціального діалогу (у 

локальному чи розширеному форматі); 

проводити необхідні роз’яснення та надавати письмові ре-

комендації щодо подальшого здійснення примирних процедур та 

вживання заходів, спрямованих на вирішення вимог найманих 

працівників промислових підприємств; 

у зонах локалізації конфліктної напруженості, при дестабі-

лізації стану СТВ у промисловості створити в кожному регіональ-

ному відділенні НСПП базу даних підприємств, що відзначаються 

підвищеним рівнем конфліктогенності, особливо промислово роз-

винутих регіонів України і там, де кількісні показники конфлікто-

генності підприємств є високими. 
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Розділ 4. ФОРМУВАННЯ УМОВ ВИРОБНИЧОЇ, 

СОЦІАЛЬНОЇ, МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВПО  

В ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ                                        

 

4.1. Правове регулювання безпеки та гігієни праці в 

контексті збереження трудового потенціалу 

 

Умовою розвитку й удосконалення національного законо-

давства з охорони праці є міжнародно-правові стандарти, які яв-

ляють собою втілення найбільш концентрованого досвіду правово-

го регулювання трудових відносин. Їх реалізація може відбуватися 

шляхом прямого застосування міжнародних норм, внесення змін, а 

також міжнародних правових стандартів до чинного законодавст-

ва.  

Згідно із ст. 3 Закону України «Про охорону праці»
1
 якщо 

міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про охорону праці, то засто-

совуються норми міжнародного договору. 

Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці 

посідають вагоме місце серед основних джерел міжнародно-право-

вого регулювання трудових відносин. Станом на 1 січня 2018 р. 

Міжнародною організацією праці прийнято 189 конвенцій та 

205 рекомендацій, що становлять нормативну базу міжнародно-

правового регулювання праці та є найбільш повним комплексом 

міжнародних трудових стандартів
2
. Україною ратифіковано усього 

69 конвенцій, з яких 61 чинна, а 8 – денонсовано, при цьому рати-

фіковано усі 8 основоположних конвенцій МОП (Конвенції 87, 98, 

29, 105, 100, 111, 138, 182) та 4 із 4 директивних («пріоритетних») 

конвенцій (Конвенції 81, 122, 129, 144).  

Визначені керівним органом МОП вісім основоположних 

конвенцій охоплюють теми, які розглядаються як основні принци-

пи та права на роботі: свобода об'єднань й ефективне визнання 

                                                           
1
 Закон України «Про охорону праці». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/2694-12 (дата звернення: 14.04.2019). 
2
 Labour standards. URL: http://www.ilo.org/global/standards/lang--

en/index.htm (дата звернення: 11.03.2019). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm


286 

 

права на колективні переговори; ліквідація всіх форм примусової 

або обов'язкової праці; ефективне скасування дитячої праці; зайня-

тість та ліквідацію дискримінації щодо зайнятості. Ці принципи 

також розглядаються в Декларації МОП про основні принципи та 

права на роботі (1998 р.). На сьогоднішній день налічується понад 

1367 ратифікаційних грамот цих конвенцій, що становить 91,4% 

від можливої кількості ратифікаційних грамот
1
. 

Україна ратифікувала численні конвенції Міжнародної ор-

ганізації праці, які мають пряме відношення до охорони праці, що 

зобов’язує розробити, удосконалювати та розвивати національну 

політику в галузі безпеки та гігієни праці, реалізувати національну 

програму з безпеки та гігієни праці. Конвенції та рекомендації 

МОП після ратифікації стали складовою національного трудового 

права, яке регулює аспекти безпеки і гігієни праці на національно-

му ринку праці. 

Однією з базових конвенцій МОП у цій сфері є Конвенція 

№ 155 «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» 

1981 р.
2
 (прийнята 22.06.1981 р., ратифікована Україною 

02.11.2011 р.). 

Частиною ІІ (ст. 4-7) цього міжнародного документа ви-

значено засади національної політики в галузі безпеки і гігієни 

праці та виробничого середовища. Кожна держава має за пого-

дженням з представницькими організаціями роботодавців і пра-

цівників розробити, здійснювати та періодично переглядати націо-

нальну політику в галузі безпеки і гігієни праці та виробничого 

середовища, виходячи з національних умов, з метою запобігання 

нещасним випадкам і завданню шкоди здоров’ю, мінімізуючи на-

стільки, наскільки це є обґрунтовано практично можливим, причи-

ни небезпек, притаманних виробничому середовищу. Важливим 

чинником у реалізації цієї мети є комплекс заходів, що визначаєть-

ся на основі співробітництва роботодавців і працівників, їх консу-

льтування як на національному, так і на виробничому рівнях. 

Конвенція поширюється на всі галузі економічної діяльно-

сті, в яких працівники працюють за наймом (зокрема, державну 

                                                           
1
 Там само. 

2
  Конвенція 1981 року про безпеку і гігієну праці та виробниче сере-

довище № 155. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_050 (дата звер-
нення: 29.03.2019). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_050
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службу), та всіх працівників, які працюють у цих галузях. У Кон-

венції надано розширене тлумачення термінів «робоче місце», 

«правила» та «здоров’я».  

У частині ІІІ (ст. 8-15) деталізовано заходи на національ-

ному рівні, які можуть бути необхідними для реалізації національ-

ної політики в галузі безпеки і гігієни праці та виробничого сере-

довища.  

Конвенція визначає сфери діяльності національної політи-

ки та комплекс заходів, що передбачає: створення центрального 

органу та системи інспекцій, уповноважених здійснювати конт-

роль за дотриманням законодавства про охорону праці, координа-

цію дій між ними та іншими суб’єктами; встановлення умов проєк-

тування, будівництва та планування підприємств, введення їх в 

експлуатацію; запровадження дозвільної системи для виробничих 

процесів, речовин і агентів, які можуть негативно вплинути на 

життя і здоров’я працівників; установлення процедур повідомлен-

ня про нещасні випадки на виробництві та професійні захворю-

вання роботодавцями; розслідування нещасних випадків, що тра-

пилися на виробництві; щорічну публікацію інформації про вжиті 

заходи політики, нещасні випадки на виробництві, професійні за-

хворювання та інші завдання шкоди здоров'ю; упровадження або 

розширення, з урахуванням національних умов і можливостей, си-

стем вивчення хімічних, фізичних та біологічних агентів з точки 

зору небезпеки для здоров'я працівників (ст. 11). 

Організацію системи охорони праці на підприємстві, а та-

кож заходи, які реалізуються на цьому рівні, визначено у ст. 16-21 

Частини IV Конвенції. Запровадження таких заходів покладається 

на роботодавців. Вони забезпечують створення робочих місць, ме-

ханізмів, обладнання та використання хімічних, біологічних і фі-

зичних речовин, які є безпечними і для здоров’я працівників. Ро-

ботодавці зобов’язані надавати працівникам захисні одяг і засоби, 

організовувати їх належну підготовку в галузі безпеки та гігієни 

праці.  

Обов'язковим елементом організаційних та інших заходів, 

яких уживають на виконання положень ст. 16-19 цієї Конвенції, є 

співробітництво між керівництвом і працівниками та (або) їх пред-

ставниками в рамках підприємства. Слід зауважити, що саме спів-

робітництво є принциповим для забезпечення безпеки і гігієни 
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праці, оскільки безпечні умови необхідні самим працівникам і во-

ни мають бути відповідальними, всіляко сприяти роботодавцю у 

процесі становлення системи охорони праці на підприємстві. 

У Конвенції регламентовано право працівника залишити 

роботу, якщо він вважає, що вона становить безпосередню і серйо-

зну небезпеку для його життя та здоров’я. Також передбачається, 

що заходи з безпеки і гігієни праці не зумовлюють жодних витрат 

з боку працівників.  

Не зважаючи на т, що Конвенція має всеохоплюючий хара-

ктер і встановлює комплексну систему заходів створення безпеч-

них і нешкідливих умов праці, виникла необхідність її конкретиза-

ції з окремих питань. Генеральною конференцію МОП 20 червня 

2002 р. прийнято протокол до Конвенції № 155 (станом на початок 

2019 р. не ратифікований Україною, не здійснено офіційного пере-

кладу тексту протоколу і він відсутній у базі законодавства Украї-

ни). Протокол деталізує питання системи реєстрації та повідом-

лення про нещасні випадки на виробництві, професійні захворю-

вання та аварії, встановлює вимоги щодо ведення національної 

статистики з наведених питань, а також передбачає посилення від-

повідальності роботодавців.  

Розглянуті питання в Україні є актуальними і потребують 

ратифікації Протоколу з подальшим удосконаленням національно-

го законодавства з охорони праці. 

Конвенція МОП № 161 «Про служби гігієни праці» 1985 р.
1
 

(ратифікована Україною 10.03.2010 р.) визначає функції, організа-

цію, умови діяльності служб гігієни праці. 

На службу гігієни праці покладаються в основному профі-

лактичні функції та відповідальність за консультування роботодав-

ця, працівників та їх представників на підприємстві з питань вимог 

про створення і підтримку безпечного та здорового виробничого 

середовища, пристосування трудової діяльності до здібностей пра-

цівників з урахуванням стану їх фізичного та психічного здоров’я.  

Функції служби гігієни праці, які визначені ст. 5 Конвенції 

та вважаються достатніми і відповідними для професійних ризиків 

на підприємстві, включають:  

                                                           
1
 Конвенція 1985 року про служби гігієни праці (Конвенція № 161). 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_042 (дата звернення: 
11.03.2019). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_042
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установлення й оцінку ризиків від небезпек для здоров'я на 
робочому місці; 

нагляд за чинниками виробничого середовища та виробни-
чими операціями, які можуть зашкодити здоров'ю працівників; 

консультування з питань планування та організації трудо-
вої діяльності, у тому числі планування робочих місць, вибору, 
експлуатації та стану машин, іншого обладнання, а також щодо 
речовин, які використовуються в трудовій діяльності; 

участь у розробці програм для вдосконалення виробничої 
практики, а також у випробуванні та гігієнічній оцінці нового об-
ладнання; 

консультування з питань безпеки та гігієни праці, а також 
ергономіки і засобів індивідуального та колективного захисту; 

нагляд за станом здоров'я працівників у зв'язку з трудовою 
діяльністю; 

сприяння пристосуванню трудової діяльності до працівни-
ків; 

сприяння заходам професійної реабілітації; 
здійснення співробітництва щодо забезпечення інформаці-

єю, організації навчання в галузі безпеки та гігієни праці, ергоно-
міки; 

організацію першої та невідкладної медичної допомоги; 
участь в аналізі нещасних випадків на виробництві та про-

фесійних захворювань.  
Наведений перелік функцій підтверджує необхідність 

створення багатопрофільних служб гігієни праці, де склад персо-
налу визначається характером обов’язків, які необхідно виконува-
ти (ст. 9). Служба є незалежною як від роботодавця, так і від пра-
цівників та виконує свої функції у співробітництві з іншими служ-
бами підприємства. 

В Україні служба охорони праці створюється роботодав-
цем відповідно до типового положення, затвердженого органом 
державної влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони праці (ст. 15 Закону України «Про охорону праці»

1
). 

Служба охорони праці створюється для організації виконання пра-
вових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-
економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

                                                           
1
 Закон України «Про охорону праці». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/2694-12 (дата звернення: 11.03.2019). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і 
аваріям у процесі праці, та забезпечує вирішення конкретних пи-
тань охорони праці. 

Служба охорони праці на підприємстві виконує організа-
ційні функції та реалізує їх через приписи, які роботодавець може 
скасувати. Оскільки служба утворюються за розпорядженням ро-
ботодавця, її самостійність і неупередженість у здійсненні діяль-
ності обмежені підпорядкованістю роботодавцю. 

Серед конвенцій МОП нового покоління важливе місце  
посідає Конвенція № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігі-
єні праці. З урахуванням визнання глобальних масштабів вироб-
ничого травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на 
виробництві та необхідності вживання подальших заходів з метою 
їх скорочення на Генеральній конференції МОП 15 червня 2006 р. 
прийнято Конвенцію № 187 про основи, що сприяють безпеці та 
гігієні праці

1
, та відповідну Рекомендацію № 197

2
.  

Згідно із ст. 2 кожна держава, що ратифікує цю Конвенцію, 
сприяє постійному вдосконаленню безпеки та гігієни праці з ме-
тою попередження випадків виробничого травматизму, професій-
них захворювань і загибелі людей на виробництві за допомогою 
розробки на основі консультацій із найбільш представницькими 
організаціями роботодавців і працівників національної політики, 
національної системи та національної програми. 

Ключові принципи, які становлять основу розробки націо-
нальної політики, підкреслюють передусім її профілактичну спря-
мованість через оцінку професійних ризиків або небезпек; бороть-
бу із професійними ризиками або небезпеками в місці їх виник-
нення; розвиток національної культури профілактики в галузі без-
пеки та гігієни праці, що включає інформацію, консультації та під-
готовку. 

Даним міжнародним актом (ст. 1) визначаються основопо-
ложні поняття у сфері охорони праці, а саме:  

                                                           
1
 Конвенція про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці № 187. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_515 (дата звернення: 
11.03.2019). 

2
 Рекомендація про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці 

№ 197. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_517 (дата звернення: 
11.03.2019). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_515
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_517
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національна система безпеки та гігієни праці, або націона-
льна система як інфраструктура, що передбачає основні рамки для 
здійснення національної політики і національних програм у галузі 
безпеки та гігієни праці;  

національна програма з безпеки та гігієни праці, або націо-
нальна програма, що включає завдання, які необхідно буде вирі-
шити у встановлений термін, пріоритети та засоби дій, сформульо-
вані з метою вдосконалення безпеки та гігієни праці, а також засо-
би оцінки досягнутих результатів; 

національна культура профілактики в галузі безпеки та гі-
гієни праці, що означає культуру, в якій право на безпечне і здоро-
ве виробниче середовище дотримується на всіх рівнях, коли уряди, 
роботодавці та працівники беруть активну участь у забезпеченні 
безпечного та здорового виробничого середовища за допомогою 
системи встановлених прав, відповідальності й обов'язків і коли 
принципам профілактики надається найвищий пріоритет. 

Національна система безпеки та гігієни праці (згідно із 
ст. 4) містить не лише нормативно-правові акти, колективні угоди, 
але і відповідні органи, інспекції, що здійснюють контроль і на-
гляд за виконанням норм законодавства; заходи щодо співробітни-
цтва між керівництвом, працівниками та їх представниками на рів-
ні підприємства; система професійної підготовки з питань охорони 
праці; проведення науково-дослідницьких робіт у цій сфері; служ-
би гігієни праці; механізм збору й аналізу даних про випадки ви-
робничого травматизму та професійних захворювань; положення, 
що передбачають співробітництво з відповідними системами стра-
хування або соціального забезпечення; допоміжні механізми, 
спрямовані на поступове поліпшення умов у галузі безпеки та гігі-
єни праці на мікропідприємствах, а також на малих і середніх під-
приємствах і в неформальній економіці. 

Кожна держава, орієнтуючись на норми Конвенції 187, роз-
робляє, здійснює, стежить за виконанням, оцінює та періодично 
переглядає національну програму з безпеки та гігієни праці на ос-
нові консультацій із найбільш представницькими організаціями 
роботодавців і працівників. Національна програма включає за-
вдання, цілі, показники результативності, її реалізація спрямована 
на захист працівників завдяки ліквідації або мінімізації виробни-
чих ризиків і небезпек, що сприятиме розвитку національної куль-
тури профілактики в галузі безпеки та гігієни праці.  
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Конвенція 187 рекомендує надавати національній програмі 
широкого розголосу та затвердження вищими органами державної 
влади. Доповнює і конкретизує положення Конвенції 187 прийнята 
у 2006 р. Рекомендація 197, у додатку до якої наведено перелік тих 
актів МОП, що стосуються основ, які сприяють безпеці та гігієні 
праці. 

Згідно з положеннями Рекомендації 197 держави-члени 
МОП при формуванні національної політики та національної сис-
теми забезпечення безпеки і гігієни праці мають не лише врахову-
вати положення конвенцій, що стосуються основ, які сприяють 
безпеці та гігієні праці, але і доповнювати та розширювати їх. Зо-
крема, держави-члени МОП з метою попередження випадків ви-
робничого травматизму та професійних захворювань повинні вжи-
вати належних заходів для забезпечення безпеки всіх працівників 
– як чоловіків, так і жінок включно із заходами щодо захисту ре-
продуктивного здоров’я працівників. Також заходи захисту мають 
розповсюджуватися на працівників у секторах підвищеного ризи-
ку, неформальної економіки, трудящих-мігрантів та молодь.  

У процесі розвитку національної культури у сфері безпеки 
та гігієни праці держави-члени МОП повинні прагнути до: 

підвищення рівня усвідомлення на робочому місці та розу-
міння громадськістю гостроти проблем, пов’язаних із безпекою 
праці; 

здійснення навчання і підготовки з питань охорони праці 
керівників старшої та середньої ланок, працівників та їх представ-
ників, а також урядових посадових осіб, відповідальних за питання 
безпеки та гігієни праці; 

сприяння обміну статистичними даними та інформацією з 
безпеки та гігієни праці між відповідними органами влади, робо-
тодавцями, працівниками та їх представниками; 

надання інформаційних та консультативних послуг робо-
тодавцям і працівникам, а також їх відповідним організаціям і 
сприяння співробітництву між ними для мінімізації виробничих 
ризиків і небезпек; 

сприяння розробці стратегії щодо забезпечення безпеки та 
охорони здоров’я на робочому місці;  

сприяння у вирішенні проблем, з якими стикаються мікро-
підприємства, а також малі та середні підприємства. 
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Рекомендації щодо формування національної програми з 
безпеки та гігієни праці стосуються необхідності виділення пріо-
ритетних напрямів, які мають періодично переглядатися й онов-
люватися. Підкреслюється, що національні програми охорони пра-
ці мають ґрунтуватися на принципах оцінки та мінімізації небез-
печних і шкідливих виробничих чинників і ризиків, а також управ-
ління ними. Упровадження цих програм сприятиме реалізації про-
філактичних заходів на робочих місцях за участю соціальних пар-
тнерів. Національна програма з безпеки та гігієни праці має коор-
динуватися з іншими національними програмами та планами, зо-
крема з тими, які стосуються економічного і соціального розвитку. 

У Рекомендації 197 викладено процес і вимоги до розробки 
Національного профілю з безпеки та гігієни праці, який є основою 
для розробки національної програми (Розділ IV ст. 13, 14). 

Національний профіль містить стислий опис поточного 
стану справ у сфері безпеки і гігієни праці та прогресу, досягнуто-
го в забезпеченні безпечного та здорового виробничого середови-
ща. Національний профіль з безпеки та гігієни праці, як ключовий 
документ для забезпечення системного підходу до питань управ-
ління охороною праці в країні, застосовується для комплексної ді-
агностики стану охорони праці, визначення пріоритетних напрямів 
розвитку і вирішення проблемних питань. 

Національний Профіль з безпеки праці та здоров’я на ро-
бочих місцях 2012 р.

1
 неповною мірою відповідає вимогам і струк-

турним елементам, викладеним у ст. 14 Рекомендації 197.  
Оновлення підготовленого у 2012 р. за підтримки Європей-

ського Союзу Національного профілю з безпеки та гігієни праці 
має стати першим кроком до розробки рекомендацій щодо приве-
дення національного законодавства з охорони праці у відповід-
ність до нормативно-правових актів ЄС. 

Політика охорони праці Європейського співтовариства за-
снована на превентивних підходах, які передбачають залучення 
всіх учасників, у тому числі працівників, з метою розвитку куль-
тури попередження ризиків. 

                                                           
1
 Національний Профіль з безпеки праці та здоров я на робочих міс-

цях: Україна. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/policy/wcms_208300.pdf (дата звернення: 
11.03.2019). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_208300.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_208300.pdf
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У країнах ЄС політика охорони праці поширилася від за-
безпечення безпеки та гігієни праці на робочому місці (з відповід-
ним зведенням до мінімуму показників травматизму та профзахво-
рюваності) до пропаганди «добробуту на роботі», що включає мо-
ральний, фізичний і соціальний добробут, а не лише відсутність 
нещасних випадків.  

У контексті «добробуту на роботі» значно розширюється 
коло ризиків (професійні, соціальні, психологічні та ін.), аналіз та 
оцінка яких є складовою системи управління охороною праці, зо-
крема, аналіз ризиків, пов’язаних із впливом шкідливих чинників і 
перевищенням санітарно-гігієнічних норм під час роботи, а також 
ергономічних, психологічних та соціальних ризиків. 

У 1989 р. було ухвалено основний документ у сфері охоро-
ни праці – рамкову Директиву 89/391/ЄЕС «Про впровадження за-
ходів щодо поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників 
під час роботи»

1
. Прийняття цього документа стало поворотним 

моментом у підвищенні ролі безпеки та гігієни праці на виробниц-
тві. Директива містить загальні принципи, що стосуються запобі-
гання виробничим ризикам, поліпшення стану гігієни та безпеки 
праці, виключення чинників ризику і нещасних випадків, інфор-
мування, консультацій, пропорційної участі відповідно до націо-
нального законодавства або практики, навчання працівників тощо. 
Рамкова директива передбачає право працівників не виконувати 
робіт у разі серйозної небезпеки, можливості нещасного випадку 
або захворювання. Вона гарантує мінімальні умови у сфері охоро-
ни та гігієни праці в Європі, й у той же час дозволяє державам-
членам зберігати або запроваджувати більш жорсткі заходи. 

Рамкова директива 1989 р. містить деякі нововведення та 
інновації, що полягають у такому: 

термін «робоче середовище», прийнятий відповідно до 
Конвенції 155 МОП, визначає сучасний підхід з урахуванням тех-
нічної безпеки і попередження захворювань, охоплює разом із тра-
диційною фізичною безпекою також організацію роботи та соціа-
льні відносини на робочому місці; 

як ключовий елемент введено принцип оцінки ризику з ви-
значенням його основних елементів (наприклад, ідентифікація не-

                                                           
1
 Директива № 89/391/ЕЭС Совета о введении мер, содействующих 

улучшению безопасности и гигиены труда работников на производстве. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b23 (дата звернення: 18.02.2019). 
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безпеки, участь працівників в оцінці ризику, вживання адекватних 
заходів тощо); 

підкреслено важливість нових форм управління охороною 
праці з інтегруванням їх у загальний адміністративний процес. 

Положення Директиви 89/391/ЄЕС сформульовано в зага-
льній формі, й у цьому полягає її рамковий характер, а для їх ре-
алізації було прийнято декілька десятків інших нормативних актів.  

Прийняті на підставі Директиви 89/391/ЄЕС інші законо-
давчі акти можна поділити на такі групи за предметом урегулю-
вання: 

вимоги щодо охорони праці для робочого місця 
(6 директив), якими встановлено вимоги щодо охорони праці та 
захисту працюючих на будівельних майданчиках, підприємствах із 
видобуванням сировини через свердловини, підземних та відкри-
тих гірничодобувних підприємствах, на борту риболовецьких су-
ден; захисту працівників, які піддаються потенційній небезпеці у 
вибухонебезпечному середовищі; 

вимоги щодо охорони праці під час використання облад-
нання (5 директив), у тому числі щодо використання засобів інди-
відуального захисту на робочому місці, роботи з екранними при-
строями, безпеки та гігієни праці при здійсненні ручних вантажно-
розвантажувальних робіт; а також щодо мінімальних вимог до 
знаків на підприємстві, які стосуються загрози безпеки та здоров'я 
працівників; 

вимоги щодо охорони праці при роботі з хімічними, фізич-
ними та біологічними речовинами (7 директив), які охоплюють 
захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом канцерогенів 
і мутагенів на робочому місці, захист здоров'я та безпеки праців-
ників від шкідливого впливу хімічних речовин, захист працівників 
від ризиків, пов'язаних із фізичними агентами (вібрацією, шумом, 
штучною оптичною радіацією, електромагнітною сферою), захист 
від небезпеки, спричиненої азбестом; встановлюють мінімальні 
вимоги безпеки та охорони здоров’я працівників від ризиків, 
пов’язаних із використанням біологічних речовин;  

захист певних груп працівників на робочому місці (3 ди-
рективи), у тому числі захист молоді на роботі, працівників, які 
перебувають у тимчасових трудових відносинах; директиви, спря-
мовані на сприяння безпеці та захисту здоров'я жінок у період ва-
гітності. Зокрема, для працівників-жінок встановлено мінімальну 
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відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами (14 тижнів) та мініма-
льний розмір відповідної допомоги на рівні не меншому, ніж до-
помога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; 

вимоги до обладнання, машин, посудин під високим тис-
ком, обладнання та захисних систем у вибухонебезпечному сере-
довищі; вимоги щодо загальної безпеки продукції (5 директив); 

вимоги щодо робочого часу (Директива 2003/88/ЄС про де-
які аспекти організації робочого часу). 

Рамкова директива та інші керівні принципи, орієнтовані 
на конкретні аспекти безпеки і гігієни праці на робочому місці, 
становлять основу європейського законодавства в галузі охорони 
та гігієни праці. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1106 від 
25.10.2017 р. затверджено План заходів з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

1
 

Виконання плану заходів передбачає внесення змін до нор-
мативно-правових актів та розробки нових з метою наближення 
законодавства України до права ЄС відповідно до зобов’язань у 
рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом. 

При підготовці законодавчих актів щодо кардинальної пе-
ребудови соціальної політики у сфері трудових відносин в Україні, 
включаючи охорону праці, з метою поліпшення умов праці, під-
вищення безпеки праці, удосконалення системи управління охоро-
ною праці на рівні держави та підприємства необхідно не лише 
враховувати вимоги міжнародних трудових стандартів, але і ство-
рювати правові засади безумовного та відповідального ставлення 
до їх виконання.  

З метою приведення національних норм безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища до міжнародних норм і стандар-
тів пропонується: 

1. Удосконалити систему управління охороною праці на 
засадах оновлення форм і методів національної політики у сфері 
безпеки та гігієни праці.  

                                                           
1
 Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова КМУ № 1106 від 
25.10.2017 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF 
(дата звернення: 09.02.2019). 
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Внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону 
України «Про ратифікацію Україною Конвенції МОП № 187 «Про 
основи, що сприяють безпеці та гігієні праці» 2006 р. 

Ратифікація Україною Конвенції МОП № 187 «Про основи, 
що сприяють безпеці та гігієні праці» дозволить створити умови 
для оновлення національної політики у сфері охорони праці, здій-
снити зміну вектора системи управління охороною праці на більш 
ефективну систему попередження професійних ризиків на робочих 
місцях, уникнення загрози життю та здоров’ю працюючих.  

2. Стандарти МОП у сфері охорони праці орієнтовані, у 
першу чергу, на запобігання нещасним випадкам та професійним 
захворюванням, а захисні заходи розглядаються як останній засіб, 
до якого слід вдаватися, коли запобігти ризику неможливо.  

Імплементація стандартів МОП із попередження нещасних 
випадків потребує здійснення комплексу правових й організацій-
но-технічних заходів для впровадження в систему управління охо-
роною праці в Україні ризик-орієнтованого підходу. З цією метою 
пропонується розробити концепцію управління професійними ри-
зиками з урахуванням сучасного стану умов праці в Україні, перс-
пектив збереження і розвитку трудового потенціалу країни.  

3. У системі управління ризиками великого значення набу-
ває контроль за небезпечними чинниками на робочому місці та 
вживання за результатами контролю необхідних заходів щодо усу-
нення чинників ризику або посилення засобів захисту. Завдяки ре-
алізації функції контролю здійснюється зворотний зв'язок, що по-
силює ефективність функціонування системи управління на під-
приємстві. 

Законодавство України про охорону праці вимагає від ро-
ботодавця вживання відповідних заходів щодо створення здорових 
і безпечних умов праці, а сам по собі процес формування таких 
умов потребує створення відповідної системи управління охоро-
ною праці на підприємстві. 

Згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» робо-
тодавець забезпечує функціонування системи управління охоро-
ною праці, зокрема, створює відповідні служби і призначає поса-
дових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охоро-
ни праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відпові-
дальність за виконання покладених на них функцій, а також конт-
ролює їх дотримання.  
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Перелік завдань і функцій, які покладаються на служби 

охорони праці, кореспондують за змістом і суттю ст. 5 Конвенції 

МОП № 161 (ратифікована Україною). Проте є суттєві відмінності, 

які полягають у методах створення служби та її підпорядкуванні. 

Служба охорони праці створена за національним законодавством, 

не є незалежною від роботодавця, оскільки безпосередньо підпо-

рядковується роботодавцю, якому законом надається право скасо-

вувати приписи фахівців служби.  

4. Роль роботодавця, його права та обов’язки в забезпечен-

ні безпеки і гігієни праці на робочих місцях, визначені законодав-

ством України, практично ідентичні вимогам, викладеним у доку-

ментах МОП. Відмінність документів полягає в їх декларативному 

характері та відсутності працюючих механізмів виконання обов’-

язків і персональної відповідальності.  

Відсутність невідворотної та чіткої відповідальності за по-

рушення законодавства про охорону праці, безвідповідальність 

посадових осіб підприємств за настання нещасних випадків свід-

чать про слабку дієвість економічних важелів, зокрема штрафних 

санкцій. Це підтверджується розрахунками, згідно з якими питома 

вага штрафних санкцій становить лише 0,6% із загальної суми ви-

трат підприємств, зумовлених нещасними випадками. 

Пропонується внести зміни до нормативно-правових актів 

у трудовій сфері, у яких визначити конкретні вимоги до робото-

давців з питань безпеки і гігієни праці, а також чітку відповідаль-

ність посадової особи за їх виконання. Необхідно розробити меха-

нізми затребування відповідальності як роботодавця, так і праців-

ника. Усі ці положення слід внести до проєкту Трудового кодексу. 

5. Неналежне дотримання вимог нормативно-правових ак-

тів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища су-

б'єктами підприємницької діяльності, роботодавцями та працівни-

ками потребує вдосконалення контрольно-наглядової діяльності.  

В Україні реформування контрольно-наглядових органів 

відбувалося з урахуванням національної практики та міжнародних 

трудових стандартів. Створена у 2015 р. Державна служба України 

з питань праці 
1
має широкі повноваження у виконанні покладених 

                                                           
1
 Про затвердження Положення про Державну службу України з пи-

тань праці. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF/page 
(дата звернення: 11.03.2019). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF/page
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на неї контрольно-наглядових функцій щодо здійснення гірничого 

нагляду, а також контролю та нагляду за дотриманням законодав-

ства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування з метою дотримання прав і гарантій працівників.  

У структурі Держпраці контрольні функції розподілено 

між трьома відділами: відділ з питань гігієни праці, відділ з питань 

охорони праці, відділ експертизи умов праці. Подальша ефективна 

діяльність органу, який здійснює функції державного нагляду, по-

требує вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням 

вимог МОП, директив ЄС і стандартів, які сприятимуть упровад-

женню ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки на 

робочому місці й охороні праці на підприємстві. 

6. Реформування системи соціального страхування в Укра-

їні, ухвалення нової редакції Закону України «Про загально-

обов’язкове державне соціальне страхування» 
1
 суттєво наблизили 

положення національного законодавства до вимог, викладених у 

Конвенції 121.  

Новим пенсійним законодавством 
2
 передбачається забез-

печити створення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, 

субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок кош-

тів державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-

ня. Складовою реєстру має стати агрегована інформація про осіб, 

які отримують виплати внаслідок трудового каліцтва, інвалідності, 

виплати на утримання членів сімей загиблих унаслідок нещасних 

випадків на виробництві. При формуванні й упровадженні такого 

реєстру слід ураховувати вимоги Конвенції МОП № 121 «Про до-

помоги у випадках виробничого травматизму». Конвенція наразі 

не ратифікована Україною, проте більшість її вимог ураховано в 

законодавстві України з охорони праці та соціального страхуван-

ня.  

7. Створенням значної кількості суб'єктів підприємницької 

діяльності, які використовують найману працю, різних форм влас-

                                                           
1
 Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/page (дата звернення: 11.03.2019). 
2
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо під-

вищення пенсій. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran 
777#n777 (дата звернення: 11.03.2019). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran777#n777
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran777#n777
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ності та видів діяльності, особливо підприємств малого та серед-

нього бізнесу, приватних підприємців, ускладнює здійснення дер-

жавного нагляду традиційними методами. Пропонується внести 

зміни до Кодексу Законів про працю, які мають включатись і до 

проєкту Трудового кодексу, щодо поширення вимог законодавства 

про охорону праці та загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування, які спрямовані на поступове поліпшення умов у 

галузі безпеки та гігієни праці на мікропідприємствах, а також на 

малих і середніх підприємствах і в неформальній економіці. Ця 

пропозиція відображає вимоги ст. 4 Конвенції № 187, що може 

стати ще одним кроком на шляху до ратифікації конвенції Украї-

ною. 

Виявлені за результатами аналізу правового забезпечення 

охорони праці неузгодженості з міжнародними трудовими стан-

дартами, неефективність чинної системи управління охороною 

праці спонукають до розробки та прийняття нових концептуальних 

підходів забезпечення безпеки і гігієни праці в процесі трудової 

діяльності. 

Завдання Концепції реформування системи управління 

охороною праці в Україні полягає в переорієнтації підходів у сфері 

охорони праці з реагування на страхові випадки та матеріальну 

компенсацію їх наслідків (відшкодування шкоди і здійснення ком-

пенсаційних виплат) на створення національної превентивної ри-

зик-орієнтованої системи забезпечення професійної безпеки та 

здоров’я (Occupational safety and health − OSH-система), спрямо- 

ваної на управління виробничими ризиками, яким піддається жит-

тя і здоров’я працівника, та формування сучасного безпечного і 

здорового виробничого середовища, мінімізацію соціально-

економічних наслідків виробничого травматизму та професійних 

захворювань. 

Принципи і механізми, окреслені в документах ЄС, щодо 

технології переходу від компенсаторно-наслідкової моделі систе-

ми управління охороною праці (СУОП) до превентивної ризик-

орієнтованої системи забезпечення професійної безпеки та здо-

ров’я (OSH-системи)
1
 наведено на рис. 4.1.  

 

                                                           
1
OHSAS: принцип домино. Наша газета. Корпоративная газета 

D.ТЭК. 2007. № 6 (6). С. 2, 4-5. 
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Рисунок 4.1 – Реформування системи управління охороною 

праці  

 реагування на події та матері-

альна компенсація їх наслідків 

 формальне покарання за 

невиконання вимог 

законодавства 

 статусний списковий підхід до 

надання компенсацій 

 страхування за середніми стра-

ховими тарифами, незалежно 

від фактичного рівня професій-

них ризиків 

 профілактика небезпечних подій 

 економічне стимулювання ство-

рення безпечних умов праці та 

запровадження безпечних 

технологій 

 встановлення компенсації за 

даними атестації робочих місць 

 страхування за індивідуальними 

тарифами на основі фактичних 

показників професійних ризиків 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

ПЕРЕХІД від СУОП 

реагування на страхові  

випадки  

до OSH-системи 

управління виробничими  

ризиками 

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ 

ПРЕВЕНТИВНА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА  

ПРИНЦИПИ СТАНДАРТІВ ISO: 

планування виконання контроль удосконалення 

Законодавче  

регулювання 

Соціальний 

діалог 

Економічне 

стимулювання 

Соціальна  

відповідальність 

Комплексність Гнучкість Співробітництво 

Системність Превентивність Персоніфікація  
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Ризик-орієнтований підхід до професійної безпеки і здо-

ров’я відображений у Директиві 89/391/ЄЕС із загальних принци-

пів профілактики та основ професійної безпеки. У 1994 р. Всесвіт-

ня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила Загальну гло-

бальну стратегію у сфері професійної безпеки і здоров’я
1
, що стала 

основою прийнятих МОП Керівництва із систем управління про-

фесійною безпекою та здоров’ям
2
 і Глобальної стратегії з профе-

сійної безпеки та здоров’я
3
. 

Запровадження компаніями OSH-систем в Україні відбува-

ється в рамках імплементації стандартів ISO. Згідно із ДСТУ 

OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою 

праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) він має бути інтегрований 

у єдину систему менеджменту, що включає цільові підсистеми: 

управління якістю на виробництві (ISO 9000); екологічного мене-

джменту (ISO 14000); соціальної відповідальності (ISO 26000); за-

хисту інформації (ISO 27000); енергетичного менеджменту (ISO 

50000) та ін.
4
 

Стимулювання компаній до імплементації стандартів ISO 

фактично відбувається в рамках зовнішньоекономічної діяльності 

та взаємодії з партнерами, постачальниками й іншими контраген-

тами і стейкхолдерами. Держава надзвичайно зацікавлена в якомо-

га більш широкому запровадженні бізнесом OSH-систем як одного 

з ефективних інструментів зменшення ризиків у сфері безпеки 

праці, однак не має прямих важелів впливу на цей процес. За таких 

умов економічне стимулювання бізнесу до запровадження OSH-

системи управління виробничими ризиками для створення безпеч-

них умов праці стає важливим інструментом державної політики 

                                                           
1
 Global Strategy on Occupational Health for All: The Way to Health at 

Work. Recommendation of the second meeting of the WHO Collaborating Centres 
in Occupational Health, 11-14 October 1994, Beijing, China WHO/OCH/95.1 
ISBN 95 l-802-07 1-X. 

2
 Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems: 

ILO-OSH 2001. International Labour Office. Geneva, 2001. 
3
 Global Strategy on Occupational Safety and Health. Conclusions adopted 

by the International Labour Conference at its 91st Session, 2003. International 
Labour Organization. Geneva, 2004. 

4
 ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою 

праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT). Чинний від 2011-01-01. К.: Держ-
споживстандарт України, 2011. 20 с. 
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щодо забезпечення безпеки праці, що має бути відображено у про-

єкті Концепції реформування системи управління охороною праці. 

Одним із механізмів стимулювання роботодавців до ство-

рення безпечних умов праці, використовуваних у практиці функ-

ціонування солідарних систем обов’язкового державного соціаль-

ного страхування від нещасного випадку на виробництві та профе-

сійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, є 

диференціація страхових внесків залежно від рівня ризиків.  

У запропонованій Європейською фундацією поліпшення 

умов життя та праці (EUROFOUND)
1
 Моделі мотивації за допомо-

гою економічного стимулювання поліпшення виробничого сере-

довища (далі – Європейська модель) акцентується увага на іден-

тифікації наявних і майбутніх ризиків, встановленні факту докла-

дання зусиль, спрямованих на їх зниження, для забезпечення пози-

тивного впливу на поліпшення здоров’я та підвищення безпеки. 

Основними елементами цієї моделі, заснованої на принципі солі-

дарності в системі обов’язкового соціального страхування, є: 

встановлення повного розміру внеску залежно від макси-

мального сукупного ризику за допомогою трьох компонентів − 

базового (на покриття витрат щодо виплати страхового відшкоду-

вання та адміністративних витрат); галузевого (пов’язаного з різ-

ними ризиками в різних галузях господарства); функціонального 

(пов’язаного з максимальним ризиком на робочому місці); 

зменшення внеску в системі обов’язкового соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві за результата-

ми заходів щодо зниження ризиків порівняно з рівнями, встанов-

леними нормативними актами;  

можливість для компаній одержувати бонуси (у вигляді 

зменшення внеску) за реалізацію заходів щодо поліпшення вироб-

ничого середовища. 

Узагальнення міжнародного досвіду щодо забезпечення 

умов та безпеки праці свідчить про необхідність створення ком-

плексного механізму, який включатиме: 

збереження солідарних засад і страхових принципів функ-

ціонування системи загальнообов’язкового державного соціально-

                                                           
1
 Європейська фундація поліпшення умов життя і праці 

(EUROFOUND). URL: http://www.eurofound.europa.eu/ (дата звернення: 
11.03.2019). 
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го страхування від нещасного випадку на виробництві та профе-

сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; 

зменшення розміру страхового внеску не на основі його 

прямого зв’язку з показниками травматизму і професійної захво-

рюваності, а залежно від зниження рівня ризиків порівняно з ви-

значеними їх нормативними значеннями. 

Згідно з Європейською моделлю головним критерієм на-

дання знижки до страхового тарифу має бути наявність позитивно-

го результату від реалізації додаткових заходів щодо охорони пра-

ці порівняно із законодавчо визначеними нормативами. Крім того, 

знижка до страхового тарифу не може надаватися суб’єкту госпо-

дарської діяльності, якщо мають місце приписи органів охорони 

праці щодо усунення виявлених порушень, скарги працівників на 

стан виробничого середовища тощо. 

При розрахунку знижки до страхового тарифу у Європей-

ській моделі наголошено на необхідності врахування показників і 

даних щодо: 

витрат на відшкодування шкоди потерпілим;  

чисельності працюючих у шкідливих і небезпечних умо-

вах; 

відношення витрат на заходи щодо охорони праці до річно-

го фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за ви-

нятком ПДВ й акцизного збору; 

наявних джерел небезпеки (небезпечних і шкідливих чин-

ників);  

замірів стану виробничого середовища;  

перевірок робочих місць;  

продукції, що випускається та ін.  

Умовою надання знижки до страхових тарифів має бути 

встановлений належний стан умов та охорони праці, а методика 

розрахунку знижки до страхового тарифу має враховувати такі 

критерії: 

наявність та виконання повідомлень, подань і приписів ор-

ганів державного управління і державного нагляду за охороною 

праці, приписів спеціаліста з охорони праці підприємства та Фон-

ду соціального страхування, подань професійних спілок і пропо-

зицій уповноважених найманими працівниками осіб з питань охо-
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рони праці, скарг працівників з питань умов та охорони праці та 

виробничого середовища; 

встановлення понад визначені законодавством рівні та ви-

конання зобов’язань з охорони праці у колективному договорі 

(угоді), комплексних заходів щодо підвищення наявного рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійного захворювання, аваріям і пожежам. 

Таким чином, з урахуванням стратегічного курсу України 

на інтеграцію до ЄС, програмних документів щодо забезпечення 

гідної праці для всіх, сучасного стану безпеки ті гігієни праці на 

вітчизняних підприємствах пропонується:  

розробити проєкт закону щодо впровадження механізму 

економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних 

умов праці на основі економічних стимулів, здатних позитивно 

впливати на поліпшення виробничого середовища, з урахуванням 

рівня безпеки, травматизму, професійної захворюваності та фак-

тичного стану охорони праці на виробництві; 

удосконалити механізм «стимули – пільги (підприємствам) 

– штрафи» з урахуванням необхідності переорієнтації витрат на 

охорону праці на пріоритетність фінансування профілактичних 

заходів;  

упорядкувати систему пільг і компенсацій за умовами пра-

ці, змістивши акценти з класифікації професій, зайнятість на яких 

дає право на пільги та компенсації, до оцінки ризиків на робочих 

місцях; 

внести пропозиції щодо реформування пенсійної системи 

та системи соціального страхування з метою єдиного підходу до 

обчислення пенсій та звільнення солідарної пенсійної системи від 

невластивих для неї функцій; 

внести пропозиції щодо активізації діалогу і співробітниц-

тва соціальних партнерів у процесі реалізації практичних заходів 

щодо управління безпекою трудової діяльності; 

внести пропозиції щодо вдосконалення механізму вияв-

лення фактів приховування випадків травматизму на виробництві. 

З метою поліпшення якості трудового потенціалу, знижен-

ня втрат здоров’я і життя в процесі трудової діяльності розробити 
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проєкт Національної програми з безпеки та гігієни праці на 2020-

2025 рр., що передбачатиме:  

удосконалення державного управління охороною праці 

шляхом подальшого реформування державних органів управління 

охороною праці; 

удосконалення системи державного нагляду і громадського 

контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці із 

залученням соціальних партнерів та організацій громадянського 

суспільства; 

створення умов для координації дій і відповідних фінансо-

вих ресурсів усіх державних структур, профспілок та організацій 

роботодавців; 

підвищення рівня відповідальності роботодавців за ство-

рення безпечних і здорових умов праці, своєчасність подання до-

стовірної інформації про стан охорони праці на підприємствах; 

підвищення рівня наукових і науково-технічних дослід-

жень у сфері охорони праці, координації науково-технічної діяль-

ності у цій сфері та забезпечення впровадження у практику пози-

тивних результатів такої діяльності; 

розробка й упровадження сучасних технологій, новітніх 

методик навчання, галузевих стандартів освіти, видання навчаль-

них програм, підручників, довідників, навчально-методичних і на-

вчально-наочних посібників, електронних засобів навчання, при-

значених для вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері 

охорони праці, зокрема тих, які виконують роботи підвищеної не-

безпеки та роботи, де є потреба у професійному доборі; 

оновлення Національного профілю безпеки і гігієни праці; 

підвищення рівня культури безпеки праці, активізації ефек-

тивного обміну знаннями про засоби та провідну практику у сфері 

безпеки та гігієни праці шляхом поширення інформації серед клю-

чових зацікавлених сторін; 

формування відповідального ставлення працівників до 

особистої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого 

середовища та довкілля; 

посилення співробітництва у сфері безпеки та гігієни праці 

з міжнародними організаціями, зокрема ACSH (Консультативний 

комітет з безпеки та гігієни праці), EU-OSHA (Європейське агент-
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ство з безпеки та гігієни праці), SLIC (Комітет старших інспекто-

рів праці), PEROSH (Об’єднання європейських досліджень з пи-

тань безпеки та гігієни праці), SCOEL (Науковий комітет зі зна-

чень ГДК), EUROFOUND (Європейський фонд поліпшення умов 

життя та праці), EUROSTAT (статистичне бюро ЄС).  

 

 

4.2. Глобальні та Національні цілі сталого розвитку 

2030 в контексті соціальної відповідальності та безпеки 

 

Повне спрямування сталого розвитку визначається вимо-

гами і національної, і соціальної безпеки. Головною метою сталого 

розвитку є безпечний та гармонійний розвиток його складових со-

ціальної, економічної та екологічної сфер для забезпечення гідного 

життя сучасних і майбутніх поколінь, а в широкому розумінні – 

збереження людства. В Україні немає правових засад реалізації ні 

сталого розвитку, ні соціальної безпеки. Однак вимоги євроінтег-

рації України полягають у реалізації положень «Стратегії сталого 

розвитку ЄС». Україна належить до держав, які взяли на себе між-

народні зобов’язання щодо переходу системи господарювання на 

принципи сталого розвитку. Вони зводяться до загальних цивілі-

заційних вимог щодо збереження людства за наявності таких умов 

та ресурсів, які забезпечують рівність між поколіннями щодо гід-

ного життя. Зберегти ресурси для існування і розвитку нації  

сьогодні й у майбутньому стає національним інтересом, який  

можливо реалізувати через забезпечення соціальної, економічної 

та екологічної безпеки. Наявність міжнародних зобов’язань Украї-

ни зі сталого розвитку, внутрішні потреби у його запровадженні 

обумовлюють прийняття та реалізацію відповідного законодавст-

ва. 

У табл. 4.1 наведено визначені експертами
1
 пріоритетні на-

прями та заходи щодо запровадження сталого розвитку в систему 

господарювання та суспільних відносин. 

                                                           
1
 Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: 

монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін.; Львівсь-
кий регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Ін-
ститут економіки промисловості. К.; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. 
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Таблиця 4.1 – Оцінка пріоритетних напрямів і заходів щодо за-

провадження цілей сталого розвитку й посилення 

соціальної, економічної та екологічної безпеки 

Захід (варіант відповіді) 
% до  

кількості  
експертів 

Ранг 

Забезпечити включення сталого розвитку в систему на-
ціональної безпеки 

53,3 1 

Включити до пріоритетних напрямів і заходів Стратегії 
національної безпеки соціальну, економічну й екологіч-
ну безпеку та забезпечити їх здійснення 

47,6 2 

Внести зміни та доповнення, що стосуються сталого  
розвитку, до змісту державних і регіональних стратегій 
розвитку на період до 2020-2030 рр. 

37,1 3 

При формуванні держаних, регіональних, галузевих 
концепцій, стратегій, програм і планів зробити обов’яз-
ковою вимогою включення положень сталого розвитку 

30,5 4 

Розробити й ухвалити Закон України «Про сталий роз-
виток» 

23,8 5 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству соціальної політики, Міністерству екології та 
природних ресурсів, Державній службі статистики Укра-
їни спільними зусиллями розробити методику оцінки 
сталого розвитку за соціальною, економічною, екологіч-
ною складовими 

19,0 6 

Підтримувати громадські об’єднання, діяльність яких 
спрямована на забезпечення сталого розвитку 

16,2 7 

Включити до Щорічної доповіді Президента України, 
Голови Верховної Ради України розділ з оцінки та перс-
пектив сталого розвитку України 

13,3 8 

До положень про діяльність державних і регіональних 
органів влади та місцевого самоврядування включити 
регламентацію виконання принципів сталого розвитку 
відповідно до їх компетенцій 

13,3 8 

Міністерству освіти і науки України запровадити ви-
вчення дисципліни із сталого розвитку з пізнавально-
виховними елементами для закріплення у свідомості 
особи переваг сталого розвитку та відповідальності що-
до дотримання його вимог 

9,5 9 

Міністерству інформації України започаткувати систем-
ні інформаційні кампанії щодо міжнародних цілей ста-
лого розвитку 2030 та їх реалізації в Україні 

4,8 10 

Інше 2,9  
Важко відповісти 1,9  
Немає відповіді 1,0  
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До пріоритетів віднесено, за оцінками експертів, напрями 
вдосконалення державного управління, які потребують включення 
сталого розвитку в систему національної безпеки (53,3%) з конк-
ретизацією у Стратегії національної безпеки (47,6%), у державних 
та регіональних стратегіях розвитку на період до 2020, 2030 рр. 
Третина експертів вважають за необхідне при формуванні держав-
них, регіональних, галузевих концепцій, стратегій, програм зроби-
ти обов’язковою вимогою включення положень зі сталого розвит-
ку, а 23,8% опитаних − розробити й ухвалити Закон України «Про 
сталий розвиток».  

Україна стала на шлях адаптації та реалізації Глобальних 
цілей сталого розвитку 2030 до національних умов. У вересні 
2015 р. у рамках 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 
відбувся саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття порядку ден-
ного розвитку після 2015 р., на якому було схвалено нові орієнти-
ри розвитку

1
. Зміст підсумкового документа Саміту «Перетворен-

ня нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку 2030» 
містить 17 Цілей сталого розвитку та 169 завдань, які було схвале-
но і затверджено. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєднала-
ся до глобального процесу сталого розвитку. В експертному опи-
туванні

2
 (експертне опитування з проблем соціальної безпеки про-

водилось у період з травня по вересень 2017 р.) було заплановано 
визначити взаємозв’язок процесів досягнення сталого розвитку та 
соціальної безпеки. На запитання «Як Ви вважаєте, які з визначених 
Глобальних цілей сталого розвитку 2030 найбільшою мірою сприя-
ють укріпленню соціальної безпеки в Україні?» більшість експертів 
відповіли, що віддають перевагу таким: Ціль 1. Подолання бідності 
(91,3%); Ціль 8. Сприяння сталому економічному зростанню, повній 
продуктивній зайнятості та гідній праці (80,8%); Ціль 3. Підтримка 
здоров’я та здорового способу життя (79,8%); Ціль 4. Якісна освіта 
(76,9%); Ціль 16. Мир та справедливість (68,3%); Ціль 10. Скоро-
чення нерівності (57,7%). Майже половина експертів віддала пере-
вагу Цілі 9. Сприяння індустріалізації та інноваціям, створення 

                                                           
1
 Цілі сталого розвитку: України : національна доповідь / Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України; Sustainable development GOALS. 
К., 2017. 174 с. 

2
 Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: 

монографія / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук, О.В. Панькова та ін.; Львівський 
регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. К.; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. 
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стійкої інфраструктури (51,9%); Цілі 12. Перехід до раціональних 
моделей споживання і виробництва (50,0%), а також Цілі 17. Глоба-
льне партнерство заради досягнення цілей сталого розвитку (41,3%). 
Вагомість взаємозв’язку інших цілей сталого розвитку та соціальної 
безпеки коливається в межах від 9,6 до 34,6% і свідчить про його 
наявність і необхідність укріплення соціальної безпеки для досяг-
нення і національних, і Глобальних цілей сталого розвитку 
(табл. 4.2). 

 
 

Таблиця 4.2 – Оцінка вагомості Глобальних цілей сталого роз-

витку 2030 для укріплення соціальної безпеки в 
Україні 

Цілі сталого розвитку 
% до  

кількості  
експертів 

Ранг 

Ціль 1. Подолання бідності 90,5 1 

Ціль 8. Сприяння сталому економічному зростанню, пов-
ній продуктивній зайнятості та гідній праці 

80,0 2 

Ціль 3. Підтримка здоров’я та здорового способу життя 79,0 2 

Ціль 4. Якісна освіта 76,2 3 

Ціль 16. Мир та справедливість 67,6 4 

Ціль 10. Скорочення нерівності 57,1 5 

Ціль 9. Сприяння індустріалізації та інноваціям, створен-
ня стійкої інфраструктури 

51,4 6 

Ціль 12. Перехід до раціональних моделей споживання і 
виробництва 

49,5 6 

Ціль 17. Глобальне партнерство заради досягнення цілей 
сталого розвитку 

41,0 7 

Ціль 7. Використання відновлюваної енергії 34,3 8 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкос-
ті поселень 

28,6 9 

Ціль 15. Забезпечення життя на землі (захист екосистем 
суші, раціональне лісокористування та ін.) 

23,8 10 

Ціль 2. Подолання голоду, продовольча безпека 21,0 11 

Ціль 5. Гендерна рівність 20,0 12 

Ціль 6. Доступність і раціональне використання водних 
ресурсів 

15,2 13 

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату та його наслідками (захист планети) 

10,5 14 

Ціль 14. Забезпечення та раціональне використання океа-
нів, морів, морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

9,5 15 

Немає відповіді 1,0  
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Перші чотири місця посіли цілі, пов’язані із соціальною 

безпекою людини, яка не повинна жити в бідності, а має бути зай-

нятою та працювати в гідних умовах, а отже, сприяти сталому 

економічному зростанню, бути здоровою і вести здоровий спосіб 

життя, а також мати можливість здобуття якісної освіти. Соціальна 

безпека суспільства потребує миру та справедливості (67,6%), ско-

рочення нерівності (57,1%), глобального партнерства заради досяг-

нення цілей сталого розвитку (41,0%).  

Одночасно Глобальні цілі сталого розвитку містять Ціль 9. 

Сприяння індустріалізації та інноваціям (51,4%), яка стосується 

економічної безпеки, але впливає на соціальну безпеку як базу для 

її формування. Це ж стосується і Цілі 7. Використання відновлю-

ваної енергії (34,3%). Інші цілі більше стосуються екологічної без-

пеки, яка впливає на якість життя, здоров’я та перспективу існу-

вання людини взагалі.  

Соціальна безпека – це безпека соціального розвитку, збе-

реження життя та здоров’я людини, безмежні можливості її роз-

витку, захищеність прав, гарантій і свобод, наявність оптимістич-

них перспектив існування та розвитку. Однак досягнення цього 

стану передбачає відповідальність суб’єктів соціальних відносин 

за формування та виконання стратегій соціальної безпеки людини, 

суспільства, держави. Завдяки проведенню у 2013 р. цільового 

опитування з проблем соціальної відповідальності
1
 та ідентичним 

питанням в експертному опитуванні з проблем соціальної безпеки 

у 2017 р. є можливість порівняти результати та зміну суспільних 

настроїв за чотирирічний період (табл. 4.3).  

Ситуація в Україні в системі суспільних відносин значно 

змінилася. Загрози національній безпеці зросли у всіх її сферах, а 

отже, погіршилася система суспільних відносин. Згідно з порів-

няльною оцінкою двох експертних опитувань (2013 та 2017 рр.) 

кількість експертів, які згодні з тим, що загроза національній без-

пеці України через нерозвиненість соціальної відповідальності 

зросла, у 2013 р. становить 87,3%, а в 2017 р. – 91,4%. Відбулося 

зростання негативного соціального явища – безвідповідальності. 

                                                           
1
 Диагностика состояния и перспектив развития социальной ответ-

ственности в Украине (экспертные оценки): монография / О.Ф. Новикова, 
М.Е. Дейч, О.В. Панькова и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. 
Донецк, 2014. 320 с. 
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Таблиця 4.3 – Порівняльна оцінка рівня нерозвиненості соці-

альної відповідальності в системі суспільних від-
носин як загрози національній безпеці України, 
%  

Чи згодні Ви з думкою, що загрози національ-
ній безпеці України значною мірою обумовлені 
нерозвиненістю соціальної відповідальності в 
системі соціальних відносин в Україні? 

2013 2017 

Згоден  51,9 47,6 

Скоріше згоден 35,4 43,8 

Важко сказати, згоден чи ні 7,0 6,7 

Скоріше не згоден 3,2 1,9 

Не згоден  2,5 0,0 

 
Причини виникнення загроз національній безпеці, пов’язані з не-
розвиненістю соціальної відповідальності, також змінилися 
(табл. 4.4).  

Економічний та соціальний стан в Україні за 2013-2017 рр. 
змінився вбік погіршення через реалізацію загроз національній 
безпеці практично у всіх сферах національної безпеки, але най-
більш негативний вплив обумовлений економічною, внутрішньо-
політичною, воєнною та інформаційною сферою. Через перевагу в 
системі суспільних відносин саме безвідповідальності та недостат-
ніх важелів становлення соціальної відповідальності зросла кіль-
кість економічних і соціальних втрат. Однак Революція гідності 
надихнула на формування та реалізацію позитивних процесів у 
розвитку суспільства.  

Найбільш вагомим негативним наслідком реалізації загроз 

національній безпеці, пов’язаних із нерозвиненістю соціальної від-

повідальності, залишився і в 2013 р., і в 2017 р. низький рівень і 

якість життя, високий рівень бідності (60,1 та 74,3% відповідно). 

На думку 14,2% експертів, відбулося зростання бідності, але згідно 

з офіційною статистикою такого зростання не відбулося. Про те, 

що погіршилися трудові відносини внаслідок зниження соціальної 

відповідальності, стверджують 63,4% експертів, що на 55% вище, 

ніж у 2013 р. Стан економічного та інноваційного розвитку погір-

шився – так вважають 37,6% експертів. Нереалізованість моделей 

інноваційного розвитку, на думку експертів, зросла у 2017 р. по-

рівняно з 2013 р. на 19,2%. На втрату темпів економічного розвит-

ку вказали майже на 10% більше опитаних. Зростання економічних 
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Таблиця 4.4 – Оцінка вагомості загроз національній безпеці, які 

пов’язані з нерозвиненістю соціальної відповіда-

льності в системі суспільних відносин, у 2013 та 

2017 рр., % 

Які загрози національній безпеці передусім пов’язані 

з нерозвиненістю соціальної відповідальності? 
2013 2017 

Низький рівень і якість життя, високий рівень бідно-

сті, несформованість середнього класу  
60,1 74,3 

Десоціалізація відносин у трудовій сфері, зниження 

цінності праці, низька якість трудового життя, не-

розвиненість трудових компетенцій 

58,9 63,4 

Зміни соціальних норм поведінки членів суспільства 

і його інститутів, поширення ідеології споживання 
52,5 42,6 

Втрата темпів економічного розвитку 27,7 37,6 

Нереалізованість моделей інноваційного розвитку 18,4 37,6 

Нерозвиненість громадянського суспільства та демо-

кратичних інститутів для забезпечення прав і свобод 

людини 

50,6 37,6 

Зниження соціальної згуртованості, патріотизму, 

низький рівень національної єдності 
56,3 36,6 

Низький рівень конкурентоспроможності національ-

ної економіки 
34,2 35,6 

Загострення демографічної кризи, вимирання нації 13,3 31,7 

Поширення втручання іноземних держав у внутрішні 

справи України 
13,9 25,7 

Інше 5,7 2,0 

Важко відповісти 4,4 1,0 
 

небезпек простежується відповідно до оцінок експертами еконо-

мічної ситуації за будь-яким контекстом дослідження, що пов’яза-

но зі зниженням рівня соціальної відповідальності в системі соці-

альних відносин.  

В аналізований період найбільш суттєве зростання загроз 

національній безпеці спричинено загостренням демографічної 

кризи та різкою смертністю на межі вимирання нації − на це у 

2013 р. вказало 13,3% експертів, а у 2017 р. – 31,7%. Насамперед 

цей стан обумовлений наслідками збройного конфлікту. Зростання 

загроз національній безпеці через поширення втручання іноземних 
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держав у внутрішні справи України констатувало у 2013 р. 13,9% 

експертів, а в 2017 р. – 25,7%. 

На тлі негативних процесів простежуються і позитивні. Кі-

лькість експертів, які визначали у 2013 р. нерозвиненість грома-

дянського суспільства і демократичних інститутів для забезпечен-

ня прав і свобод людини, становила у 2013 р. 50,6%, а в 2017 р. − 

на 13% менше (37,6%). Важелем таких змін стала передусім Рево-

люція гідності. Вона обумовила позитивні зміни щодо зростання 

соціальної згуртованості, патріотизму національної єдності (зрос-

тання на 18,7%). Таким чином, слабо задіяним важелем для змен-

шення вагомості загроз національній та соціальній безпеці, форму-

вання умов для інтеграції в міжнародні безпекові системи залиша-

ється соціальна відповідальність. 

Теоретико-методологічні узагальнення, науково-методичні 

оцінки соціальної безпеки вітчизняними фахівцями та результати 

досліджень дозволили визначити основу для розробки напрямів 

забезпечення соціальної безпеки та заходів щодо їх реалізації. При 

цьому враховано гостроту та вагомість критеріїв досягнення соці-

альної безпеки, пріоритетних соціальних інтересів. 

Напрями забезпечення соціальної безпеки визначено на ос-

нові оцінки статистичної інформації, даних міжнародних рейтин-

гів за різними аспектами розвитку країни, результатів соціологіч-

ного моніторингу Інституту соціології НАН України, адресного 

експертного опитування з проблем соціальної безпеки. 

Напрями забезпечення соціальної безпеки в Україні: 

реалізація основних прав, гарантій і свобод людини, удо-

сконалення правової системи, підвищення ефективності виконав-

чої та судової влади щодо захисту прав і гарантій громадян; 

забезпечення гідного рівня життя громадян, зростання до-

ходів населення, створення умов формування численного серед-

нього класу, зниження рівня бідності; 

реалізація права на безпеку людини, безпечне існування та 

розвиток, усунення причин формування загроз життю і здоров’ю; 

підвищення ефективності публічного управління, забезпе-

чення його спрямованості та своєчасне реагування та подолання 

загроз соціальній безпеці, удосконалення діяльності державної 
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служби та формування умов соціальної конкурентоспроможності 

держави; 

розвиток гідної праці, зростання цінності праці та людини 

праці на засадах соціальної безпеки і соціальної відповідальності;  

забезпечення соціальної орієнтації економіки, запровад-

ження у практику господарювання дотримання вимог економічної 

та соціальної безпеки України; досягнення соціальної справедли-

вості й економічної ефективності в системі соціально-економічних 

відносин; 

створення умов та можливостей для захисту прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), використання ВПО як ресур-

су розвитку, сприяння інтеграції ВПО у територіальні громади; 

збереження та розвиток людського потенціалу, запобігання 

та мінімізація ризиків людського розвитку; формування сприятли-

вих умов для становлення та використання людського капіталу; 

підвищення рівня здоров’я населення, реформування сис-

теми охорони здоров’я, забезпечення рівності доступу до якісних 

медичних послуг для всіх верств населення, культивування здоро-

вого способу життя, поліпшення умов охорони та безпеки праці; 

створення умов розвитку освітнього та наукового потенці-

алу країни; підвищення якості та доступності професійної та вищої 

освіти; орієнтація освіти на потреби та вимоги індустрії майбут-

нього; створення конкурентних переваг у системі вітчизняної ви-

щої освіти порівняно з розвинутими країнами; запровадження без-

перервної освіти впродовж життя; 

подолання наслідків і зниження ризиків, небезпек, пов’яза-

них із збройним конфліктом на сході України; створення перед-

умов для тривалого миру, стабільності та соціально-економічного 

розвитку; 

розвиток духовного, культурного та історичного потенціа-

лу країни; збереження етнічної самобутності, матеріальної та не-

матеріальної культурної спадщини і традицій; 

попередження та запобігання кримінальній злочинності, 

тероризму; 

консолідація українського суспільства, зміцнення націона-

льної ідентичності, зростання єдності та довіри, толерантності та 

соціальної відповідальності; 
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сприяння розвитку громадянського суспільства, перетво-

рення його на суб’єкт управління, налагодження якісної державно-

громадської взаємодії, співпраці між органами влади та організаці-

ями громадянського суспільства (ОГС); 

посилення інформаційної безпеки щодо забезпечення за-

хищеності національних і соціальних інтересів;  

створення сприятливих правових, соціально-економічних й 

організаційно-управлінських умов для ефективної протидії та по-

долання корупції; 

мінімізація чинників регіонального характеру, які обумов-

люють виникнення внутрішніх загроз національній безпеці; 

збереження, відновлення та збалансоване використання 

екосистем; 

забезпечення культури безпеки та безпеки життєдіяльності; 

європейський вектор зовнішньої політики України − інтег-

рація України до ЄС. 

Отже, використання у практиці державного управління за-

пропонованих пропозицій дозволить усунути перешкоди на шляху 

прогресивного розвитку країни на засадах стабільності та безпеки, 

створить умови розробки та реалізації якісного правового докуме-

нта Стратегії соціальної безпеки України або структурного підроз-

ділу соціальної безпеки у Стратегії національної безпеки України 

із щорічним планом заходів щодо її реалізації. 

 

 

4.3. Соціальний і трудовий потенціал внутрішньо пере-

міщених осіб як ресурс розвитку територіальних громад  

 

Вплив ВПО на розвиток територіальних громад є актуаль-

ним і малодослідженим питанням. Виходячи з того, що вимушене 

переміщення набуло довготривалого характеру, необхідне визна-

чення потенціалу переміщених осіб як ресурсу розвитку територі-

альних громад.  

Загальна чисельність ВПО, які зареєстровані в системі со-

ціального захисту Міністерства соціальної політики України, пос-

тійно змінюється та коливається в межах від 1705,1 (станом на 

30.08.2016 р.) до 1378,5 тис. чол. (на 23.05.2019 р.). На початку 

вимушеного переміщення станом на 01.01.2015 р. близько 600 тис. 
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осіб шукали притулку в інших країнах, зокрема в Росії, Білорусі, 

Молдові, Польщі, Угорщині. Близько 5% переміщених осіб в 

Україні через різні причини не зареєструвалися взагалі
1
, тому уза-

гальнена оцінка свідчить, що більш ніж 2,2 млн чол., або близько 

35,0% від загальної чисельності постійного населення цих облас-

тей
2
,
 
беруть участь у внутрішньому переміщенні, тобто майже ко-

жний третій мешканець країни. 

Вікова структура ВПО суттєво відрізняється від вікової 

структури постійного населення, при цьому і середній, і медіанний 

вік переселенців об’єктивно зріс на 4-5 років за чотири роки з по-

чатку їх переміщення (табл. 4.5, рис. 4.2). 

 

Таблиця 4.5 – Розподіл ВПО та постійного населення за віко-

вими групами, % 
1
 

Вік, років 

Питома вага серед ВПО  

за раундами моніторингу  
Питома вага 

постійного 

населення 

станом на 

01.01.2018 р.  

раунди 1-3  

(березень-

червень 

2016) 

раунд 9 

(бере-

зень 

2018) 

раунд 10 

(червень 

2018) 

раунд 12  

(грудень 

2018) 

0-4 10,7 6,9 8,5 8,3 5,0 

5-17 21,4 20,0 19,5 20,0 13,0 

18-34 23,5 22,6 21,2 21,7 23,0 

35-59 29,2 35,1 32,8 33,15 35,9 

60 і старше 15,2 15,4 18,0 16,85 22,9 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Середній вік, років 32,8 35,22 35,44 35,04 39,34 

Медіанний вік, років 31,0 35,4 35,61 35,0 41,3 
1
 Складено з використанням даних джерел: Звіт національної си-

стеми моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Раунд 

12 (грудень 2018 р.) URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_-

round_12_ukr_screen.pdf (дата звернення: 04.02.2019); Розподіл постійно-

го населення України за статтю та віком на 1 січня 2018 року. URL: 

www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.02.2019).  

                                                           
1
 Дані наведено за результатами звіту за компонентами «Україна. Оці-

нка відновлення та розбудови миру на Східній Україні». Том ІІ. С. 67. 
2
 Станом на 01.01 2018 р. чисельність постійного населення Донецької 

області складала 4187,576, а Луганської − 2163,2 тис. чол. (Експрес-випуск 
«Розподіл постійного населення за статтю та віком на 01.01 2018 р.». Додаток 
2. С. 15). 
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Рисунок 4.2 – Структура розподілу за віковими групами пос-

тійного населення та ВПО 

 

Постійне населення старше, ніж ВПО: його середній вік 

станом на 01.01.2018 р. становить 39,34 року, що на 4 роки більше, 

ніж середній вік переміщених осіб, майже на 6 років відрізняється 

відповідно і медіанний вік. Це здебільшого обумовлено суттєвою 

різницею питомої ваги дитячого контингенту (до 18 років) та осіб 

віком 60 років і старше. 

Серед ВПО частка дитячого контингенту на 9,0% більше, 

ніж серед постійного населення, а частка осіб похилого віку (60 і 

старше), навпаки, на 7,5% вище саме серед постійного населення. 

Унаслідок більш молодої вікової структури ВПО серед них більша 

питома вага осіб працездатного віку (62,7%) порівняно з постій-

ним населенням (61,6%). У першу чергу це пов’язано з більш  

високою часткою в структурі переселенців наймолодшого кон- 

тингенту віком 15-17 років – серед переселенців вона більш ніж 

удвічі вище порівняно з постійним населенням як серед чоловіків, 

так і серед жінок. Крім того, дана відмінність обумовлена тим,  

що серед ВПО питома вага жінок працездатного віку вище майже 

на 5,0%. 
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Значною мірою відрізняються і характеристики домогос-

подарств: якщо середні розміри є практично однаковими і в 2017-

2018 рр. становили 2,57-2,62 особи
1
, то питома вага домогоспо-

дарств із дітьми до 18 років серед ВПО суттєво вище. Наприклад, 

станом на 2016 р. (за результатами раундів 1-3 моніторингу) серед 

ВПО таких домогосподарств було 55,5%, а серед постійного насе-

лення − лише 38,2%, а вже на початок 2018 р. їх частка серед ВПО 

зменшилася на 9,5% і склала 46,0%, у той час для постійного насе-

лення даний показник залишається незмінним протягом останніх 

трьох років.  

Відмінність у статево-віковій структурі працездатного на-

селення обумовлює відмінність рівнів трудового потенціалу, який 

визначається в демографічному контексті, тобто як середній мож-

ливий термін працездатності в розрахунку на одну особу праце-

здатного віку за умови збереження показників дожиття до верхньої 

межі працездатного віку − 60 років як для чоловіків, так і для жі-

нок (табл. 4.6). У цілому даний показник для переміщених осіб на 

рік більше. Ця різниця зберігається і в статевому розрізі. З іншого 

боку, згідно з наведеними розрахунками рівень трудового потенці-

алу жінок майже на 4 роки більше, ніж для чоловіків, що перед-

усім обумовлено вищим рівнем смертності чоловіків молодому 

працездатного віку. Така відмінність притаманна як постійному 

населенню, так і переміщеним особам (табл. 4.7). 

У ВПО наявний високий освітній потенціал: 63,0% мають 

певну форму вищої освіти, а з 2016 по 2018 р. частка ВПО з ви-

щою освітою зросла з 49,0 до 63,0%. У той же час у структурі пос-

тійного населення віком від 15 до 70 років ця частка у 2017 р. 

склала 45,4%. Для порівняння зміни рівня освітнього потенціалу 

серед переміщених осіб та постійного населення визначено середні 

роки навчання з урахуванням розподілу постійного населення ста-

ном на 2017 р. У середньому в розрахунку на одну особу освітній 

потенціал, який умовно визначається кількістю років навчання, 

серед ВПО на 2,2 року вище, ніж серед постійного населення ві-

ком 6 років і старше (табл. 4.8, 4.9). 

                                                           
1
 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України: 

стат. зб. / Державна служба статистики України. К., 2017. 



320 

 

Таблиця 4.6 – Вікова структура працездатного контингенту ВПО, постійного населення та їх тру-

довий потенціал 
1
 

Показник  

Чисельність ВПО  

станом на 01.12.2018 р. 

(раунд 12) 

Постійне населення  

станом на 01.01.2018 р. 
Середня три-

валість життя 

у працездат-

ному віці, 

років 

Трудовий потенціал,  

тис. людино-років 

чол. 

% до загальної 

чисельності 

ВПО 

тис. чол. 

% до загаль-

ної чисель-

ності 

ВПО 
постійного 

населення 

15-17 років 69950 4,62 1078,81 2,6 37,97 2656,0 40962,4 

18-34 роки 328538 21,7 9767,2 23,1 28,57 36,33 279048,9 

35-59 років 501740 33,14 15160,54 35,9 10,19 107,51 154485,9 

Разом віком  

15-59 років 900228 59,46 26006,55 61,6 - 17149,51 474497,2 

Усього 1514000 100,0 42212,76 100,0 - - - 

У середньому на 

одну особу пра-

цездатного віку, 

років - - - - - 19,05 18,2 
1
 Розраховано Л. Шамілевою за вихідними даними: Чисельність ВПО за результатами моніторингу раун-

ду № 12. URL http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_12_ukr_screen.pdf (дата звернення: 04.04.2019); Загаль-

на чисельність постійного населення на 01.01.2018 р., середня тривалість життя в працездатному віці, розрахова-

на на підґрунті таблиць середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 р.: стат. бюлетень. Київ, 2017. 

167 с.; Таблиці народжуваності, смертності та очікуваної тривалості життя: стат. бюлетень. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2017/bl/08/bl_tabl_narod_2016.zip (дата звернення: 04.02.2019); Демо-

графічний щорічник населення України за 2017 рік / Державна служба статистики. Київ, 2018. С. 20-22. 



321 

 

Таблиця 4.7 – Розподіл працездатного контингенту ВПО, постійного населення за статево-вікови-

ми групами та їх трудовий потенціал 
1
 

Показник 

ВПО станом на 01.12.2018 р. 

(за раундом 12) 

Постійне населення  

станом на 01.01.2018 р. 

Середня 

очікувана 

тривалість 
життя у 

праце-

здатному 

віці, років 

Трудовий потенціал,  

тис. людино-років 

чоловіки жінки чоловіки жінки ВПО Постійне населення 

о
сі

б
 

%
 д

о
 ч

и
се

л
ь
-

н
о

ст
і 

ч
о

л
о

-

в
ік

ів
 В

П
О

 

о
сі

б
 

%
 д

о
 ч

и
се

л
ь
-

н
о

ст
і 

ж
ін

о
к
 

В
П

О
 

ти
с.

 о
сі

б
 

%
 д

о
 ч

и
се

л
ь
-

н
о

ст
і 

ч
о

л
о

-

в
ік

ів
 

ти
с.

 о
сі

б
 

%
 д

о
 ч

и
се

л
ь
-

н
о

ст
і 

ж
ін

о
к
 

ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

ч
о

л
о

-в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

15-17 років 36066,5 5,54 33828,8 3,92 555,24 2,84 523,57 2,3 36,23 40,58 1306,70 1372,8 20116,35 21246,47 

18-34 роки 130204 20,0 198485,4 23,0 4985,5 25,5 478,17 21,1 20,82 28,62 2710,85 5680,7 103798,1 136852,3 

35-59 років 208326,5 32,0 293413,2 34,0 7188,7 36,76 7971,84 35,2 9,29 11,34 1935,4 3327,3 66783,02 90400,7 

Разом віком  

15-59 років 374597 57,54 525727,4 60,92 12729,44 65,1 13277,1 58,6 - - 5952,96 10380,8 190697,47 248499,47 

Усього 651020 100,0 862980 100,0 19558,18 100,0 22658,6 100,0 - - - - - - 

У середньому на 
одну особу праце-

здатного віку, 

років - - - - - - - - - - 15,9 19,75 15,0 18,7 
1 Розраховано Л. Шамілевою за вихідними даними: Чисельність ВПО за результатами моніторингу раунду № 12. URL 

http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_12_ukr_screen.pdf (дата звернення: 04.04.2019); Загальна чисельність постійного населення на 

01.01.2018 р., середня тривалість життя в працездатному віці, розрахована на підґрунті таблиць середньої очікуваної тривалості життя по 
Україні у 2016 р. стат. бюлетень. Київ, 2017. 167 с.; Таблиці народжуваності, смертності та очікуваної тривалості життя: стат. бюлетень. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2017/bl/08/bl_tabl_narod_2016.zip (дата звернення: 04.02.2019); Демографічний щорічник населен-

ня України за 2017 рік / Державна служба статистики. Київ, 2018. С. 20-22. 
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Таблиця 4.8 – Порівняльна оцінка середніх років навчання по-

стійного населення та ВПО за рівнем освіти у 

2018 р. 

Рівень освіти 

Постійне населення ВПО 

С
ер

ед
н

ій
 т

ер
м

ін
 н

ав
ч

а
н

н
я
, 

р
о

к
ів

 (
t)
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е
л
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н

н
я
  

 в
ік

о
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 6
 р

о
к
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О
св

іт
н

ій
 п

о
те

н
ц

іа
л
 в

ік
о

в
о

ї 

гр
у

п
и

 (
f 1
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б
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о
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ю
 (

р
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н
д

 1
2

) 
(f

2
),

 %
 

О
св

іт
н

ій
 п

о
те

н
ц

іа
л
 в

ік
о

в
о

ї 

гр
у

п
и

 (
f 2

·t
) 

Повна вища 17,5 22,7 397,25 37,0 647,5 

Базова вища 15,0 1,2 18,0 9,0 135,0 

Неповна вища 14,0 18,2 254,8 8,0 112,0 

Професійно-технічна 12,5 19,4 242,5 27,0 337,5 

Повна загальна середня 11,0 18,3 201,3 16,0 176,0 

Базова загальна середня 9,0 7,9 71,1 2,0 18,0 

Початкова загальна 4,0 6,6 26,4 1,0 4,0 

Не мають освіти 0,0 5,7 0,0 - - 

Усього - 100,0 1211,35 100,0 1430,0 

Термін навчання, років - - 12,11 - 14,3 

* Розраховано Л. Шамілевою за даними джерела: Економічна актив-

ність населення України 2017: стат. зб. / Державна служба статистики Украї-

ни. К., 2018. 207 с. С. 53. 

 

Незважаючи на вищий рівень якісних характеристик тру-

дового потенціалу ВПО, його реалізація не відповідає можливос-

тям використання освітнього і професійно-кваліфікаційного рівня. 

Основні характеристики, які розвивають фактичний рівень 

використання трудового потенціалу, визначаються рівнями еконо-

мічної активності та зайнятості, зміною статусу зайнятості до та 

після переміщення. На початку переселення ступінь залученості 

ВПО до трудової діяльності був досить низьким
1
. Так, за результа-  

 

                                                           
1
 Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо пере-

міщеними особами (березень 2018 р.). С. 12-16. 
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Таблиця 4.9 – Тенденції зміни рівня зайнятості та довготрива-

лого безробіття ВПО у 2016-2018 рр.  

Р
ау

н
д

  

м
о

н
іт

о
р

и
н

гу
 

Т
ер

м
ін

и
  

п
р

о
в
ед

ен
н

я
  

м
о

н
іт

о
р

и
н

гу
 

Рівень  

зайнятості, % 

Тривалість  

довготривалого 

пошуку роботи, 

% від зайнятих 

Відповідність ни-

нішньої роботи 

ВПО їх кваліфіка-

ції, % від зайнятих 

до пере-

міщення 

після 

перемі-

щення 

7-12 

місяців 

більше 

12 міся-

ців 

відпові-

дає 

не від-

повідає 

1-3 

Березень-

червень 

2016 р. 

61 35 33 33 - - 

4 
Вересень 

2016 р. 
59 40 30 41 59 41 

5 
Березень 

2017 р. 
60 41 23 62 67 33 

6 
Червень 

2017 р. 
61 46 19 67 74 26 

7 
Вересень 

2017 р.  
62 49 14 71 75 25 

8 
Грудень 

2017 р. 
64 50 14 71 68 22 

9 
Березень 

2018 р. 
64 48 17 68 69 31 

10 
Червень 

2018 р. 
61 42 14 70 67 33 

12 
Грудень 

2018 р. 
58 44 29 63 67 33 

 

тами Моніторингу соціокультурних проявів міграції в умовах єв-

роінтеграційних процесів України
1
 лише 16% опитаних були за-

безпечені працею, а 27,5% перебували у пошуках роботи.  

У той же час за результатами звітів національної системи 

моніторингу ситуації з ВПО протягом 2016-2018 рр. рівень зайня-

                                                           
1
 Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євро інтегра-

ційних процесів України: регіональний аспект. Методичні рекомендації; ред-
кол: Садова У.Я., Оліскевич, Риндзак О.Т., Андрушин Н.І. / НАН України, 
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього». Львів, 2015. 
54 с. С. 26. 



324 

 

тості підвищився із 35,0% у січні-вересні 2016 р. до 48-50% у груд-

ні 2017 р. – березні 2018 р. Але вже в червні 2018 р. (за раундом 

10) даний показник зменшився на 6% порівняно з березнем і май-

же на 8,0% порівняно з груднем 2017 р. У грудні 2018 р. рівень  

зайнятості дорівнював 44,0%
1
. У той же час даний показник серед 

постійного населення віком від 15 до 70 років залишався стабіль-

ним і складав 56,1-56,3%, що на 12-14% вище, ніж серед ВПО. 

У цілому динаміка рівня зайнятості переміщених осіб за-

лишається відносно стабільною з червня 2017 р. Однак, незважаю-

чи на його суттєве підвищення, він залишається на 13-20% ниж-

чим, ніж до переміщення. 

Економічно неактивне населення становить 48,0% опита-

них ВПО, при цьому частка пенсіонерів серед цього контингенту 

дорівнює 24,0%, а чисельність осіб, які зайняті роботою по дому, 

доглядом за дітьми або за іншими членами домогосподарств, – 

15,0%. З вересня 2016 р. простежується негативна тенденція  

збільшення частки тих, хто шукав роботу більше року. Станом  

на березень 2018 р. їх питома вага склала 40,0%, і цей відсоток  

не змінювався протягом майже року. У той же час серед постій-

ного населення частка безробітних, які шукали роботу більше 

року, у 2016-2017 рр. становила близько 24,0-25,0% від усіх за-

йнятих, що майже в 1,8 раза менше, ніж серед переміщених осіб. 

Загальний рівень безробіття ВПО також суттєво вище, ніж серед 

контингенту постійного населення. Так, за результатами першого 

раунду Моніторингу цей показник для переселенців складав 

16,3%, шостого – 19,3, а в березні 2018 р. (раунд  9) – близько 

12,0%. Лише в грудні 2018 р. (раунд 12) він знизився до 8,0%. 

Разом з тим для всього економічно активного населення віком 

15-70 років у 2016-2018 рр. даний показник залишається на рівні 

9,7-9,9%.  

Важливою якісною характеристикою зайнятості ВПО є пе-

рерозподіл їх за видами зайнятості й відповідність характеру та 

змісту роботи професійно-кваліфікаційному рівню. За результата-

                                                           
1
 Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо пере-

міщеними особами. Раунд 12 – грудень 2018 р. URL: http://iom.org.ua/ 
sites/default/files/nms_round_12_ukr_screen.pdf (дата звернення: 12.03.2019). 
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ми Моніторингу у 2016-2018 рр. ступінь відповідності роботи  

професійно-кваліфікаційному рівню ВПО коливається в межах 

60,0-75,0%. Водночас унаслідок переміщення суттєво змінилася 

структура розподілу зайнятих ВПО за видами діяльності 

(табл. 4.10). 

 

Таблиця 4.10 – Зміна структури зайнятих ВПО до та після пе-

реміщення за видами діяльності, % 

Вид діяльності 

За раундом  1 

(01.03.2016 р.) 

За раундом  10 

(01.06.2018 р.) 

За раундом 12 

(01.12.2018 р.) 

до пе-

ремі-

щення 

після 

перемі-

щення 

до пе-

ремі-

щення 

після 

перемі-

щення 

до пе-

ремі-

щення 

після 

перемі-

щення 

Сфера послуг 23,3 20 20 20,0 20 22 

Торгівля 16,3 18 18 15,0 20 17 

Промисловість 22,0 18 18 9,0 17 10 

Транспорт 3,0 5 5 4,0 6 6 

Будівництво 4, 2 2 5,0 4 4 

Сільське господарство 3,3 2 2 1,0 2 3 

Інші види діяльності 28,2 36,0 36,0 38,0 31,0 38,0 

У тому числі: 

державне управління  - 11 11 15,0 10 12 

освіта - 10 10 13,0 11 11 

охорона здоров’я - 7 7 5,0 4 7 

інші  - 4 4 5,0 6 4 

Не відповіли - 3 3 8,0  4 

Разом 100,0   100,0 100,0 100,0 

 

Найбільші зрушення відбулися у промисловості: за резуль-

татами Моніторингу частка зайнятих у цьому виді діяльності після 

переміщення зменшилася в середньому на 12.0%. Як свідчать ра-

унди 10 та 12, практично не змінилася частка зайнятих у будівниц-

тві, на транспорті, в сільському господарстві, системі охорони здо-

ров’я та освіти. 

Низький рівень зайнятості, невідповідність характеру ро-

боти рівню кваліфікації та освіти супроводжуються і низьким рів-

нем добробуту ВПО. Так, середньомісячний дохід на одну особу 

починаючи з грудня 2017 р. (раунд 8) знижується, і в абсолютному 
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вимірі він суттєво нижче, ніж аналогічний показник для постійно-

го населення: наприклад, у ІV кварталі 2018 р. середній дохід пос-

тійного населення майже в 1,8 раза вищий, ніж серед ВПО 

(табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 – Динаміка зміни середньомісячних доходів ВПО 

та постійного населення (у розрахунку на одну 

особу) 
1
 

Раунд  

моні-

то-

рингу 

Термін  

проведення 

Середньодушові  

доходи ВПО 

Середньодушові  

доходи постійного  

населення 

грн / 

місяць 

співвідношен-

ня з фактич-

ним прожит-

ковим мініму-

мом 

грн /  

місяць 

співвідно-

шення з фак-

тичним про-

житковим 

мінімумом 

1-3 
Березень-

червень 2016 р. 
1420 0,571 2041,5 

(2014 р.) 
– 

4 Вересень 2016 р. 1768 0,658 

5 Березень 2017 р. 1991 0,705 2889,0 

(2016 р.) 
1,092 

6 Червень 2017 р. 2005 0,657 

7 Вересень 2017 р. 2340 0,8 3798,0 

(2017 р.) 
1,29 

8 Грудень 2017 р. 2446 0,79 

9 Березень 2018 р. 2239 0,696 3790,0 

(І кв. 

2018 р.) 

1,2 
10 Червень 2018 р. 2090 0,641 

12 Грудень 2018 р. 2429 0,718 4382 1,3 
1 Розраховано Л. Шамілевою за даними джерел: Втрати та ресурси до-

могосподарств в Україні (згідно з даними вибіркового обстеження домогоспо-

дарств за 2016-2017 рр.) та «Фактичним прожитковим мінімумом у 2015-

2018 рр.» / Міністерство соціальної політики України. URL: http://www.msp.gov. 

ua/news/ 15627.html (дата звернення: 25.07.2018); Фактичний прожитковий  

мінімум у грудні 2018 р. / Міністерство соціальної політики України. URL: 
http://www.msp.gov.ua/news/16582.html  (дата звернення: 28.01.2019). 

 

За співставленням доходів із фактичним прожитковим мі-

німумом серед ВПО даний показник за весь період змінюється в 

межах від 0,571 (у І кварталі 2016 р.) до 0,72 (станом на грудень 

2018 р.). З грудня 2017 р. і рівень середньодушових доходів, і, як 

наслідок, їх співвідношення з розмірами фактичного прожитково-
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го мінімуму зменшилися на 9,2%. За самооцінкою ВПО фінансової 

ситуації своїх домогосподарств 12% відзначили, що станом на 

грудень 2018 р. вони змушені заощаджувати навіть на харчуванні. 

При цьому в малих містах і селах цей показник сягає близько 15-

16,0%, а 39,0% переселенців відзначають, що коштів їм вистачає 

лише на харчування. На скрутні обставини вказують майже 53,0% 

переселенців, які переїхали в сільську місцевість. За самооцінкою 

ВПО більш краща фінансова ситуація за наведеними критеріями 

склалася серед тих, хто переїхав до великих міст. 

Суттєво відрізняється рівень середньодушових доходів се-

ред ВПО за окремими географічними зонами: від найвищого у 

м. Києві (4150 грн) до найнижчого (1978 грн) у малих містах Дніп-

ропетровської області та окремих населених пунктах Волинської, 

Закарпатської та інших областей. 

Основними джерелами доходів ВПО називають (за резуль-

татами  раунду 10 моніторингу) державну підтримку ВПО (56,0%), 

заробітну плату (54,0%), пенсію за віком або вислугою років 

(34,0%) та соціальну допомогу (27,0%). Слід звернути увагу на не-

сприятливу ситуацію, яка склалася протягом І кварталу 2018 р., 

коли вперше за всі раунди моніторингу заробітна плата, як основ-

не джерело доходу, посідає друге місце, поступаючись  державній 

підтримці. Це обумовлено в основному суттєвим падінням рівня 

зайнятості саме в даний період, збільшенням частки безробітних, 

які вимушені були шукати роботу більше року, скороченням част-

ки осіб зі статусом зайнятості «оплачувана робота» на 6,0%, тобто 

на початку 2018 р. суттєво погіршилася ситуація для переселенців 

на ринку праці. Однак, починаючи з вересня 2018 р., тенденція 

дещо змінилася: перше місце як джерело доходу знову посідає за-

робітна плата (близько 60,0% опитаних ВПО визначили цей факт), 

друге та третє місця – державна підтримка ВПО (51,0%) та пенсія 

за віком або вислугою років (34,0%). Більше половини респонден-

тів отримують допомогу від держави, що підтверджує потреби 

ВПО державної підтримки навіть після більш ніж чотирьох років 

переміщення. 

Розподіл ВПО по регіонах переміщення є досить нерівно-

мірним. Найбільша частка зосереджена в областях, які територіа-

льно розташовані найближче (неокупована частина Донецької та 
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Луганської областей, Харківська, Дніпропетровська області та 

м. Київ) (рис. 4.3, 4.4). 

 

№ Область 
Ранги областей 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

1.  Донецька ●                         

2.  Луганська  ●                        

3.  Харківська    ● ●                      

4.  м. Київ   ● ●                      

5.  Запорізька      ●  ●                   

6.  Дніпропетровська      ● ●                    

7.  Київська       ● ●                   

8.  Одеська         ●                  

9.  Полтавська          ●                 

10.  Сумська          ●    ●            

11.  Черкаська           ●  ●             

12.  Херсонська          ●  ●              

13.  Вінницька             ● ●             

14.  Кіровоградська               ●     ●       

15.  Львівська               ●           

16.  Житомирська                ●  ●        

17.  Чернігівська                 ●         

18.  Миколаївська                ●  ●        

19.  Хмельницька                  ● ●       

20.  Івано-Франківська                    ● ●     

21.  Волинська                     ● ●    

22.  Закарпатська  
        ●        – ранги (місця) станом на 04.02.2016 р. 

        ●        – ранги (місця) станом на 27.09.2018 р. 

 ●  ●    

23.  Рівненська      ● ●   

24.  Чернігівська       ●  

25.  Тернопільська                         ● 

 

Рисунок 4.3 – Дрейфограма зміни рангу (місць) областей за кі-

лькістю внутрішньо переміщених осіб (перше  

місце – максимальне значення) 

 

У той же час у Львівській, Чернівецькій, Одеській, Херсон-

ській, Волинській, Івано-Франківській областях та м. Києві близь-

ко половини – це особи працездатного віку. Такий розподіл 

об’єктивно визначає і рівень інтегрованості ВПО в територіальні 

громади: чим більше частка працездатного населення, тим вище 

рівень інтегрованості. 
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№ Область 
Ранги областей 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

1.  Донецька ● ●                        

2.  Луганська ● ●                        

3.  м. Київ    ●                       

4.  Харківська    ●                      

5.  Дніпропетровська      ●  ●                   

6.  Київська     ● ●                    

7.  Запорізька      ● ●                   

8.  Одеська         ● ●                 

9.  Полтавська         ● ●                 

10.  Херсонська           ●                

11.  Вінницька            ●    ●           

12.  Черкаська            ●              

13.  Сумська           ●  ●             

14.  Львівська               ●    ●        

15.  Миколаївська              ● ●           

16.  Чернігівська              ●   ●          

17.  Житомирська                 ●         

18.  Кіровоградська                ●  ●        

19.  Хмельницька                  ● ●       

20.  Закарпатська                     ●      

21.  Івано-Франківська          ●         – ранг (місце) області за загальною кількіс-

тю ВПО 

       ●         – ранг (місце) області за питомою вагою ВПО 

у загальній чисельності постійного населення 

 ●  ●   

22.  Рівненська   ● ●    

23.  Волинська    ● ●   

24.  Чернігівська      ●  

25.  Тернопільська                         ● 

        ●        – рейтинг за загальною кількістю ВПО 

        ●        – рейтинг за питомою вагою 

 

Рисунок 4.4 – Дрейфограма стану навантаження областей за 

загальною кількістю ВПО та питомою вагою в 

загальній чисельності постійного населення 

(станом на початок 2018 р.) 

 

Значною мірою відрізняється і вікова структура переміще-

них осіб. У Донецькій та Луганській в областях у структурі пере-

селенців близько 70,0% займають пенсіонери і лише 12,2% (у Лу-

ганський) та 19,7% (у Донецькій) – це особи працездатного віку 

(рис. 4.5). 
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а) особи працездатного віку 

 

 
б) діти 

 

Вінницька; 45,97% 

Волинська; 47,13% 

Дніпропетровська; 

37,86% 

Донецька; 19,68% 
Житомирська; 40,91% 

Закарпатська; 45,32% 

Запорізька; 24,81% 

Івано-Франківська; 

46,95% 

Київська; 45,06% 

Кіровоградська; 33,25% 

Луганська; 12,23% 

Львівська; 54,70% 
Миколаївська; 43,00% 

Одеська; 49,18% 

Полтавська; 35,34% 

Рівненська; 47,19% 

Сумська; 34,42% 

Тернопільська; 41,53% 

Харківська; 39,19% 

Херсонська; 48,36% 

Хмельницька; 37,30% 

Черкаська; 34,93% 

Чернівецька; 50,94% 

Чернігівська; 39,13% 

м.Київ; 52,49% 

Вінницька; 20,06% 

Волинська; 29,20% 

Дніпропетровська; 

19,88% 

Донецька; 13,64% 

Житомирська; 21,35% 

Закарпатська; 28,91% 

Запорізька; 20,00% 

Івано-Франківська; 

25,45% 

Київська; 23,79% 

Кіровоградська; 21,75% 

Луганська; 8,65% 

Львівська; 25,22% 

Миколаївська; 27,06% Одеська; 25,19% 

Полтавська; 18,66% 

Рівненська; 27,76% 

Сумська; 17,27% 

Тернопільська; 24,60% 

Харківська; 14,79% 

Херсонська; 19,60% 

Хмельницька; 26,53% 

Черкаська; 24,76% 

Чернівецька; 18,89% 

Чернігівська; 22,03% 
м.Київ; 21,02% 
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в) пенсіонери 

 

Рисунок 4.5 – Розподіл пенсіонерів, дітей, осіб працездатного 

віку з числа ВПО по регіонах України до за-

гальної кількості ВПО в регіоні, % 

 

Можливості використання ВПО як ресурсу розвитку тери-

торіальних громад пов’язані з рівнем інтеграції в місцеві громади. 

За самооцінкою переміщених осіб рівень інтеграції за останні два 

роки практично не змінився − коливається в межах 43-68% 

(табл. 4.12)
1
. Загалом станом на 2018 р. сумарна частка ВПО, які  

повідомили про певний рівень інтеграції, становить близько  

84%. Найвищий рівень інтеграції має місце в Кіровоградській, Він-

ницькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Черкаській облас-

тях – близько 70% визначили повний та 20% частковий рівень інте-

грації. 

Близько 70% переселенців перебувають у теперішньому 

місці проживання більш ніж три роки, при цьому від 34 до 38% 

                                                           
1
 Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо пере-

міщеними особами. Раунд 12 (грудень 2018 р.). C. 34. URL: http://iom.org.ua/ 
sites/default/files/nms_ round_12_ukr_screen.pdf  (дата звернення: 17.03.2019). 

Вінницька; 33,97% 

Волинська; 23,68% 

Дніпропетровська; 

42,26% 

Донецька; 66,67% 

Житомирська; 37,74% 

Закарпатська; 25,77% 

Запорізька; 55,19% 

Івано-Франківська; 

27,60% 
Київська; 31,15% 

Кіровоградська; 45,01% 

Луганська; 79,12% 

Львівська; 20,08% 

Миколаївська; 29,95% 

Одеська; 25,63% 

Полтавська; 46,00% 

Рівненська; 25,05% 
Сумська; 48,31% 

Тернопільська; 33,87% 

Харківська; 46,02% 

Херсонська; 32,04% 

Хмельницька; 36,17% 

Черкаська; 40,31% 

Чернівецька; 30,17% 

Чернігівська; 38,84% 
м.Київ; 26,50% 
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відзначили, що не мають наміру повернутися до колишнього місця 

проживання (до переміщення) 
1
. 

 

Таблиця 4.12 – Самооцінка ВПО своєї інтегрованості в місцеві 

громади за раундами, % 

Варіанти  

відповіді 

Раунд 

5  

(березень 

2017 р.) 

6  

(червень 

2017 р.) 

8  

(грудень 

2017 р.) 

11  

(вересень 

2018 р.) 

12  

(грудень 

2018 р.) 

Так 56 68 65 43 50 

Частково 32 25 27 36 34 

Ні 11 6 7 18 14 

Немає відповіді 1 1 1 1 2 

 

Через нерівномірність регіонального розподілу ВПО за рів-

нем інтегрованості необхідно диференційовано оцінювати можли-

вості залучення та використання людського, трудового, соціально-

го та ін. потенціалу в забезпеченні розвитку громад. З іншого боку, 

можливості використання ресурсів переміщених осіб для визначе-

них цілей пов’язані зі створенням надійного захищеного простору 

для забезпечення їх потреб. Під спроможними територіальними 

громадами розуміють такі, що в результаті добровільного 

об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцево-

го самоврядування забезпечити належний рівень надання соціаль-

них послуг з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпе-

чення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Підхід до оцінки ВПО як потенційних ре-

сурсів розвитку територій переміщення має об’єктивні підстави, 

які випливають із вищого рівня трудового, професійно-освітнього, 

підприємницького та інших видів потенціалу. Більш детально ха-

рактерні особливості ВПО як ресурсного потенціалу розвитку ви-

світлено в колективній монографії Інституту економіки промисло-

вості НАН України
2
.  

                                                           
1
 Там само. 

2
 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії 

успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с. С. 240-245. 
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Середній вік вимушених переселенців за результатами всіх 

раундів моніторингу
1
 майже на 6 років менше, ніж постійного на-

селення (станом на 2018 р.). Більш молодій віковій структурі ВПО 

відповідає і вищий рівень трудового потенціалу, а працездатний 

контингент характеризується високим освітнім і професійно-квалі-

фікаційним рівнем. Значна частина осіб працездатного віку з висо-

ким освітньо-кваліфікаційним рівнем була переміщена разом з 

освітніми, медичними, фінансово-банківськими, управлінськими 

установами та організаціями, що позитивно вплинуло на розвиток 

територіальних громад. Цей вплив передусім пов'язаний із зрос-

танням обсягів людського, трудового, кадрового, соціального по-

тенціалу громади, підвищенням його рівня та якості, що забезпе-

чує можливість його перетворення на ресурси розвитку спромож-

них громад. Формування і можливості реалізації підприємницько-

го потенціалу разом із створенням умов для розвитку або віднов-

лення малого та середнього бізнесу сприяє зростанню фінансових 

й інвестиційних ресурсів громади, розширенню внутрішнього по-

питу як одного з базових чинників економічного розвитку. 
Тривалість внутрішнього переміщення обумовлює необ-

хідність механізмів перетворення потенціалу ВПО на ресурс роз-
витку територіальної громади (ТГ) (рис. 4.6). Ресурси для транс-
формації потенціалу ВПО в розвиток приймаючої громади можна 
поділити на такі групи:  

фінансово-економічні (кошти бюджетів різних рівнів, 
МТД, гранти, кошти спонсорських, волонтерських та інших орга-
нізацій); 

інвестиційні, матеріальні, земельні та інші види економіч-
них ресурсів;  

нормативно-правові (нормативно-правові
-
документи із за-

безпечення прав ВПО, насамперед щодо економічної діяльності та 
розкриття підприємницького потенціалу ВПО, які можуть бути 
використані громадою);  

соціально-політичні (освітній, культурний, соціальний, по-
літичний);  

інституційні, адміністративно-управлінські тощо.  
  

                                                           
1
 Звіти національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо пере-

міщеними особами (березень 2016 р. – грудень 2018 р.). URL: 
http://iom.org.ua/ua/periodychni-vydannya (дата звернення: 17.03.2019). 
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Рисунок 4.6 – Формування механізмів посилення продуктивно-

го впливу ВПО на розвиток територіальних 

громад 

 

Ресурсні можливості самої громади – це бюджетні та інші 

фінансові ресурси, ресурси життєзабезпечення, організаційні, ін-

формаційні, нормативно-правові та методичні, управлінські (нема-

теріальні), комерційні тощо. Важливим ресурсом є державні стра-

тегії та програми на місцевому рівні, які визначають цільові орієн-

тири розвитку. 

Мета: посилення позитивного 

та продуктивного впливу ВПО 

на розвиток ТГ (ОТГ); забез-

печення повної реалізації по-

тенціалу ВПО як драйвера 

сталого розвитку ТГ 

Виклики: пошук оптимальної моделі 

використання потенціалу ВПО (з ураху-

ванням йбсягу та якості) як чинника 

розвитку ТГ (відповідно до соціально-

економічного стану та стратегії розвит-

ку громади) 

Критерії для моніторингу досягнення мети: 

- забезпечення повної реалізації трудового, освітнього, 

соціального та підприємницького потенціалу ВПО; 

- повна зайнятість працездатного населення громади; 

- забезпечення умов для гідної праці згідно з принципами 

соціальної справедливості та відсутності дискримінації 

щодо статусу ВПО; 

- активізація підприємницької, інвестиційної та іннова-

ційної діяльності; 

- зростання обсягу надходжень до місцевих бюджетів; 

- розвиток споживчого ринку та соціальної інфраструк-

тури; 

- зростання соціального, трудового та людського капіта-

лу ТГ (ОТГ) 

-  

Продуктив-

ний вплив 

ВПО на роз-

виток тери-

торіальних 

громад та 

об'єднаних 

територіаль-

них громад 

Ресурсне забезпе-

чення трансформації 

потенціалу ВПО в 

ресурси розвитку  

ТГ (ОТГ) 

Заходи щодо інтеграції 

ВПО та прискорення 

людського розвитку ТГ 

(ОТГ) на засадах соці-

альної згуртованості 

Напрями посилення 

продуктивного впливу 

використання потен-

ціалу ВПО на розви-

ток ТГ (ОТГ) 
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Складовою механізму досягнення продуктивного впливу 

ВПО на розвиток територіальних громад є система основних захо-

дів. Соціально-психологічні заходи пов'язані з адаптацією  

ВПО, інформаційні – з формуванням позитивного іміджу прийма-

ючої громади, поширенням міжнародного досвіду роботи з  

ВПО.  

У структурі економічних заходів найвагоміші з них пов'я-

зані із забезпеченням продуктивної зайнятості переселенців та ак-

тивізацією їх трудового й освітнього потенціалу. Стимулювання 

проєктів, програм, підприємств, що працевлаштовують ВПО та 

створюють для них робочі місця, може включати такі важелі, як 

пільгове оподаткування, кредитування, пріоритетне залучення 

грантів тощо. Організаційно-управлінські заходи забезпечують 

ефективну реалізацію економічних. Це розробка нових і розши-

рення існуючих державних програм зі створення нових робочих 

місць, навчання, перекваліфікації ВПО, забезпечення основних 

положень гідної праці. Необхідна правова регламентація додатко-

вих методів стимулювання та підтримки бізнесу при залученні пе-

реселенців. Взаємозв'язок усіх економічних, правових, організа-

ційно-управлінських, соціально-психологічних заходів має привес-

ти до синергетичного ефекту для перетворення потенціалу ВПО на 

ресурси розвитку. 

Більш активна політика для розкриття потенціалу ВПО (з 

урахуванням прогнозування тенденцій на місцевих ринках праці та 

потреб громади) сприятиме розвитку приймаючих громад. При 

низькому рівні економічної активності та зайнятості існують міг-

раційні ризики відпливу ВПО за кордон
1
. 

За умови повної або часткової інтеграції всі види потенціа-

лу, які притаманні ВПО, можуть бути трансформовані та залучені 

як відповідні ресурси розвитку спроможної громади. У табл. 4.13 

систематизовано потенціал ВПО з напрямами і можливими ре-

зультатами розвитку територіальних громад. 

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 
396 с. С. 178-179.  
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Таблиця 4.13 – Систематизація пріоритетних напрямів розвит-

ку спроможних громад за умови залучення ре-

сурсів ВПО  

Потенціал ВПО 
Напрями залучення ресурсів ВПО в забезпеченні  

розвитку спроможних громад 

Людський,  
кадровий,  
трудовий,  
професійно-
кваліфікаційний, 
інноваційний, 
науковий,  
освітній,  
культурний,  
підприємниць-
кий, фінансовий,  
соціальний 

1. Залучення людських, трудових, кадрових ресурсів із ви-
соким освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем для: 
забезпечення та зростання спроможності територіальних 
громад; 
розвитку підприємництва, у тому числі соціальних під-
приємств; 
розвитку малого і середнього бізнесу та, як наслідок, 
створення нових робочих місць; 
зростання податкових надходжень у місцеві бюджети; 
формування і розвитку людського та трудового капіталу 
територіальної громади. 
2. Залучення фінансових, інвестиційних ресурсів забез-
печує: 
розвиток житлового будівництва внаслідок розширення 
програм іпотечного кредитування, донорських і спонсор-
ських коштів; 
формування додаткового споживчого попиту як чинника 
розвитку територіальної громади; 
розширення або розвиток соціальної інфраструктури, 
ємності ринку праці, соціальних та адміністративних 
послуг; 
розвиток транспортної інфраструктури; 
створення нових робочих місць, розширення ринку праці 
громади; 

- розширення можливостей для стимулювання розвитку 
громади за рахунок залучення коштів міжнародних орга-
нізацій, їх громадських організацій та об’єднань, що, як 
правило, супроводжується зростанням надходжень до 
місцевих бюджетів. 
3. Залучення соціальних ресурсів ВПО уможливлює: 
формування громадянського суспільства; 
створення партнерських і координаційних мереж між 
державними, громадськими і приватними секторами; 
формування сучасних інформаційних систем і мереж; 
розробку та поширення інформаційно-комунікаційних 
інтернет-технологій для перетворення потенціалу ВПО 
на соціальні ресурси розвитку територіальних громад; 
формування стійких і конструктивних соціальних 
зв’язків між ВПО та постійними членами територіальних 
громад 
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Позитивний вплив ВПО на життєдіяльність громад визна-
чається такими напрямами: 

збільшення людського потенціалу приймаючих громад, по-
ліпшення його якісних характеристик. Із тимчасово окупованих 
територій здебільшого виїхали найбільш активні, кваліфіковані та 
підприємливі люди з проукраїнською та проєвропейською орієн-
тацією, серед яких багато молоді. Такий контингент суттєво збага-
чує людський і соціальний потенціал територій переміщення; 

розширення доступності до більшого та якісного обсягу 
освітніх, медичних-оздоровчих, фінансово-банківських та інших 
послуг для всіх членів громади; 

зростання підприємницької діяльності. Серед переселенців 
значним є контингент осіб, які мали власний малий бізнес, вони 
мають певні кошти, підприємницькі навички, що збагачує потенці-
ал малого бізнесу в громадах. Їх підприємницький потенціал до-
сить суттєвий, а можливості реалізації посилюються за рахунок 
додаткового залучення коштів міжнародних організацій і донор-
ської допомоги;  

збільшення вкладення фінансових ресурсів у розвиток те-
риторій переміщення ВПО, що сприяє збільшенню обсягу інвести-
ційних ресурсів, серед яких слід виокремити як власні, так і залу-
чені; зростанню податкових надходжень у бюджет громади; залу-
ченню фінансових ресурсів міжнародних організацій та спонсор-
ської допомоги для розбудови соціальної та транспортної інфра-
структури території.  

В умовах довгострокового характеру вимушеного перемі-
щення населення з тимчасово окупованих й анексованих територій 
важливо забезпечити використання потенціалу ВПО як ресурсу 
розвитку територіальних громад і суспільства. За результатами 
дослідження щодо впливу переміщених осіб на розвиток територі-
альних громад визначено такі основні умови успішного викорис-
тання їх потенціалу: 

забезпечення доступності ВПО до програм мікрокредиту-
вання для розвитку або розширення малого та середнього бізнесу; 

реалізація соціальних програм із захисту переселенців; 
формування системи багатоканального фінансового забез-

печення можливостей інтеграції в територіальні громади; 
розвиток доступного іпотечного кредитування; 

податкові преференції для суб’єктів господарювання; 
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розвиток або розширення ємності соціальної інфраструкту-

ри громади; 

забезпечення доступності до земельних, матеріальних і  

технічних ресурсів для ВПО для здійснення підприємницької  

діяльності; 

створення сприятливих правових засад для перереєстрації 

малого бізнесу в межах територіальних громад;  

розвиток соціального потенціалу громади на основі само-

організації ВПО та членів громади, формування соціальних мереж 

і зв’язків, реалізація принципів соціального партнерства. 

Українське суспільство поки що перебуває на стадії пошу-

ку взаємодії ВПО з територіальними громадами, їх інтеграції у всі 

сфери життєдіяльності
1
. Запорукою успішної інтеграції переміще-

них осіб у приймаючі громади є різні державні та громадські ініці-

ативи. Каталізатором у даному випадку можуть стати переміщені 

заклади вищої освіти та наукові установи, як осередки культури та 

економічної активності, соціального діалогу тощо. За цих умов на 

підґрунті розширення сукупних послуг досить ефективно транс-

формується науковий, освітній, культурний та інші види потенціа-

лу ВПО в ресурси розвитку спроможних громад. 

 

 

4.4. Збалансованість безпеки та розвитку в державній  

міграційній політиці України 

 

Активізація міграційних процесів спонукає світове това-

риство до посилення уваги та здійснення дієвих кроків щодо 

розв’язання проблем, викликаних масштабними внутрішніми пе-

реселеннями. Експерти Моніторингового центру внутрішніх пере-

міщень (The Internal Displacement Monitoring Centre − IDMC) за-

значають, що мають місце такі явища, як колективна нездатність 

реагувати на масштаби масових внутрішніх переміщень, впливати 

на ризики майбутнього переміщення, а невиконання рішень щодо 

довгострокового переміщення потенційно може підірвати «Поря-

док денний для сталого розвитку до 2030 року» та реалізацію ін-

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 
С. 188-229.  
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ших міжнародних угод
1
. Необхідність вироблення спільних підхо-

дів до їх вирішення та масштабність цих процесів обумовили роз-

ширення мандату Управління Верховного Комісара ООН у спра-

вах біженців, який розповсюджувався на біженців та шукачів при-

тулку, що залишили свої країни проживання та потребують міжна-

родного захисту, також на осіб, вимушено переміщених у межах 

своїх країн. 

Пошук і визначення сучасних підходів до регулювання мі-

граційних процесів в Україні набули актуальності внаслідок акти-

візації масових внутрішніх і зовнішніх вимушених переміщень (з 

2014 р.), а також Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

(2017 р.), переорієнтації вектора міграції українців у західному на-

прямі, значного посилення міграційного тиску на Європу тощо. 

Збройний конфлікт на сході України та анексія Криму 

обумовили масову зовнішню і внутрішню вимушену міграцію на-

селення. Велика кількість мешканців Криму, Донецької та Луган-

ської областей були вимушені покинути місця свого постійного 

проживання і переселитися до інших населених пунктів. Вони на-

були нового статусу і стали внутрішньо переміщеними особами
2
. 

Кількість постраждалих на Донбасі з 2014 до 2019 р., за оцінками 

Гуманітарної групи країни, становить 5,2 млн чол. Міністерством 

соціальної політики України станом на травень 2019 р. зареєстро-

вано близько 1,3 млн ВПО
3
. Чисельність вимушених переселенців 

                                                           
1
Global Report on Internal Displacement (GRID 2018), 16 May 2018 / The 

Internal Displacement Monitoring Centre. URL: http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf (дата звер-

нення: 17.03.2019). 
2
 ВПО – це громадяни України, іноземці або особи без громадянства, 

які перебувають на території України на законних підставах та мають право 

на постійне проживання в Україні, але були змушені залишити або покинути 

своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних на-

слідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів наси-

льства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи тех-

ногенного характеру (Закон України «Про забезпечення прав і свобод внут-

рішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014 р.). 
3
 П’ять років переміщення: ВПО потребують довгострокових рішень у 

питаннях житла і зайнятості. URL: http://iom.org.ua/ua/pyat-rokiv-

peremishchennya-vpo-potrebuyut-dovgostrokovyh-rishen-u-pytannyah-zhytla-i-

zaynyatosti (дата звернення: 27.05.2019). 

http://iom.org.ua/ua/pyat-rokiv-peremishchennya-vpo-potrebuyut-dovgostrokovyh-rishen-u-pytannyah-zhytla-i-zaynyatosti
http://iom.org.ua/ua/pyat-rokiv-peremishchennya-vpo-potrebuyut-dovgostrokovyh-rishen-u-pytannyah-zhytla-i-zaynyatosti
http://iom.org.ua/ua/pyat-rokiv-peremishchennya-vpo-potrebuyut-dovgostrokovyh-rishen-u-pytannyah-zhytla-i-zaynyatosti
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зі сходу України є більшою, ніж чисельність населення багатьох 

країн світу, у тому числі європейських. 

 Такі обставини формують нові вимоги до державної міг-

раційної політики України, яка, за визначенням Е. Лібанової, має 

стати модерною міграційною політикою в інтересах розвитку. Її 

основне завдання полягає в забезпеченні найбільш повного вико-

ристання позитивного потенціалу міграції разом із мінімізацією її 

негативних наслідків. З урахуванням несприятливих тенденцій де-

мографічного розвитку, недалекої перспективи дефіциту робочої 

сили, яка може стримувати економічний розвиток, міграційна по-

літика України має спрямовуватися на гальмування депопуляції, 

сприяння поверненню мігрантів, передусім тих, хто виїхав із тру-

довими цілями і вважає своє перебування за кордоном тимчасо-

вим, а також зменшення відпливу населення та заохочення імміг-

рації працівників, інтеграцію мігрантів в інтересах і окремих осіб, і 

громад їх вселення
1
. 

 

4.4.1. Неузгодженість державної міграційної політики з 

пріоритетними цілями та напрямами розвитку економіки 

України 

 

Масштабні міграційні переміщення громадян України 

впливають на соціально-економічні, демографічні, політичні про-

цеси в країні та її регіонах. Головним мотивом до міграцій у су-

часному світі є переселення через економічні чинники, найбільш 

розповсюджені тимчасові переміщення з метою отримання біль-

ших заробітків, поліпшення якості життя. У таких міграціях вирі-

шальну роль відіграє співвідношення якості життя у країнах (регі-

онах) походження (проживання) і країнах (регіонах) спрямування 

(переміщення) мігрантів. Масштабні вимушені переселення в су-

часному світі викликані конфліктами, війнами, техногенними й 

екологічними катастрофами. 

Сьогодні Україна значно поступається більшості європей-

ських країн за рівнем та якістю життя населення, і саме це спону-

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 

С. 357. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf (дата звер-

нення: 17.03.2019). 

https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf
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кає до переїзду частину активних й амбітних осіб, які вбачають у 

міграції надійний спосіб поліпшення свого життя. Мігранти праг-

нуть не тільки більших заробітків (хоча цей чинник є найважливі-

шим), але і стабільного життя у місцях із безпечним середовищем, 

де доступна якісна медицина, гарні дороги і транспорт тощо. У 

країнах, які є західними сусідами України або розташовані на від-

носно невеликій відстані, рівень оплати праці є помітно вищим за 

вітчизняний. У більш ніж половини країн ЄС бізнес пропонує за-

робітну плату, у 2-4 рази вищу за середню по Україні у перерахун-

ку в євро за паритетом купівельної спроможності. Отже, Україна 

суттєво програє сусідам із ЄС і за номінальним рівнем оплати пра-

ці, і за рівнем споживчих можливостей, що продовжує виконувати 

роль каталізатора міграційних процесів та відпливу найбільш ак-

тивної частини населення у пошуках гідних заробітків
1
. Тому не-

обхідність подолання і попередження негативних тенденцій, спри-

чинених масовими міграційними переміщеннями, є запитом часу, 

викликами сучасності, на які Україна має надати гідні відповіді. 

Зрушення в даному напрямі вже є. У липні 2017 р. уряд ухвалив 

Стратегію державної міграційної політики на період до 2025 року
2
. 

Це відбулося через місяць після того, як українці дістали можли-

вість подорожувати територією ЄС без віз, що більшою мірою ста-

ло результатом визнання значних успіхів, досягнутих державою в 

розбудові системи управління міграцією. 

Автори національної доповіді «Українське суспільство: мі-

граційний вимір», підготовленої під керівництвом Е. Лібанової
3
, 

відзначають, що відповідно до потреб економічного та соціального 

розвитку держави у Стратегії передбачено залучення висококвалі-

фікованих іноземних фахівців, створення умов для продовження 

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: ключові результати. 

URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/migration_info.pdf (дата звернення: 

17.03.2019). 
2
 Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на 

період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 р. № 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 

(дата звернення: 17.03.2019). 
3
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 

396 с. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf (дата звернен-

ня: 17.03.2019). 

https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf
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періоду проживання іноземних студентів в Україні після завер-

шення навчання. Окрему увагу приділено інтеграції іммігрантів в 

українське суспільство як двосторонньому процесу, у якому бе-

руть участь і мігранти, і місцеве населення. Пропонується запро-

вадити механізми впорядкування потоків нелегальних мігрантів, 

які мешкають у країні протягом тривалого часу, мають сім’ю та 

роботу, не вчинили серйозних порушень закону. Важливе місце у 

Стратегії відведено вдосконаленню обліку, інформаційного та ста-

тистичного забезпечення міграційної політики, а також координа-

ції діяльності різних відомств. Першорядне значення, згідно із 

Стратегією, має вдосконалення обліку, інформаційного та статис-

тичного забезпечення міграційної політики, а також координація 

діяльності різних відомств, що, безумовно, є однією з позитивних 

рис документа
1
. 

Положення Стратегії державної міграційної політики Укра-

їни на період до 2025 року визначають такі питання: міграція та 

мобільність населення країни; зменшення негативних наслідків 

еміграції з України; формування умов для повернення до України 

українських мігрантів; легалізація незаконної міграції в державі; 

питання інтеграції іноземних мігрантів в українське суспільство; 

вдосконалення процесу надання віз в Україну; забезпечення на-

лежного прикордонного контролю; заходи щодо посилення конт-

ролю за дотриманням міграційного законодавства країни; належ-

ний захист прав біженців; зміцнення інституційного забезпечення 

міграційної політики й удосконалення її статистичного забезпе-

чення.  

Аналіз наукових публікацій, нормативно-правових та зако-

нодавчих документів з проблем міграції свідчить про перевагу по-

зитивних очікувань від міграційних процесів, які сприяють еконо-

мічному, соціальному, науково-технічному, культурному розвитку 

України. Зростання зовнішніх позик за рахунок праці емігрантів, з 

одного боку, обумовлює більш рівномірний розподіл світового ба-

гатства та зниження соціальної нерівності серед країн, з іншого − є 

стратегічним фінансовим ресурсом країни, до якої ці гроші надхо-

дять та в якій використовуються. Підтримка курсу національної 

валюти, зростання споживчого ринку, поліпшення якості життя, 

                                                           
1
 Там само. 
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більші можливості здобуття освіти, охорони здоров’я, відпочинку 

тощо є позитивними тенденціями, які простежуються в Україні та 

мають сенс для подальшого зростання.  

Міжнародний досвід свідчить, що для задоволення потреби 

країни у вбудованості у світові ланцюги створення додаткової вар-

тості та замісної міграції необхідне формування передумов при-

скореного економічного розвитку за рахунок орієнтації міграцій-

ної політики на пріоритети промислового розвитку та розвитку 

національної економіки загалом. Однак у Стратегії державної міг-

раційної політики України на період до 2025 року лише при визна-

ченні мети реалізації державної міграційної політики зазначено 

про необхідність забезпечення прискореного соціально-економіч-

ного розвитку, задоволення потреб економіки в робочій силі. У 

положеннях Стратегії, її цілях і напрямах не надано конкретизова-

них заходів та механізмів для досягнення цієї мети. 

Визначені цілі реалізації Стратегії майже не розкривають 

зміст міграційної політики, який сприяє реалізації пріоритетів еко-

номічного та промислового розвитку України. У свою чергу нор-

мативно-правові документи у сфері економічного та промислового 

розвитку країни також не враховують міграцію як ресурс для 

розв’язання своїх проблем. Державна міграційна, економічна, со-

ціальна та промислова політики вкрай слабо кореспондують між 

собою або зовсім не мають зв’язку. Зокрема, Стратегія розвитку 

промислового комплексу України на період до 2025 року не ви-

значає заходи, пов’язані з міграційною політикою держави, а пи-

тання формування пріоритетів галузевого розвитку відносить до 

компетенції регіонів. Згідно з її змістом «… пріоритетні галузі та 

підгалузі, що потребують першочергової уваги, визначатимуться 

на регіональному рівні з урахуванням підходу смарт-спеціалізації 

із застосуванням відповідного аналітичного інструментарію». На-

томість відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14.08.2013 р. № 843-р до переліку пріоритетних галузей еконо-

міки віднесено: агропромисловий комплекс, житлово-комунальне 

господарство, машинобудування, транспортну інфраструктуру, 

курортно-рекреаційну сферу та переробну промисловість. 

Кабінет Міністрів України протягом п’ятирічного терміну 

повинен був уточнити визначений перелік пріоритетних галузей 

загалом та у зв’язку з прийняттям 17.01.2018 р. Розпорядження 



344 

 

Кабінету Міністрів України № 67-р «Про схвалення Концепції роз-

витку цифрової економіки та суспільства України 2018-2020 рр. та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації». 

Українська міграція до розвинутих країн сьогодні має пря-

мі негативні наслідки, оскільки висококваліфіковані фахівці, які 

володіють високими технологіями (у т.ч. цифровими), залишають-

ся в країні переселення. Проте за наявності сприятливих умов в 

Україні вони можуть повернутися та реалізувати свій збагачений 

досвід, тому необхідно здійснювати державну політику щодо 

впровадження стимулів і мотивації для їх заохочення до розвитку 

підприємницької активності, бізнесу й індустрії майбутнього в 

умовах цифровізації економіки. Їх цінність полягає в тому, що на 

власному досвіді вони можуть переконати та заохотити бізнес і 

громадян країни використовувати інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології. Такі мігранти відкривають шляхи до розвитку 

цифрової економіки з високим ступенем довіри. 

У сфері зовнішньої міграції головне завдання держави на-

разі полягає в усуненні негативних чинників, які змушують україн-

ців залишати Батьківщину, що передбачає створення нових робо-

чих місць із гідною оплатою праці, поліпшення систем охорони 

здоров’я та освіти, захист довкілля, належне функціонування «со-

ціальних ліфтів», забезпечення ефективного управління, верховен-

ства права, дотримання і захист прав людини, суспільної та осо-

бистої безпеки, а також припинення збройного конфлікту та реін-

теграцію тимчасово окупованих територій. Однак поки ці завдання 

ще не виконано, необхідно забезпечити узгодження державної міг-

раційної політики з цілями та напрямами розвитку країни в пріо-

ритетних галузях економіки, визначити обсяги, структуру та якісні 

характеристики робочої сили (у тому числі зовнішніх і внутрішніх 

мігрантів), у якій виникає потреба. Основні зусилля слід спрямува-

ти на впорядкування найбільш численного та соціально значущого 

міграційного потоку, тобто трудової міграції українців за кордон. 

Формування та реалізація вдосконаленої міграційної полі-

тики України потребує: 

дотримання міжнародних домовленостей на регіональному 

та європейському рівнях, що в сукупності формують стандарти, 

яких наша держава прагне досягти; 
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розробки та реалізації органами виконавчої влади планів 

заходів щодо виконання Стратегії, узгоджених із планами заходів 

стратегічних документів соціально-економічного розвитку Украї-

ни (на коротко-, середньо, довгострокову перспективу); 

ініціативності, скоординованої діяльності, активної спів-

праці суб’єктів суспільних і соціально-економічних відносин в 

Україні – держави, громадянського суспільства, влади, бізнесу, 

профспілок та роботодавців; 

визначення моніторингу виконання Стратегії та уточнення 

її положень залежно від фактичної міграційної ситуації в країні. 

 

4.4.2. Безпека та розвиток у державній міграційній по-

літиці України 

 

Однією з передумов розробки та впровадження адекватної 

міграційної політики держави є поінформованість про чинники, 

сутність, структуру міграційних процесів. Політичні рішення ма-

ють ґрунтуватися передусім на всебічному і глибоко усвідомлено-

му узагальненні ознак, особливостей, тенденцій розвитку об’єкта 

управління. Для цього необхідна максимально повна, достовірна 

та порівнянна міграційна статистика, а також постійний моніто-

ринг міграційної ситуації, систематичні наукові дослідження міг-

раційних процесів, здійснювані на полідисциплінарній основі з 

можливостю забезпечення міжнародних порівнянь. 

Сьогодні питання міграційної політики заради безпеки та 

розвитку є вкрай затребуваними. Так, проблеми міграції висвітле-

но в Порядку денному сталого розвитку до 2030 року, ухваленому 

Генеральною Асамблеєю ООН ще у вересні 2015 р., де держави-

члени ООН погодилися, що людська мобільність є одним із клю-

чових чинників прогресу. Значна частина сформульованих у Де-

кларації цілей і завдань безпосередньо стосується міграційної сфе-

ри. Вони передбачають сприяння впорядкованій, безпечній, закон-

ній і відповідальній міграції за допомогою спланованої, гнучкої та 

конструктивної міграційної політики; запобігання насиллю, торгі-

влі людьми, примусовій праці; забезпечення людей незалежно від 

міграційного статусу документами, що посвідчують особу; забез-
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печення трудових прав і належних умов праці для працівників-

мігрантів тощо
1
.  

Також стратегічно важливими в контексті міжнародної мі-
грації є цілі стосовно подолання злиденності та соціального ви-
ключення, забезпечення гендерної рівності, протидії дискримінації 
тощо. У вересні 2016 р. у Нью-Йорку керівники 193 країн ООН 
ухвалили Нью-Йоркську декларацію щодо біженців та мігрантів, 
де підтвердили свій намір забезпечувати безпеку та права мігран-
тів, надавати підтримку країнам, які приймають значну кількість 
біженців, сприяти інтеграції мігрантів в інтересах і прибулих, і 
приймаючих громад, протидіяти расизму, дискримінації та ксено-
фобії; посилити глобальну співпрацю в управлінні міграціями

2
 . У 

Декларації містяться також конкретні плани, що випливають із за-
значених зобов’язань. Зокрема, йдеться про розробку двох гло-
бальних угод: про біженців та про безпечну, впорядковану, регу-
льовану міграцію. Це означає, що міграція, як і інші сфери міжна-
родних відносин, регулюватиметься на основі загальноприйнятих 
принципів та підходів. Таким чином, на тлі безпрецедентної інтен-
сифікації міграції у світі міжнародна спільнота усвідомила необ-
хідність розробки комплексної стратегії вирішення пов’язаних із 
переміщенням населення проблем з урахуванням гуманітарних 
міркувань, потреб розвитку та питань безпеки.  

На порядок денний висунуто досягнення глобальних домо-
вленостей у сфері регулювання міжнародних міграцій, вироблення 
спільних стандартів поводження з мігрантами та біженцями, їх за-
твердження міжнародно-правовими документами. Уперше в історії 
Глобальний договір у сфері міграції схвалено 164 країнами-
членами ООН у грудні 2018 р. Однак  ставлення до нього є неод-
нозначним (із переговорного процесу вийшли Австралія, Австрія, 
Болгарія, Естонія, Ізраїль, Італія, Польща, США, Чехія, Угорщи-
на): цей договір має характер компромісу, не має юридично-
зобов’язуючої сили, проте він сприятиме подальшому міжнарод-

                                                           
1
 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/ 

UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement (дата звернення: 

17.03.2019). 
2
 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах. URL: 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/283/52/PDF/N1628352.-

pdf?OpenElement (дата звернення: 17.03.2019). 
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ному співробітництву, оскільки містить орієнтири розвитку між-
народної та національної міграційної політики.  

Процеси міжнародної міграції в напрямі з України до ЄС 
досліджують науковці Інституту економічних досліджень та полі-
тичних консультацій спільно з європейськими партнерами за та-
кими напрямами: вивчення наслідків скасування візового режиму; 
оцінка та прогнозування кількості трудових мігрантів; формування 
та зміст сучасної міграційної політики України в контексті євроін-
теграції та її відповідність сучасним вимогам; трудова міграція як 
чинник економічного зростання. Наслідкам міграції населення 
України, зокрема до країн ЄС, розвитку ринків праці та викликам, 
що несе міграційна політика ЄС для України, присвячено праці 
вчених Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України, Інституту демографії та соціальних дослід-
жень ім. М.В. Птухи НАН України, Інституту світової економіки 
та міжнародних відносин НАН України, Інституту транскордонно-
го співробітництва та європейської інтеграції, Інституту регіональ-
них та євроінтеграційних досліджень, аналітичного центру «CE-
DOS» та ін. 

Безпековий напрям міграційної політики в Україні сфор-
мувався історично ще за радянських часів. Однак сьогодні зміст 
такої політики, яка дійсно спрямована на захист та безпеку націо-
нальних інтересів у сфері міграції, потребує відповідності сучас-
ним вимогам та викликам часу, а саме захисту прав і гарантій міг-
рантів та їх інтеграції в місця переміщення, сприяння розвитку 
країни, з якої перемістився мігрант і в якій перебуває. 

В Україні міграційна ситуація стала чинником, який знач-
ною мірою впливає (як негативно, так і позитивно) на соціально-
економічний розвиток, стан національної, економічної та соціаль-
ної безпеки. Міграція та безпека пов’язані і прямим, і зворотним 
зв’язком, оскільки безпекові заходи держав впливають на процеси 
внутрішнього та зовнішнього переміщення населення, а наслідки 
міграції для безпеки обумовлюють вплив на воєнну, політичну, 
економічну, соціальну, екологічну, правову, соціокультурну сфери 
національної безпеки

1
. 

                                                           
1
 Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та 

українські реалії: монографія. К. : НІСД, 2018. 472 с. 
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Питання безпеки в міграційній політиці визначаються зов-
нішніми та внутрішніми чинниками. Зовнішні пов’язані із захис-
том національної безпеки та національних інтересів від зовнішньої 
агресії в різних формах, у тому числі через міграцію. Внутрішні – 
через відплив за межі країни всіх видів ресурсів – людських, інте-
лектуальних, фінансових, природних та ін., які перетворюються на 
загрози внутрішнього характеру, викликані зовнішньою міграцією. 

На міграційні процеси в Україні значною мірою вплинув 
збройний конфлікт. Цей чинник обумовив бажання значної кілько-
сті громадян покинути свою країну і виїхати за кордон, а також не 
брати участі у військових діях. Погіршення економічної ситуації 
спричинило зростання рівня безробіття та посилило трудову міг-
рацію. Безпека і розвиток показали тісний зв’язок та взаємообумо-
вленість і в країні, і в ставленні до України потенційних мігрантів. 
Протягом останніх п’яти років (з 2014 р.) до України приїхало 
вдвічі менше іноземців, ніж за мирних часів. Посилюється тенден-
ція непривабливості України для зовнішньої добровільної міграції, 
зростає кількість біженців із тих країн, громадяни яких шукають 
притулку.  

Отже, збройний конфлікт на сході України, погіршення со-
ціально-економічного стану та зниження рівня життя населення 
стали непривабливими чинниками для трудової міграції до Украї-
ни іноземних громадян. Послаблення умов в’їзду та працевлашту-
вання іноземних трудових мігрантів на підставі пільгових умов 
(відсутність документів, які підтверджують освіту, більша заробіт-
на плата, порівняно з вітчизняними фахівцями) не мало стимулю-
ючого ефекту. 

Питання безпеки в сучасній міграційній політиці України є 
пріоритетними порівняно з питаннями розвитку. Це підтверджу-
ють і зміст, і структура Стратегії державної міграційної політики 
України на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Мініст-
рів України від 12.07.2017 р. № 482-р), яка містить 4 напрями та 
13 цілей. Із чотирьох напрямів тільки один («У сфері міграції та 
мобільності населення України») повністю стосується загальних 
питань міграційної політики та спрямований на розвиток держави. 
Він містить три цілі:  

Ціль 1. Знизити адміністративні бар’єри для свободи пере-
сування населення України;  
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Ціль 2. Зменшити негативні наслідки еміграції з України та 
збільшити її позитивний вплив на розвиток держави;  

Ціль 3. Створити необхідні умови для повернення та реін-
теграції українських мігрантів в українське суспільство.  

У другому напрямі Стратегії регламентовано процеси лега-
льної міграції України і визначено кінцеву Ціль 4 як сприяння ле-
гальній міграції в Україну, що узгоджується із соціальною політи-
кою та економічним розвитком держави. Ціль 5 декларує успішну 
інтеграцію іноземців в українське суспільство. Подальші два на-
прями та 7 цілей орієнтовані на вирішення проблем безпеки, вста-
новлення певного порядку у міграційних процесах і стосуються 
нелегальної міграції, захисту біженців та їх інтеграції в українське 
суспільство. 

Отже, зміст Стратегії орієнтований не на вбудованість мі-
граційних процесів у державну політику соціально-економічного 
розвитку і не на розробку дієвих механізмів із відповідним науко-
вим обґрунтуванням, правовим, фінансовим, кадровим інформа-
ційним забезпеченням, а на громадський порядок і безпеку. Не ви-
падково експерт громадської організації «Право на захист» Д. Тол-
кач дає негативні оцінки правових основ міграційної політики

1
. 

Вона вважає, що в Україні міграційне і трудове законодавство є 
репресивними, а саме: Державна міграційна служба підпорядкова-
на Міністерству внутрішніх справ і на неї покладаються обов’язки, 
характерні для системи МВС, тому ставлення до питань міграції є 
таким самим, як і до правопорушень. Така політика не сприяє міг-
рації до України кваліфікованих кадрів із країн, звідки люди виїж-
джають через збройні конфлікти або соціальну скруту. І це при 
тому, що український ринок праці потребує кваліфікованих кадрів, 
оскільки простежується загальна тенденція до скорочення чисель-
ності населення. Тож міграція – одна з можливостей для вирішен-
ня даних питань, − відзначає експерт.  

Відповідно до інтересів держави ця міграція має бути ско-
ригована або врегульована. Тобто знову повертаємося до питання 
наявності великих і суттєвих законодавчих прогалин, які необхід-
но усунути, щоб створити більш-менш позитивні умови для потен-

                                                           
1
 Міграційна політика України має репресивний характер – експерти 

URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28773920.html (дата звернення: 

17.03.2019). 
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ційних трудових мігрантів та біженців, іноземних громадян, які 
здійснюють трудову діяльність на території України, а також для 
залучення іноземних кваліфікованих кадрів. 

Для скасування недоліків міграційної політики України, які 
не спрямовують її на досягнення цілей розвитку, необхідні зміни в 
міграційному законодавстві. Спектр питань міграційної політики 
має бути розширений у діапазоні від забезпечення соціального за-
хисту мігрантів та безпеки від їх прибуття до задіяності їх як ре-
сурсу розвитку. Цей критерій має застосовуватися як до зовнішніх, 
так і до внутрішніх мігрантів. Внесення таких змін і доповнень до 
законодавства України обумовлює зміни у всій законодавчої сис-
темі країни, що, у свою чергу, спричинить зміни та доповнення до 
концепцій, стратегій, планів заходів (дій), спрямовані на викорис-
тання мігрантів як ресурсу розвитку. Особливий ефект буде від 
використання ВПО як ресурсу розвитку тергромад, регіонів, краї-
ни за наявності реальних заходів щодо їх залучення та викорис-
тання.  

При нинішньому стані підпорядкування Державної мігра-
ційної служби Міністерству внутрішніх справ, яке приймає рішен-
ня щодо формування державної міграційної політики у сфері мі-
грації та функціонування якого орієнтоване перш за все на громад-
ську безпеку і захист громадян, не слід очікувати реалізації запро-
понованих рекомендацій. 

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають стати 
суб’єктами та об’єктами ефективної міграційної політики країни. 
Вимушених переселенців зі сходу України, які набули статусу 
ВПО, не включено в загальну систему міграційної політики, не 
внесено відповідних змін та доповнень до міграційного законодав-
ства. Лише у Стратегії державної міграційної політики на період 
до 2025 року підкреслюється, що суттєво впливає на міграційну 
ситуацію в Україні така категорія громадян, як внутрішньо пере-
міщені особи з тимчасово окупованих територій та районів прове-
дення АТО (нині − ООС). Проте з урахуванням специфіки пробле-
матики ВПО це питання потребує окремого регулювання, а також 
правового визначення та забезпечення реалізації в чинній мігра-
ційній політиці. Однак відкидати його із загальних міграційних 
процесів і виокремлювати із загальної системи недоцільно. Такий 
стан можна порівняти з відокремленням від живого організму ва-
жливої його частини, яка функціонує завдяки цьому організму. На-
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слідком такого відокремлення є водночас і каліцтво організму, і 
штучне функціонування відокремленої частини, що несе невідво-
ротну шкоду. 

Україна входить у новий період розвитку міграційних про-
цесів в умовах дедалі глибшої інтеграції з ЄС, можливостей наба-
гато вільнішого пересування громадян завдяки безвізовому режи-
му і в той же час значного відставання за рівнем доходів від сусід-
ніх країн. Невирішеність проблем ВПО здатна інтенсифікувати 
зростання втрат населення внаслідок еміграції. Тому у сфері внут-
рішньої міграції доцільно розширити зміст Стратегії державної 
міграційної політики України на період до 2025 року за рахунок 
питань, що стосуються внутрішнього вимушеного переміщення. 
Концептуальні, стратегічні та програмні документи з питань ВПО 
мають бути вбудовані в загальний контекст міграційної політики. 
Зміст міграційного законодавства України необхідно скоординува-
ти із законодавством України про ВПО. Законодавча база щодо 
розв’язання проблем ВПО потребує подальшого вдосконалення та 
збалансованості з вітчизняним міграційним законодавством.  

Удосконалена міграційна політика України щодо вирішен-
ня проблем вимушеної внутрішньої міграції на засадах соціальної 
справедливості заради безпеки і розвитку потребує таких змін:  

доповнення змісту Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначенням механізмів 
фінансового, організаційно-управлінського, інституційного, кад-
рового, наукового, інформаційного забезпечення його впрова-
дження;  

внесення коректив до виборчого законодавства з метою за-
безпечення виборчих прав ВПО;  

розробка й упровадження програм залучення, адаптації та 
інтеграції внутрішніх мігрантів для розвитку пріоритетних галузей 
економіки, економічного і соціального розвитку країни, відсте-
ження їх потенціалу як ресурсу територіальних громад, регіону, 
країни загалом;  

врахування питань ВПО в державних та регіональних стра-
тегіях, програмах, планах у житловій, медичній, освітній сферах, 
сфері зайнятості. Нагальним є створення умов для працевлашту-
вання ВПО з використанням інформаційно-комунікаційних інтер-
нет-технологій, компенсація державою витрат роботодавця на 
оплату праці при перепідготовці та підвищенні кваліфікації цієї 
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категорії громадян, забезпечення ВПО соціальним інтернетом для 
навчання новим професіям, потрібним на ринку праці тощо; 

удосконалення податкового законодавства, яке регулює  
підприємницьку діяльність, що здійснюється громадськими об'єд-
наннями безпосередньо або через створені ними юридичні особи 
(товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті 
(цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню; закріп-
лення в законодавстві податкових пільг для соціальних підпри-
ємств, зокрема для тих, які надають допомогу у вирішенні соці-
альних проблем ВПО. 

Важливим у формуванні та розширенні інформаційної бази 

щодо проблем ВПО і шляхів їх вирішення, у тому числі спрямова-

ності міграційних переміщень, є внесок науковців інститутів НАН 

України, які були вимушені переміститися з окупованих територій 

до м. Києва (Інститут економіки промисловості
1
 та Інститут еко-

номіко-правових досліджень)
2
. Динаміку стану, проблеми, особли-

вості адаптації ВПО розкрито в колективній монографії вчених-

переселенців «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територі-

альні громади: діагностика стану та механізми забезпечення»
3
. 

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень
4
, Інсти-

туту економіки та прогнозування НАН України мають вагомі на-

укові результати щодо соціально-економічних потреб ВПО, ефек-

тивної адаптації та інтеграції ВПО у приймаючі громади. Фахівці 

Львівського інституту регіональних досліджень імені М.І. Доліш-

нього запровадили моніторинг соціокультурних проявів міграції в 

умовах євроінтеграційних процесів України (під керівництвом 

                                                           
1
 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії 

успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с. 
2
 Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: еконо-

міко-правові аспекти: кол. Монографія; за наук. ред. В.А. Устименка, 

І.В. Заблодської / НАН України, Ін-т економіко-правових дослід. К.: ТОВ 

«ВІСТКА», 2018. 210 с. 
3
 Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: ді-

агностика стану та механізми забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, О.В. 

Панькова, Ю.С. Залознова, О.В. Лях та ін.; НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. Київ, 2018. 244 с. 
4
 Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та 

українські реалії : монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с. 
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У. Садової)
1
, який містить вимір соціально-економічної захищено-

сті мігрантів.  

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року щодо посилення прав мігран-

тів (біженців, іноземців) потребує змін та доповнень.  

Наразі у прийнятому Плані заходів з реалізації Національ-

ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схвале-

ному Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23.11.2015 р. № 1393-р, є підрозділ, присвячений забезпеченню 

правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні бі-

женцями або особами, які потребують додаткового захисту; урегу-

лювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні. Цей підрозділ містить п’ять напрямів ре-

алізації очікуваних результатів: 

1. Упровадження заходів для інтеграції в українське суспі-

льство осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянст-

ва, які на законних підставах перебувають в Україні (21 захід). 

2. Удосконалення законодавства про біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, відповідно до міжнародних стан-

дартів (14 заходів). 

3. Забезпечення належних умов для звернення особи про 

визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захис-

ту, особливо дитини, розлученої із сім’єю (5 заходів). 

4. Забезпечення реалізації особами, яких визнано в Україні 

біженцями або які потребують додаткового захисту, права на пра-

цю, охорону здоров’я, освіту (2 заходи). 

5. Створення умов для інтеграції в українське суспільство 

осіб, яких визнано в Україні біженцями або які потребують додат-

кового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянс-

тва, які тривалий час перебувають в Україні на законних підставах 

(4 заходи). 

Оцінка форми подання та змісту Плану заходів свідчить, 

що при його розробці було прагнення до максимізації набору за-

                                                           
1
 Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіона-

льні аспекти / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України»; наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2016. 266 с. (Сер. «Проблеми 

регіонального розвитку»).  
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ходів з надмірною деталізацією процесів здійснення одного ре-

зультату, а було неважливо – чи досягнуто цей результат, чи ні. Бо 

визначався проміжний індикатор досягнення. Строки виконання у 

більшості заходів закінчуються 2016-2017 роками, незважаючи на 

кінцевий термін Плану заходів-2020. 

Більшість заходів за індикаторами досягнення мають про-

міжний результат, який визначає поданий на розгляд Кабінету Мі-

ністрів України законопроєкт. Значна кількість заходів не може 

бути проконтрольована, особливо ті з них, що стосуються успіш-

ної політики інтеграції та потребують її зміни, інтеграційно-про-

світницьких процесів, задоволення потреб мігрантів у житлі, осві-

ті, працевлаштування, медичних послугах, доступі до кредитуван-

ня тощо.  

Загальне враження від «Плану заходів з реалізації Націона-

льної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» зага-

лом та щодо міграційних питань зокрема є суперечливим. Є певні 

позитивні зрушення у правовому полі України з прийняттям «На-

ціональної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», 

що цінується і українською, і міжнародною спільнотою. Даний 

План заходів є головним джерелом і важелем для реального забез-

печення прав людини в Україні щодо мігрантів. 

У зв’язку з вищевикладеним пропонується внести зміни та 

доповнення до Плану заходів, які стосуються уточнення і напов-

нення змісту заходів до 2020 р., а також залучення потенціалу міг-

рантів як ресурсу розвитку через активізацію їх підприємницької 

діяльності, запобігання порушенням громадського порядку тощо.  

Удосконалення міграційної політики України заради без-

пеки та розвитку неможливе без дотримання міжнародних домов-

леностей на регіональному європейському рівні, що в сукупності 

формують стандарти, яких держава прагне досягти. Зокрема, це 

Європейська конвенція про захист прав і основоположних свобод 

людини, що стала частиною законодавства України в 1997 р. Чет-

вертий протокол до конвенції гарантує людині, яка легально пере-

буває на території держави, свободу пересування та вибір місця 

проживання (ст. 2), а також право кожного залишати країну, у то-

му числі свою власну. Ст. 3 Протоколу не допускає вислання гро-

мадянина з території його країни і забезпечує незаперечне право 

на повернення. Ст. 4 забороняє колективне вислання іноземців, 
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тобто вимагає ретельного й об’єктивного вивчення будь-якої спра-

ви на індивідуальній основі. Серед документів Ради Європи, до 

яких приєдналася Україна і які містять норми, що враховуються в 

національному міграційному законодавстві, − Європейська соціа-

льна хартія (переглянута), Європейська конвенція про правовий 

статус працівників-мігрантів, Конвенція Ради Європи про заходи 

щодо протидії торгівлі людьми, Європейська конвенція про грома-

дянство тощо. 

Ефективність регулювання міграційних процесів в Україні 

залежить від відповідного науково-інформаційного забезпечення; 

якісних статистичних даних впливу мотиваційних чинників та на-

слідків міжнародних міграцій. Виявити реальну ситуацію щодо 

переміщень мешканців країни допоможе запланований на 2020 р. 

перепис населення України. Для цього до переписного листа ма-

ють бути внесені відповідні запитання. Посилюється необхідність 

залучення результатів наукових досліджень у систему державного 

управління міграційними процесами. Їх активізації, поглибленню, 

популяризації сприятиме утворення в системі НАН України спеці-

алізованої установи з міждисциплінарного дослідження міграцій-

них процесів
1
. 

  

                                                           
1
 Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та 

українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с. 
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Розділ 5. НОВІ ВИМОГИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Для соціальної політики України останнім часом характер-

ні невизначеність, неконкретизованість і низький рівень реалізова-

ності. Соціальні права та гарантії, регламентовані в Конституції 

України, залишаються деклараціями, які для більшості громадян є 

нереалізованими. Спрямованість системи національної безпеки з 

липня 2018 р. після ухвалення Закону України «Про національну 

безпеку України» переорієнтувалась із соціально-гуманітарної на 

воєнно-оборонну. Скасовано правову регламентацію соціальної 

безпеки, а врахування та подолання соціальних загроз національ-

ній безпеці виключено із системи державного управління. 

Також несприятлива ситуація простежується щодо інсти-

туційного забезпечення соціальної політики, коли держава пере-

стала розробляти на національному рівні правові документи із со-

ціальної політики. За всю історію незалежності України було ух-

валено та реалізовано два правових документи із соціальної полі-

тики: Основні напрями соціальної політики України на 1997-

2000 рр. (схвалені Указом Президента України від 18.10.1997 р.); 

Основні напрями соціальної політики України на період до 2004 р. 

(№ 717/2000). За період президенства В. Ющенка, В. Януковича, 

П. Порошенка не було прийнято жодного документа із соціальної 

політики держави. Соціальна сфера національної безпеки не діста-

ла розвитку у Стратегіях національної безпеки. Системою держав-

ного управління було проігноровано соціальну політику, і за 2004-

2018 рр. у цій сфері не було прийнято ні концепцій, ні стратегій, ні 

основних напрямів, ні програм, відповідних планів, заходів. 

Актуальність прийняття Основних напрямів соціальної по-

літики сьогодні є надзвичайно високою з огляду на фундаменталь-

ні зрушення у глобальних економічних і соціальних системах 

управління, їх дестабілізацію, загострення проблем безпеки та зро-

стання соціальних ризиків і небезпек. Внутрішніми чинниками, що 

потребують активізації соціальної політики, є критично низькі міс-

ця України в міжнародних рейтингах за показниками рівня та яко-

сті життя населення, поглиблення демографічної кризи та соціаль-
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ної нерівності, значний ступінь тінізації відносин у соціально-

трудовій сфері тощо. 

Стратегічний курс України на євроінтеграцію потребує 

врахування європейської правової бази, що регламентує пріорите-

ти соціального розвитку, захисту соціальних і трудових прав, а та-

кож механізмів досягнення високих стандартів якості життя насе-

лення. 

Водночас необхідно надати відповіді на виклики цифрові-

зації. У січні 2018 р. було прийнято Концепцію розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на період до 2020 року, у якій не 

враховано негативних наслідків прискореного запровадження ци-

фровізації економіки для соціально-трудової сфери та людини.  

Нові вимоги до соціальної політики з попередженням, мі-

німізацією глобальних і національних ризиків та небезпек, а також 

із формуванням оптимістичних стратегій соціального розвитку 

обумовили здійснення наукових досліджень у цьому напрямі. 

Запропоновані пропозиції та рекомендації щодо формуван-

ня правового документа із соціальної політики не вичерпуються 

представленими стратегічними напрямами та заходами з їх реалі-

зації − вони становлять основу для його розробки. Такий документ 

необхідно доповнити такими складовими, як людський розвиток, 

трудовий потенціал, соціальне управління, соціальний капітал, со-

ціальна відповідальність, ціннісна конкурентоспроможність, ду-

ховно-моральні цінності, соціальна згуртованість, інформаційна 

безпека тощо. 

 

 

5.1. Соціальна політика України в контексті вимог  

та перспектив євроінтеграції 

 

Європейська соціальна політика ґрунтується на базових 

гуманістичних цінностях, визначених в Угоді про соціальну полі-

тику та Протоколі про економічну, соціальну і територіальну єд-

ність, що є додатками до Договору про Європейський Союз 

(ДЄС)
1
. У 1990-х роках були прийняті три засадничих норматив-

                                                           
1
 Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору 

про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01). URL:  
old.minjust.gov.ua/file/23491.docx (дата звернення: 02.02.2019). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiW7pGcm6HeAhXOzKQKHU-oAJsQFjAEegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F23491.docx&usg=AOvVaw1WJ18Y6T-CaWiuKcDiBJeV
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них документи, що створили концептуальну основу соціальної по-

літики ЄС: «Біла книга про зростання, конкурентоспроможність і 

зайнятість» (1993 р.); Зелена книга «Європейська соціальна полі-

тика, роздуми для Союзу» (1993 р.); «Європейська соціальна полі-

тика: шлях для Союзу. Біла книга» (1994 г.). В останньому доку-

менті наголошено, що Європейська соціальна модель базується на 

загальних цінностях (демократія та права особистості, вільна рин-

кова економіка, рівність можливостей для кожного, добробут і со-

ціальна захищеність для всіх, об’єднання і солідарність), що відпо-

відають принципам солідарності та соціального згуртування
1
. По-

чаток нинішнього століття ознаменувався формуванням норматив-

но-правової бази ЄС, орієнтованої на уніфікацію положень соці-

ального та трудового права на наднаціональному рівні при певній 

гармонізації національних стандартів. Сучасне регулювання соці-

альної сфери ЄС залишає за державами вибір форм і засобів їх до-

сягнення та реалізації.  

Європейська соціальна модель передбачає заборону на 

дискримінацію та обмеження основних свобод. Заборонні норми 

підтримуються, конкретизуються і доповнюються європейським 

законодавством (вторинним правом), заснованим на розподілі 

компетенцій між ЄС і країнами-членами. Цей розподіл впливає на 

розвиток європейської соціальної моделі шляхом позитивного і 

негативного визначення компетенцій (те, що ЄС має право робити 

і що не має права). Крім того, встановлено, що ЄС може робити 

самостійно (виняткові компетенції), а що – у взаємодії з країнами-

членами (невиняткові компетенції).  

Негативні визначення компетенцій у деяких випадках ви-

никають як виключення певних сфер регулювання з позитивних 

визначень компетенцій і стосуються політики щодо зайнятості, 

освіти, охорони здоров’я та медичного обслуговування, державно-

го життєзабезпечення, трудових відносин (оплата праці, право на 

свободу асоціацій, страйк і локаут), соціального захисту. У цих 

сферах політики діяльність ЄС через неможливість гармонізації 

має характер доповнення або підтримки. Компетенції у сфері соці-

                                                           
1
 Свердлова Ю.О. Нормативно-правове регулювання соціальної полі-

тики Європейського Союзу. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/-
article/viewFile/5911/6661 (дата звернення: 02.02.2019). 
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альної політики в більш вузькому розумінні зберігаються на наці-

ональному рівні.  

Залежно від розподілу компетенцій ЄС має можливості 

впливу в таких формах: 

«жорсткій», прямій – реалізація заборонних норм у пер-

винному законодавстві (договорах про ЄС) та похідному або вто-

ринному законодавстві (директиви, нормативні акти, рішення та 

ін.); 

«м’якій» – так звані «процеси» і метод відкритої координа-

ції (Люксембурзький процес або Європейська стратегія зайнятості 

(1997 р.), Кельнський процес щодо координації політики в галузі 

зайнятості (1999 р.), Лісабонська стратегія щодо політики ЄС у 

сфері зайнятості, освіти, соціальній сфері (2000 р., оновлена у 

2005 р.);  

«дуже м’якій» – через суспільні заклики, декларації, про-

грами дій
1
.  

Окрім засновницьких документів, існує значна кількість 

нормативних актів вторинного права ЄС (регламенти, директиви, 

рішення), що становлять основу соціального права ЄС та є реалі-

зацією відповідної компетенції інститутів ЄС, якою вони наділені 

згідно з положеннями засновницьких договорів
2
. Згідно з нормами 

ДЄС, Європейська Рада (ЄР) має повноваження щодо прийняття 

Директив для держав-членів з питань: захисту працівників за умов 

припинення трудового договору; техніки безпеки і виробничої са-

нітарії, умов праці та поліпшення виробничого середовища для 

захисту здоров’я працівників; представництва та колективного за-

хисту інтересів працівників і роботодавців, зокрема при прийнятті 

спільних управлінських рішень; інформування і консультування 

працівників; інтеграції осіб, виключених із ринку праці; гендерної 

рівності щодо використання можливостей ринку праці та ставлен-

ня на робочому місці, рівності в оплаті праці чоловіків і жінок; со-

ціального забезпечення та соціального захисту працівників; фінан-

                                                           
1
 Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль ві-

діграє ЄС? / Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні 
та Білорусі. К.: Заповіт, 2006. 44 с. 

2
 Свердлова Ю.О. Нормативно-правове регулювання соціальної полі-

тики Європейського Союзу. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/-
viewFile/5911/6661 (дата звернення: 02.02.2019). 
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сування активної політики зайнятості, створення робочих місць і 

трудової міграції, умов працевлаштування громадян інших країн, 

які на законних підставах постійно проживають на території ЄС; 

соціального діалогу. Водночас повноваження Європейської Ради 

не поширюються на питання оплати праці, свободи асоціацій, пра-

ва на страйк та локаут. 

У 1993 р. ЄР прийняла рішення про поширення законодав-

ства ЄС на рівень національних законодавчих систем, що стало 

одним із критеріїв відповідності, яким мають задовольняти країни-

кандидати на вступ до ЄС. Сьогодні система нормативних актів, 

прийнятих інститутами ЄС, встановлює загальні для всіх держав-

членів рамки й орієнтири щодо соціальної безпеки, а також визна-

чає вектор поступового зближення і гармонізації національних си-

стем соціального захисту держав-членів ЄС. При цьому головна 

роль соціального законодавства в умовах ринкової економіки по-

лягає в забезпеченні надійних і дієвих компромісів між ринковими 

обмеженнями, соціальними та загальнолюдськими цінностями
1
.  

Основні соціальні права і свободи визначені Європейською 

соціальною хартією (прийнята Радою Європи 18.10.1961 р., пере-

глянута у травні 1996 р., ратифікована із заявами Законом України 

№ 137-V від 14.09.2006 р.)
2
, Хартією Співтовариства про основні 

соціальні права працівників (1989 р.)
3
 та Хартією з основних прав 

ЄС (2000 р.)
4
.  

Метод відкритої координації вперше був застосований у 

сфері політики зайнятості для визначення спільних цілей держав-

членів ЄС, оцінювання країн і порівняння їх прогресу, стимулю-

вання подальших дій і взаємного використання досвіду. На основі 

спільних європейських орієнтирів у сфері політики зайнятості Єв-

ропейською Комісією розробляються національні плани дій, у 

яких надаються специфічні для країн рекомендації. Із 2000 р. дер-

жави-члени ЄС поширили метод відкритої координації на інші, 

                                                           
1
 Bronstein A. Labour Law Reform in the EU Candidate Countries: 

Achievements and Challenges. Geneva, International Labour Office, 2003. рр. 2-3, 10. 
2
 Європейська соціальна хартія (переглянута). URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 02.02.2019). 
3
 Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників. 

URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044 (дата звернення: 02.02.2019). 
4
 Хартія з основних прав Європейського Союзу. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата звернення: 02.02.2019). 
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крім зайнятості, сфери: боротьбу з бідністю, пенсійну політику, 

охорону здоров’я та догляд за людьми похилого віку
1
. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоварист-

вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

(далі – Угода про асоціацію з ЄС)
2
 означає прийняття зобов’язань 

реалізувати суттєві й чітко визначені економічні та соціальні ре-

форми протягом конкретного періоду часу. Вона містить перелік, 

що складається з більш ніж 350 директив, регламентів та інших 

нормативних документів, з якими має бути гармонізоване законо-

давство України. Зокрема, у сфері зайнятості, соціальної політики 

та рівних можливостей Угодою про асоціацію з ЄС передбачено 

імплементацію 40 директив.  

Бачення майбутнього Європи та політичні шляхи його до-

сягнення засновані на таких ключових цінностях і політиці, що 

сформували «європейський проєкт» від Римського договору 

(1956 р.) до Лісабонської угоди (2007 р.)
3
: 

відкрите співтовариство рівних зі спільними сильними ін-

ституціями, що сприяють миру і демократії, сталому розвитку, 

солідарності, соціальній, економічній і територіальній єдності; 

розвинена демократія та належне врядування, перева-

жання верховенства права, дотримання Хартії основних прав і 

прав меншин – прозорі та підзвітні установи, а також публічні пос-

луги, орієнтовані на розширення прав і можливостей громадян, 

сприяння врядуванню за участю громадян; 

сталий розвиток, добробут і якість життя – загально-

доступний людський і гармонійний розвиток, що охоплює три ви-

міри (економічний, екологічний та соціальний); 
територіальна ефективність і згуртованість – загальний 

гармонійний розвиток, що скорочує відмінності між регіонами та 

                                                           
1
 Шпідла В. Яка соціальна політика потрібна Європі? К.: Заповіт, 

2008. С. 9-12. 
2
 Угода про асоціацію. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov. 

ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-proasociacyu (дата звернення: 

02.02.2019). 
3
Making Europe Open and Polycentric. Draft Final Version to be discussed 

in the ESPON Conference 29th April 2014. Version: 6.0 / 23 April 2014. URL: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ET2050_Territorial-
Vision.pdf, с. 8-9 (дата звернення: 27.02.2019). 
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досягається шляхом розгляду як ефективності та справедливості, 
так і встановлення двох взаємозалежних, хоча різних, політичних 
цілей: усім регіонам має бути надана можливість досягти повного 
потенціалу, використовуючи свій конкретний територіальний ка-
пітал (територіальна ефективність), і всі громадяни повинні мати 
еквівалентну якість життя; 

внутрішня солідарність – спільний європейський простір 
стабільності через спільну роботу та / або диверсифіковану фінан-
сову підтримку для гарантування фінансової стабільності, енерге-
тичної взаємозалежності, міграції та управління кордонами ЄС, 
адаптації до зміни клімату, боротьби з міською та сільською бід-
ністю та безробіттям, включно із зобов'язаннями відповідальності 
тих, хто отримує фінансову допомогу; 

солідарність із регіонами сусідства та рештою світу – 
просування цінностей «європейської моделі»: демократії, відкри-
того й інклюзивного суспільства, охорони довкілля. 

У 2018 р. Європейська Комісія відзначила 30-річчя запро-
вадження політики згуртування (EU Cohesion Policy), мета якої, 
згідно із ст. 174 Лісабонської угоди (2007 р.)

1
, полягає у сприянні 

загальному гармонійному розвитку ЄС, зміцненню його економіч-
ної, соціальної та територіальної єдності, «стиранні» соціально-
економічних відмінностей (конвергенції) як між країнами-учасни-
цями, так і між регіонами всередині них, що досягається шляхом: 
прискорення економічного зростання, посилення конкурентоспро-
можності та підвищення добробуту населення країн-членів ЄС; 
збільшення інвестування у сферу науки, інновацій, екології; роз-
будови інфраструктури та поліпшення транскордонної взаємодії; 
полегшення доступу до загальної та професійної освіти; підви-
щення рівня зайнятості, соціального захисту та соціального залу-
чення населення

2
. Єврокомісією визначено такі пріоритети політи-

ки згуртування на 2021-2027 рр.: 

більш розумна Європа (Smarter Europe): підтримка іннова-

цій, цифровізації, модернізації промисловості, малого та середньо-

го бізнесу; 

                                                           
1
 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 

establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. URL: 
http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign (дата звернення: 16.02.2019). 

2
 Investing in Europe's Future. Fifth Report on Economic, Social and 

Territorial Cohesion / European Commission. November 2010. рр. 11-17. 
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більш «зелена», безвуглецева Європа (Greener, carbon free 

Europe) − реалізація Паризької угоди, інвестування у відновлювані 

джерела енергії, трансформація енергосистем, боротьба зі зміною 

клімату;  

більш поєднана Європа (more Connected Europe): інвести-

ційна підтримка розвитку стратегічних транспортних і цифрових 

мереж у ЄС; 

більш соціальна Європа (more Social Europe): упроваджен-

ня Європейської опори соціальних прав, інвестування в якісну зай-

нятість, освіту, професійне навчання, соціальну інклюзію та рівно-

правний доступ населення до медичних послуг; 

більш наближена до громадян Європа (more Europe closer 

to citizens) − підтримка стратегій розвитку місцевих громад і ста-

лого урбаністичного розвитку на всій території Європейського 

Союзу. 

Поточний соціальний порядок денний ЄС розширений з 

урахуванням ухваленої Єврокомісією у квітні 2017 р. Європейсь-

кої опори соціальних прав, що включає 20 пріоритетів у сферах 

зайнятості, соціального страхування і пенсійного забезпечення, 

соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, соціального діалогу, 

соціальної інклюзії та ін.
1
 (табл. 5.1). 

З реалізацією Європейської опори соціальних прав безпо-

середньо пов’язані три ключових напрями реформ: досягнення на-

лежного рівня базових цифрових навичок населення, що відпо- 

відають вимогам сучасного ринку праці; забезпечення ефективно-

сті й адекватності мереж соціальної безпеки; поліпшення соціаль-

ного діалогу та залучення соціальних партнерів до розробки дер-

жавної політики та законодавчих процесів на національному рів-

ні
2
. 

                                                           
1
 Establishing a European Pillar of Social Rights. Commission Staff 

Working Document SWD (2017) 201 final. Brussels: European Commission, 
26.04.2017. рр. 2. 

2
 EU Commission's country-specific recommendations for 2018-2019 show 

clear influence of the European Pillar of Social Rights, say ETUI researchers / 
International Trade Union Institute (ETUI). 4 July 2018. URL: 
https://www.etui.org/News/EU-Commission-s-country-specific-recommendations-
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Таблиця 5.1 – Пріоритети та індикатори Європейської опори 

соціальних прав 
1
 

Пріоритети Статистичні індикатори моніторингу 

1 2 

Рівні можливості та доступ до ринку праці 

1) освіта, професійна 

підготовка та система 

«навчання протягом 

усього життя»; 

2) гендерна рівність; 

3) рівні можливості; 

4) активна підтримка 

працевлаштування 

Частка учнів із незавершеною базовою чи 

професійною освітою віком 18-24 роки; 

частка дорослого населення з вищою освітою 

віком 30-34 роки; 

частка дорослого населення, охопленого осві-

тою, навчанням, підвищення професійної ква-

ліфікації; 

гендерний розрив у рівнях зайнятості осіб ві-

ком 20-64 роки; 

квінтильний коефіцієнт нерівності доходів 

населення; 

частка населення, що піддається ризику бідно-

сті та соціальної ексклюзії; 

частка молоді віком 15-24 роки, яка не охоп-

лена роботою, освітою чи навчанням (рівень 

NEET) 

Справедливі умови праці 

5) забезпечення безпеч-

ної та адаптованої зайня-

тості; 

6) оплата праці; 

7) інформація про умо-

ви працевлаштування та 

захист у разі звільнення; 

8) соціальний діалог та 

залучення працівників; 

9) баланс «робота-

особисте життя»; 

10)  здорове, безпечне та 

добре адаптоване робоче 

середовище і захист да-

них 

Рівень зайнятості осіб віком 20-64 роки; 

рівень безробіття осіб віком 15-74 роки; 

рівень молодіжного безробіття; 

рівень довгострокового безробіття; 

чисельність населення, охопленого держав-

ною політикою зайнятості; 

частка працівників, які перейшли від тимчасо-

вих до постійних трудових контрактів; 

валовий наявний дохід у розрахунку на душу 

населення; 

оплата праці найманого працівника за годину 

роботи; 

частка працюючого населення, що піддається 

ризику бідності 
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Закінчення табл. 5.1 
1 2 

Соціальний захист та інклюзія 

11) догляд за дітьми та со-

ціальна підтримка дітей; 

12) соціальний захист; 

13) допомога з безробіття; 

14) мінімальний дохід; 

15) доходи та пенсії у ста-

рості; 

16) охорона здоров'я; 

17) інклюзія людей з обме-

женими можливостями; 

18) довгостроковий догляд 

за тими, хто його потребує; 

19) житло та допомога для 

бездомних; 

20) доступ до основних со-

ціальних послуг 

Вплив соціальних трансфертів (окрім пен-

сійних виплат) на скорочення бідності;  

коефіцієнт заміщення заробітної плати пе-

нсією; 

частка дітей віком до 3 років, охоплених 

послугами системи догляду за дітьми; 

недостатній доступ населення до медичної 

допомоги, за самооцінкою; 

рівень власних витрат населення на оплату 

медичних послуг; 

очікувана тривалість здорового життя при 

народженні; 

частка населення з цифровими навичками 

базового чи вищого рівня 

1
 Джерело: European Pillar of Social Rights / European Parliament, 

European Commission, Council of the European Union. 17 November 2017. 

рр. 10-22; European Pillar of Social Rights. Overview of Indicators / Eurostat. 

2018. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-

rights/indicators (дата звернення: 02.02.2019). 

 

Соціальний порядок денний розвинутих держав світу 

спрямований на подолання соціальної несправедливості, що по-

требує комплексних стратегічних рішень з акцентом на посилення 

соціального захисту населення, стимулювання продуктивної зай-

нятості, підвищення ефективності державного управління, а також 

забезпечення інклюзивного економічного зростання як основи роз-

ширення соціальних можливостей суспільства
1
. Для цього Євро-

комісія застосовує такі інструменти: «Єдиний цифровий ринок»; 

«Гарантії для молоді»; «Новий Порядок денний у сфері навичок 

                                                           
1
 Бурлай Т.В. Сучасні підходи державної політики щодо подолання 

соціальної несправедливості. Механізми реконструктивного економічного 
розвитку та соціальні критерії їх ефективності: монографічний збірник / за 
ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 
К., 2017. С. 171-189. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/6.pdf (дата звернення: 
02.02.2019). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators
http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators
http://ief.org.ua/docs/scc/6.pdf
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для Європи»; «Новий старт соціального діалогу»; формування Єв-

ропейського агентства з питань праці; модернізація управління си-

стемами соціального захисту; ініціативи щодо освіти та охорони 

здоров'я та ін.
1
.  

Соціальна конвергенція України та ЄС є одним із найбільш 

значущих аспектів євроінтеграції та передбачає поступове збли-

ження інститутів, механізмів і рівнів соціального забезпечення, 

соціального захисту, соціального партнерства та громадської ак-

тивності в соціальній сфері. Значущість цього аспекту пов'язана з 

важливістю забезпечення високих стандартів соціального розвит-

ку, підвищення рівня та якості життя, з якими в українців переваж-

но асоціюється процес європейської інтеграції. Досягнення цих 

цілей потребує використання нового, ефективного інструментарію 

державного регулювання соціальної політики, що враховує за-

вдання та наявні ризики інтеграції України в соціальний простір 

ЄС. Соціальний вимір євроінтеграції України передбачає інститу-

ційне впровадження таких ключових елементів Європейської соці-

альної моделі
2
:  

гарантування фундаментальних соціальних прав, визначе-

них Хартією Співтовариства про основні соціальні права праців-

ників (1989 р.) та Європейською соціальною хартією (переглянута 

у 1996 р.);  

дотримання спільних соціальних цінностей − соціальної  

рівності, солідарності, субсидіарності для забезпечення більш 

справедливого розподілу доходів у суспільстві, скорочення соці-

альної нерівності, недопущення крайньої бідності та маргіналізації 

населення;  

універсальні високі соціальні стандарти, зростання яких 

забезпечується завдяки розвитку соціальної інфраструктури; рів-

                                                           
1
 Monitoring the implementation of the European Pillar of Social Rights. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 
the European Economic and Social Committee. COM(2018) 130 final. Strasbourg: 
European Commission, 13.03.2018. рр. 6. 

2
 The European Social Model / European Trade Union Confederation. July 

2006. URL: http://www.etuc.org/european-social-model (дата звернення: 
17.02.2019); Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging 
of a European Social Model / еd. by S. Golinowska; P. Hengstenberg; M. 
Zukowski. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
2009. 427 p. 
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ному доступу до соціальних послуг, освіти й охорони здоров'я; ви-

сокому рівню соціального захисту; гарантованому гідному мініму-

му оплати праці; гідним житловим умовам й умовам праці тощо.  

активна політика зайнятості, націлена на створення гідних 

робочих місць, підвищення професійно-освітнього рівня учасників 

ринку праці, полегшення доступу до нього, підтримку цінності ро-

боти як способу самореалізації та досягнення гідного рівня життя 

людини; 

соціальний діалог і соціальна активність, завдяки якій ефе-

ктивна традиційна модель соціального партнерства між владою, 

бізнесом і профспілками в ЄС доповнюється високим рівнем гро-

мадської активності населення щодо відстоювання своїх соціаль-

них прав та вирішення проблем соціально-економічного й еколо-

гічного розвитку; 

інклюзивність суспільного життя як філософія зміцнення 

та згуртування європейського суспільства, що полягає в наданні 

людям максимально рівних можливостей для розвитку, самореалі-

зації та гідного життя, незалежно від їхніх фізичних, соціальних, 

культурно-етнічних та інших відмінностей, залучення (повернен-

ня) до повноцінного суспільного життя людей похилого віку, лю-

дей з обмеженими можливостями та ін.;  

вагома роль державної соціальної політики, що проявля-

ється у високому рівні соціальних витрат консолідованого бюдже-

ту, активних заходах держави щодо формування людського та со-

ціального капіталу, а також забезпеченні соціального прогресу су-

спільства.  

Рамковим елементом Європейської соціальної моделі як 

об'єднаної комбінованої системи економічного розвитку, безпеки 

та соціального прогресу є закріплення в договорах ЄС принципів 

соціальної ринкової економіки. Незважаючи на те що ця модель 

по-різному реалізується країнами-членам ЄС, вона побудована на 

спільних принципах, цінностях, з урахуванням практики та досві-

ду євроінтеграційного проєкту, а отже, відповідно до визначення 

Європарламенту (2006 р.) може бути інтерпретована як «єдність 

цінностей за розмаїття систем»
1
. 

                                                           
1
 Риччери М. Как спасти социальность рыночной экономики. Мир пе-

ремен. 2017. № 1. С. 124-138. 
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Процес євроінтеграції більшості постсоціалістичних країн-

членів ЄС та впровадження Європейської соціальної моделі су-

проводжувався соціальними ризиками і загрозами, а саме: загост-

ренням демографічних проблем, зростанням безробіття, поширен-

ням бідності, поглибленням соціальної диференціації суспільства 

за рівнем доходів населення та ін.
1
 Усі ці соціальні ризики є актуа-

льними і для України. У зв’язку з цим досягнення соціальних ці-

лей, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також мінімізація 

соціальних ризиків, що супроводжують її реалізацію, забезпечення 

євроінтеграції у соціальній сфері через упровадження ключових 

елементів Європейської соціальної моделі потребують застосуван-

ня інструментів державного регулювання. Їх основу мають стано-

вити сучасні підходи ЄС до формування політики соціальної якос-

ті, що базуються на концепціях соціального миру, соціального ви-

рівнювання, соціальної справедливості
2
, а також соціального доб-

робуту та якості життя.  

Реалізація Євросоюзом політики соціальної якості покли-

кана забезпечувати одночасно високу якість життя (у традиційно-

му розумінні високих соціальних стандартів) і «соціальну якість» 

європейського суспільства. Останнє передбачає високий рівень 

людського та соціального капіталу, соціальної згуртованості та 

залученості (інклюзії), широких соціальних можливостей грома-

дян, зокрема тих, що реалізуються за допомогою механізмів «соці-

альних ліфтів», суспільно-громадських об'єднань, соціальних ме-

реж (сім'я, друзі та ін.), інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основні параметри соціальної якості визначаються трьома 

групами чинників, що мають враховуватися при розробці держав-

ної політики
3
: 

                                                           
1
 Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской 

интеграции. Москва: Аксиом, 2010. 288 с.; Neesham C., Tache I. Is there an 
East-European social model? International Journal of Social Economics. 2010. 
Vol. 37(5). № 4. P. 344-360. 

2
 Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской 

интеграции. Москва: Аксиом, 2010. 288 с. С. 73. 
3
 Some Basic Assumptions on the Social Quality Theory / International 

Association on Social Quality. 2015. URL: http://www.socialquality.org/theory/ 
(дата звернення: 25.03.2019). 
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чинники соціальної якості, що передбачають когнітивну 
та/або суб'єктивно-психологічну оцінку, − особиста безпека, сус-
пільне визнання, соціальна реакція, персональні здібності людини; 

чинники, що характеризують норми соціальної якості, − 
соціальна справедливість, соціальна солідарність, рівність підходів 
соціальної оцінки, людська гідність;  

чинники, що визначають умови соціальної якості, − соціа-
льно-економічна безпека, соціальна згуртованість, соціальна ін-
клюзія, соціальні можливості людей. 

Політика соціальної якості є одним із пріоритетних напря-
мів державного регулювання соціального розвитку Євросоюзу. Це 
необхідно враховувати в національній соціальній та євроінтегра-
ційній політиці, зокрема орієнтованій на реалізацію «соціальної 
складової» Угоди про асоціацію з ЄС, а також забезпечення соціа-
льно-економічної конвергенції. Україна має досить вузьке макро-
економічне «вікно можливостей» для формування суспільства згі-
дно з принципом соціальної якості. Отже, перехід до державної 
політики соціальної якості потребує розширення макроекономіч-
ного «вікна можливостей», пов'язаного зі структурною оптимізаці-
єю та підвищенням рівня продуктивності національної економіки, 
а також створення інституційного середовища, необхідного для 
реалізації концепції соціальної якості.  

Першочергові інституційні кроки щодо формування й 
упровадження політики соціальної якості в Україні та її реалізації 
на засадах інклюзивного зростання і соціальної справедливості 
мають бути спрямовані на вдосконалення державного управління, 
зокрема посилення функції державного стратегічного планування 
соціального розвитку країни. Розробка й ухвалення Національної 
стратегії соціального розвитку (Соціальної доктрини України) на 
основі політики соціальної якості дозволить закласти фундамент 
на довгострокову перспективу та окреслити ключові вектори її ре-
алізації. Цей стратегічний документ має враховувати: 

норми конвенції МОП № 117 (1962 р.) «Про основні цілі та 
норми соціальної політики» (ратифікована Україною 
16.09.2015 р.); 

соціальні цілі та завдання, визначені у главі 21 «Співробіт-
ництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можли-
востей» Угоди про асоціацію з ЄС;  

адаптовані для України Цілі сталого розвитку до 2030 року. 
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5.2. Пріоритети соціальної політики щодо подолання  

демографічної кризи в Україні 

 

Демографічна криза в Україні визначається суттєвим па-

дінням загальної чисельності населення, його депопуляцією, ре-

гресивною статево-віковою структурою, погіршенням стану здо-

ров’я населення, знеціненням інституту сім’ї тощо. 

Середня тривалість життя в Україні станом на 2018 р. ста-

новить 71,98 року, у тому числі для чоловіків − 67,02, а для жі-

нок – 76,78. Цей показник суттєво поступається тривалості життя 

населення більшості країн Євросоюзу. Так, чоловіки в Австрії жи-

вуть майже на 12,3 року, а жінки – на 7,32 більше, ніж в Україні; в 

Іспанії − на 13,48 та 9,52 року відповідно Загалом у світі середня 

тривалість життя чоловіків на 7,6 року вища. 

Згідно з міжнародними рейтингами за 2018 р. Україна по-

сідає низькі місця за такими демографічними показниками: 

приріст населення – 223 місце серед 230 країн (Україна – 

одна з 30 країн, у яких чисельність населення зменшується); 

рівень смертності – 4 місце із 226; 

рівень народжуваності – 172 місце із 199; 

очікувана тривалість життя – 104 місце із 183; 

Індекс людського розвитку – 88 місце із 189
1
. 

Прискорене старіння на тлі низької народжуваності та ви-

сокої смертності практично вичерпало можливості навіть для про-

стого відтворення населення. Негативні демографічні процеси по-

силюються трудовою міграцією і подіями на Донбасі та в Криму. 

Загальна чисельність населення за 2007-2018 рр. зменшилася на 

9,7%, або майже на 4,5 млн чол. При цьому лише внаслідок подій 

на сході України та в Криму втрати чисельності населення в 

2015 р. порівняно з попереднім роком склали майже 2,5 млн чол., 

або 5,5% загальної чисельності.  

Суттєве постаріння населення звужує можливості форму-

вання людського (життєвого), трудового та репродуктивного поте-

нціалу населення. Питома вага людей старше 60 років у 2018 р. 

становить 22,9%, і цей показник збільшується. За шкалою демо-

                                                           
1
 URL: https://uk.wikipedia.org./ wiki/міжнародні_рейтинги_України 

(дата звернення: 29.03.2019). 
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графічного старіння Е. Росета населення країни за цих умов пере-

буває на дуже високому рівні демографічного постаріння. Дефор-

мація вікової структури населення супроводжується суттєвим 

зниженням відтворювального потенціалу. Близько двох десятиліть 

сумарний коефіцієнт народжуваності, брутто- та нетто-коефіцієн-

ти відтворення не відповідають умовам навіть простого відтворен-

ня населення, не забезпечують демографічного відтворення безпе-

рервності поколінь. Так, за оцінками науковців, для простого від-

творення чисельності населення сумарний коефіцієнт народжува-

ності має варіювати в межах 2,2-2,3 дитини в розрахунку на одну 

жінку фертильного віку, що відповідає значенню нетто-коефіцієн-

та відтворення на рівні 1,1-1.15. Фактичні значення даних показ-

ників майже на 40,0% нижчі (табл. 5.2). 

Падіння чисельності населення, низька тривалість життя, у 

тому числі у працездатному віці, супроводжуються зменшенням 

життєвого потенціалу – за останнє десятиліття його зниження 

складає 3,7%, а трудового – майже 6%. Втрати життєвого та тру-

дового потенціалу пов’язані як зі зменшенням чисельності насе-

лення, так і з характеристиками здоров’я та санітарного стану на-

селення. Рівень загальної захворюваності складає щорічно близько 

63-70%, тобто сім осіб із десяти щорічно хворіють на різні види 

захворювань. Простежується високий рівень соціально обумовле-

них видів захворювань: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, венеричні. За 

даними регіонального бюро ВООЗ сучасний стан здоров’я насе-

лення характеризується високими показниками захворюваності та 

смертності. Згідно з рейтингом за станом здоров’я у 2013 р. Украї-

на посіла 99 місце серед 145 країн, а в 2017 р. – 93 із 162. 

Втрати життєвого та трудового потенціалу, репродуктив-

них ресурсів посилюються внаслідок процесів трудової міграції. 

Щорічно близько 5,0-7,0 млн чол. беруть участь у міграційних пе-

реміщеннях за межі України. У 2015-2017 рр. серед контингенту 

трудових мігрантів кількість осіб, молодших 35 років, дорівнювала 

41%, а старших 50 років − лише 20%
1
. В загальному обсязі зовніш-

ньої міграції довгострокова становить близько 35-40%. 

                                                           
1
 Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, при-

чини, наслідки. Демографія та соціальна політика. 2018. № 2 (33). С. 11-27. 
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  Таблиця 5.2 – Демографічні показники України у 2007-2019 рр. 
1
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2007 46465,7 100 68,25 1,345 0,638 0,65 20,3 3171284 0,362 

2008 46192,3 99,4 69,27 1,458 0,69 0,706 20,3 3199740,6 0,322 

2009 45963,4 98,9 69,29 1,473 0,69 0,713 20,4 3184804 0,293 

2010 45782,6 98,5 70,44 1,443 0,686 0,698 20,7 3224926,3 0,352 

2011 45592,2 98,1 71,02 1,459 0,694 0,706 20,9 3237958,4 0,375 

2012 45453,3 97,8 71,15 1,531 0,734 0,741 21,2 3227866,1 1,36 

2013 45372,7 97,6 71,37 1,506 0,717 0,729 21,4 3238249,6 0,703 

2014 45245,9 97,4 71,37 1,498 0,711 0,723 21,6 3229199,9 0,5 

2015 42759,7 92 71,38 1,506 0,715 0,727 21,8 3052187,4 0,216 

2016 42590,9 91,7 71,68 1,466 0,697 0,709 22,1 3052915,7 0,184 

2017 42414,9 91,3 71,98 1,374 0,656 0,666 22,9 3053024,5 0,283 

2018 42216,8 90,9 - - - - - - 0,44 

2019 41983,6 90,3 - - - - - - - 
1
 Складено за даними джерел: Публікація документів Державної Служби Статистики України 

Ukrstat.org // Комплексні статистичні публікації статистичний збірник «Статистичний щорічник України»  
за 2007-2017 рр., та статистичний щорічник «Населення України за 2010-2017 рр.», статистичний бюлетень 
«Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя» 2016 р. URL: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_Ukr_.htm (дата звернення: 13.02.2019). 
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Україна, незважаючи на незначне додатне сальдо міграції, 

стала для сусідніх країн одним із найбільших донорів робочої си-

ли. Вибуття значної кількості мігрантів означає зменшення пропо-

зиції робочої сили на ринку праці, а за умови переходу тимчасової 

трудової міграції у постійну формується дефіцит робочої сили в 

країні. За результатами опитувань перетворення «нестачі кваліфі-

кованих працівників на перешкоду нарощування обсягів вироб-

ництва значно посилилося у другій половині 2017 року»
1
. 

Процеси демографічного старіння впливають практично на 

всі сфери життєдіяльності суспільства. З одного боку, природнє та 

міграційне скорочення населення, особливо молоді, обумовлює 

суттєві втрати суспільством потенціалу розвитку, з іншого – про-

гресуюче демографічне постаріння населення супроводжується 

додатковим навантаженням пенсіонерів на працездатне населення, 

що формує нові виклики для пенсійної системи. Наразі в пенсійній 

системі України налічується 11,7 млн пенсіонерів, а платників 

внесків − 12,9 млн
2
.  

З урахуванням наведених тенденцій постаріння населення 

кількість пенсіонерів через 10-20 років перевищить контингент 

платників внесків до Пенсійного фонду. Додатково на стійкість 

пенсійної системи впливає поширення неформальної та тіньової 

зайнятості, що істотно звужує контингент платників податків. 
Держава в умовах постаріння населення зацікавлена у збе-

реженні фізичного здоров’я людьми похилого віку, зростанні соці-
альної активності та збереженні інтелектуального потенціалу. У 
системі сучасної соціальної політики мають створюватися умови 
для можливості набуття знань протягом життя, розвитку системи 
освіти для дорослих, у тому числі для людей похилого віку. Значна 
кількість людей похилого віку визначає і обсяги споживання соці-
альних послуг. За даними Держкомстату України станом на поча-
ток 2017 р. виявлено 1,2 млн чол., які перебували у складних жит-
тєвих обставинах і потребували соціального обслуговування

3
. За-

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 
396 с. С. 255-266. 

2
 Звіт Пенсійного фонду за 2017 р. URL:  https://www.pfu.gov.ua/32629-

zvit-pro-robotu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2017-rotsi-byudzhet-priorytetu-
diyalnosti-ta-plan-roboty-fondu-na-2018-rik/ (дата звернення: 02.02.2019). 

3
 Соціальний захист населення України за 2016 рік: стат. збірник / 
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безпечення доступності до соціальних послуг особам похилого ві-
ку обумовлює необхідність розбудови відповідної інфраструктури, 
кадрового забезпечення, розвитку виїзних служб для надання не-
обхідних послуг. 

В умовах демографічного старіння соціальна політика, зо-
крема політика у сфері охорони здоров’я, має бути зорієнтована на 
політику «активного старіння»

1
, яка пов’язана з підтримкою хо-

рошого здоров’я людей після 60 років, паралельно має розвиватися 
система з надання довгострокового догляду для людей похилого 
віку, які потребують сторонньої допомоги. Вона базується на роз-
витку різних форм стаціонарного догляду у сполученні із запро-
вадженням системи заходів щодо підтримки сімейних форм догля-
ду та волонтерської діяльності. 

Демографічна політика в Україні як складова соціальної 
політики держави має базуватися на забезпеченні збалансованих 
демографічних інтересів держави, суспільства та особистості. Для 
держави та суспільства зміст цих інтересів полягає у формуванні 
такого типу відтворення населення, для якого можливе: призупи-
нення депопуляції; забезпечення прогресивної статево-вікової 
структури; забезпечення відтворення репродуктивного потенціалу; 
укріплення сім’ї як соціального інституту; створення умов для 
упередження та нейтралізації демографічних загроз; створення 
умов для оптимального сполучення трудової та виховної функції 
сім’ї, успішного сполучення професійної зайнятості та батьківства. 

Виходячи з основної мети демографічної політики та з ура-
хуванням досягнення відповідних Цілей сталого розвитку Украї-
ни – 2030 необхідно забезпечити реалізацію таких стратегічних 
напрямів соціальної політики: 

формування та реалізація нової сучасної концепції соціаль-
ного розвитку, модернізація моделі соціальної політики з ураху-
ванням потреб сьогодення та перспективних глобальних і націона-
льних викликів; 

визначення та реалізація в соціальній політиці, спрямова-

ній на оптимізацію соціально-демографічних процесів, всебічний 

                                                                                                                               
відп. за випуск О.О. Кармазіна. К.: Державна служба статистики України, 
2017. 123 с. 

1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 
396 с. С. 263-265. 
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фізичний та психічний розвиток особистості, збереження й оздо-

ровлення працездатного населення;  

розвиток інституту сім’ї, розробка системи комплексного 

впливу на становище батьків і дітей, яка зорієнтована на досягнен-

ня матеріального благополуччя сім’ї з дітьми й успішного сполу-

чення батьками професійної зайнятості та батьківства.  

Для реалізації стратегічних напрямів демографічної полі-

тики необхідно забезпечити здійснення відповідних заходів. 

1. Заходи, спрямовані на підвищення народжуваності та 

зменшення смертності, мають орієнтуватися на: 

зниження рівня захворюваності та збільшення тривалості 

життя населення України; 

розширення програм з матеріальної допомоги при народ-

женні дитини та матеріальної підтримки сімей із дітьми за рахунок 

залучення коштів місцевих бюджетів та спонсорської допомоги; 

створення можливостей для неповної або дистанційної зай-

нятості, поширення нетипових форм зайнятості для забезпечення 

можливості сполучення батьківства та зайнятості; 

розширення соціальних послуг щодо догляду за дітьми,  

розвиток мережі дошкільних дитячих закладів, особливо в сіль-

ській місцевості; 

створення інфраструктури для забезпечення повного обся-

гу соціальних потреб і доступності соціальних послуг щодо догля-

ду за дітьми; 

створення системи інформаційно-консультативної підтрим-

ки сім’ї; 

забезпечення фінансування політики підтримки сімей із  

дітьми; 

розширення доступу населення до послуг щодо планування 

сім’ї та зниження рівня народжуваності серед підлітків.  

2. Заходи, спрямовані на зростання середньої тривалості 

життя, збереження здоров’я та зниження смертності: 

створення та втілення загальнонаціональної системи збе-

реження й охорони здоров’я, що складається з усвідомленої пове-

дінки особистості та відповідального її ставлення до власного здо-

ров’я, належної та адресної уваги до профілактики захворювань з 

боку держави, забезпечення якісних послуг національною систе-

мою охорони здоров’я та їх доступністю для всіх верств населення; 
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забезпечення доступності якісної та ефективної медичної 

допомоги, якісних медичних послуг; 

зниження соціальних ризиків, пов’язаних з економічною 

незахищеністю населення за умови захворюваності; 

розробка та реалізація державних і регіональних програм з 

поширення стандартів здорового способу життя, дотримання пра-

вил особистої безпеки і безпеки оточення; 

створення інфраструктури для проведення дозвілля, надан-

ня рекреаційних послуг; 

розробка та реалізація реабілітаційних програм щодо від-

новлення працездатності дорослих; 

зниження рівня передчасної смертності за рахунок упрова-

дження інноваційних підходів до діагностики захворювань, надан-

ня своєчасної швидкої медичної допомоги за рахунок модернізації 

роботи швидкої медичної допомоги; 

розвиток сучасної системи з надання довгострокового до-

гляду для людей похилого віку, які потребують сторонньої допо-

моги, − форми стаціонарного догляду, підтримка сімейних форм 

догляду, волонтерська діяльність.  

3. Заходи щодо створення умов для збереження трудового 

потенціалу країни та розвитку інституту сім’ї: 

забезпечення повної зайнятості, всеохоплюючого доступу 

до гідної праці; 

активізація працездатних осіб за рахунок розробки та ре-

алізації програм підвищення кваліфікації, набуття певної кваліфі-

кації, реалізації освіти впродовж життя; 

створення умов для посилення фінансової спроможності 

домогосподарств, розширення можливостей їх розвитку в демо-

графічній сфері; 

підвищення життєстійкості соціально вразливих верств на-

селення; 

охоплення бідного населення адресними програмами соці-

альної підтримки, соціальний патронаж неблагополучних сімей. 

4. До заходів сучасної міграційної політики необхідно 

включити: 

розбудову транспортної інфраструктури для інтеграції ло-

кальних ринків праці в єдиний національний ринок праці для за-
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безпечення доступності робочих місць за межами місця прожи-

вання, поширення можливостей для маятникової міграції; 

формування ринку тимчасового та соціального житла для 

забезпечення доступності тимчасової роботи у віддалених посе-

леннях, особливо для молоді; 

модернізацію соціальної підтримки працездатного насе-

лення, стимулювання активної поведінки на ринку праці (зайня-

тість, підприємництво, самозайнятість, сімейний бізнес тощо); 

створення умов для повернення трудових мігрантів на ба-

тьківщину; 

створення інформаційно-комунікативних порталів; 

створення нормативно-правового механізму соціального, 

зокрема пенсійного, захисту мігрантів, забезпечення трансферу 

прав із соціального страхування шляхом укладання міжнародних 

договорів і домовленостей
1
. 

 

 

5.3. Формування пріоритетів соціальної політики з ура-

хуванням гостроти та вагомості загроз соціальній безпеці 

 

Рівень та якість соціального управління в державі залежать 

від комплексного відстеження соціальних загроз і формування на 

цій підставі стратегій, програм щодо їх подолання. Важливою ін-

формаційною базою для прийняття управлінських рішень є ре-

зультати стратегічних та соціологічних досліджень. У цьому плані 

особливу значущість мають якісні методи соціологічних дослід-

жень, серед яких особливе місце посідає метод експертних оцінок. 

Проведене експертне опитування дозволяє оцінити стан соціальної 

безпеки з урахуванням думок експертної спільноти – висококвалі-

фікованих науковців, освітян, управлінців регіонального та дер-

жавного рівнів
2
. 

                                                           
1
 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2018. 
396 с. 

2
 Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: 

монографія / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук, О.В. Панькова та ін. / Львівсь-
кий регіональний ін-т державного управління НАДУ; НАН України, Ін-
т економіки пром-сті. Київ; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. 
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Для оцінки стану соціальної безпеки експертам було за-

пропоновано шість варіантів відповіді за ступенем дії соціальних 

небезпек. Дуже небезпечний стан констатували 21%, як небезпеч-

ний оцінили 57,1, помірно небезпечний – 20, важко відповісти на 

запитання було 1,9% респондентів. Таких, хто вважає соціальний 

стан безпечним і цілком безпечним, серед експертів не виявилося. 

Оцінка експертів є вкрай негативною з усіх позицій. Людина в 

умовах небезпеки живе за песимістичним сценарієм. Спочатку во-

на прагне зменшувати можливості прояву ризиків та небезпек, які 

впливають на її життя, а вже потім реалізує плани, спрямовані на 

гідне життя та перспективи розвитку. Суспільство, де практично 

всі люди відчувають себе в небезпеці при такому тривалому стані, 

приречене на деформацію моральних і духовних цінностей, відсут-

ність перспектив для будь-якого розвитку (людського, соціально-

го, економічного, екологічного та ін.), а також на процвітання не-

гативних суспільних явищ (корупція, тінізація, деградація тощо). 

Держава у стані соціальної небезпеки втрачає лідерство у міжна-

родних порівняннях, змінює пріоритети у сфері національної без-

пеки, віддає перевагу воєнним та оборонним питанням, а досяган-

ня соціальної безпеки відкладається на невизначену перспективу. 

Стан соціальної безпеки обумовлений наявністю внутріш-

ніх та зовнішніх загроз соціальним інтересам особи, суспільства, 

держави. Експерти відзначили високий ступінь впливу і внутріш-

ніх, і зовнішніх загроз, але переважають внутрішні (табл. 5.3). При 

визначенні внутрішніх загроз соціальній безпеці України експерти 

зберегли послідовність оцінок, поглядів та переконань. Серед най-

більш небезпечних внутрішніх загроз соціальній безпеці України 

73,3% експертів назвали зростання ризиків та небезпек, пов’язаних 

зі збройним конфліктом на сході України. 

 
Таблиця 5.3 – Оцінка вагомості внутрішніх та зовнішніх загроз 

соціальній безпеці, % до кількості експертів 
Оцінка Внутрішні загрози Зовнішні загрози 

Небезпечно 65,7 68,9 

Особливо небезпечно 30,5 22,9 

Незначно небезпечно 1,9 5,7 

Важко небезпечно 1,9 1,0 

Загрози не впливають  0,0 1,9 
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Подальші загрози соціальній безпеці мають пряме відно-
шення саме до соціальної сфери національної безпеки й управлін-
ня нею. Вони є констатацією небезпечного соціального стану, який 
за визначеним рівнем потребує уваги та дій з боку держави щодо 
їх перетворення на певні стратегічні пріоритети, напрями і заходи 
державної та регіональної соціальної політики, національної без-
пеки (табл. 5.4). 

 
Таблиця 5.4 – Оцінка найбільш небезпечних внутрішніх загроз 

соціальній безпеці України (2017-2018 рр.) 

Загрози  
% до 

кількості 

експертів 

Ранг 

Зростання ризиків та небезпек, пов’язаних зі збройним 
конфліктом на сході України 

73,3 1 

Високий рівень бідності населення країни 63,8 2 

Неефективність системи державного управління, незба-
лансованість національної безпеки та соціальної політики 

59,0 3 

Недосконалість державної політики щодо збереження 
людського потенціалу 

51,4 4 

Зростання соціальної нерівності в суспільстві, деформа-
ція соціальної структури суспільства 

51,4 5 

Поглиблення моральної і духовної деградації суспільства 33,3 6 

Нереалізованість стратегій держави щодо соціальної орі-
єнтації економіки 

29,5 7 

Посилення криміногенної ситуації в суспільстві 27,6 8 

Різке погіршення стану здоров'я населення, поширення 
соціальних захворювань 

21,0 9 

Зростання обсягів міграції молоді за кордон 20,0 10 

Депопуляція населення 18,1 11 

Недостатньо активна участь громадянського суспільства 
у формуванні та контролі системи національної безпеки 

15,2 12 

Невикористання важелів децентралізації управління 5,7 13 

Інше 1,0 14 

Важко відповісти 0,0 15 

 
Аналіз зовнішніх небезпек свідчить, що найбільш вагомим 

та загрозливим, як і в попередніх оцінках експертів, є посягання на 
територіальну цілісність країни, пов’язане з анексією Криму та 
збройним конфліктом на сході України. Так вважають 70,5% 
(табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 – Оцінка найбільш впливових зовнішніх небезпек, 

які спричиняють загрози соціальній безпеці 

України (2017-2018 рр.) 

Небезпеки 

% до 

кількості 

експертів 

Ранг 

Посягання на територіальну цілісність країни 70,5 1 

Втручання іноземних держав у внутрішні справи України 54,3 2 

Орієнтація розвитку суспільства на європейські соціальні 

стандарти без урахування ментальних особливостей та 

ресурсних підстав їх реалізації 

30,5 3 

Копіювання рис суспільства споживання в Україні при 

несформованій раціональній культурі споживання 
30,5 4 

Зростання енергетичної залежності країни 28,6 5 

Світові фінансові кризи та їх негативний вплив на еконо-

мічну ситуацію в країні 
27,6 6 

Готовність приймати у свою культуру ментальні настано-

ви інших народів та їхніх культур, слабкість національної 

ідентичності 

21,9 7 

Поширення міжнародної економічної та кримінальної 

злочинності, тероризму 
19,0 8 

Інше 3,8 9 

Немає відповіді 1,0 10 

Важко відповісти 0,0 11 

 

І внутрішні, і зовнішні загрози соціальній безпеці не вини-

кають без вагомих причин. Найвагомішою з них, на думку 63,8% 

опитаних, є байдужість представників влади до соціальних потреб 

населення, відсутність збалансованих інтересів між владою і сус-

пільством (табл. 5.6). 

Соціальна безпека молоді – це стратегічна перспектива іс-

нування країни. Зберегти та сприяти розвитку молодого поколін-

ня – головне завдання будь-якої держави. В Україні соціальній 

безпеці молоді найбільшою мірою перешкоджає, на думку 64,8% 

експертів, невпевненість у майбутньому, обумовлена передусім 

загальним низьким рівнем соціальної безпеки взагалі та молоді 

зокрема. Через це найбільш конкурентоспроможні громадяни кра-

їни та молодь виїжджають за кордон. Так вважають 78,1% експер-

тів.  
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Таблиця 5.6 – Оцінка причин виникнення внутрішніх загроз 

соціальній безпеці України  

Причини  

% до 

кількості 

експертів 

Ранг 

Байдужість представників влади до соціальних потреб 

населення, відсутність збалансованих інтересів між вла-

дою і суспільством 

63,8 1 

Низький рівень економічного розвитку країни 61,0 2 

Зростання безробіття і бідності в країні 43,8 3 

Зростання рівня недовіри в суспільстві, низький рівень 

толерантності та соціальної відповідальності 
39,0 4 

Воєнні дії на сході України, анексія Криму 35,2 5 

Слабкість національної еліти 29,5 6 

Слабкість громадянського суспільства 28,6 7 

Зростання соціального та майнового розшарування насе-

лення 
28,6 8 

Низька правова грамотність населення 22,9 9 

Відплив людських ресурсів за межі країни 22,9 10 

Високий конфліктний потенціал суспільства 21,0 11 

Втрата цінностей праці та працівника 20,0 12 

Невизначеність стратегій соціальної політики в умовах 

децентралізації 
17,1 13 

Нерегламентованість обов’язків і незатребуваність відпо-

відальності у суб’єктів національної безпеки 
16,2 14 

Моральна і духовна деградація суспільства 16,2 15 

Нерозвиненість соціального партнерства 6,7 16 

Неефективність державної демографічної політики 3,8 17 

Інше 2,9 18 

Важко відповісти 0,0 19 

 

Таким чином, оцінка стану соціальної безпеки в Україні є 

негативною. Загрози соціальній безпеці формуються самостійно та 

переходять з інших сфер національної безпеки. Їх причини поля-

гають у недоліках державного управління, економічній кризі, 

збройному конфлікті на сході України та анексії Криму. Недооцін-

ка соціальної безпеки в системі національної безпеки призводить 

до значних втрат людського капіталу та молоді, яка покидає краї-

ну. Боротьба з корупцією та тіньовими відносинами є неефектив-
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ною. Інтеграція у європейську спільноту має перешкоди через не-

дотримання в країні прав і свобод людини, наявність на території 

України збройного конфлікту, лідируючі позиції країни за коруп-

цією, високий рівень бідності населення тощо. 

Напрями забезпечення соціальної безпеки доцільно форму-

вати за критеріями її досягнення, а також через подолання загроз 

соціальній безпеці. Базою формування цих напрямів є такі критерії 

досягнення високого рівня соціальної безпеки:  

забезпечення високого рівня та якості життя населення, 

зростання його доходів за рахунок високопродуктивної праці, тру-

дової, підприємницької та інноваційної активності;  

зниження рівня тінізації економіки, подолання корупції;  

збереження та нагромадження інтелектуального капіталу 

країни;  

соціальна орієнтація економіки, дотримання вимог еконо-

мічної та соціальної безпеки країни;  

створення сприятливих умов формування і розвитку люд-

ського та соціального капіталу;  

досягнення консенсусу головних політичних сил щодо 

стратегічних орієнтацій розвитку країни, сприяння становленню 

демократизації управління та громадянського суспільства, забез-

печення стійкості соціальної політики;  

підвищення рівня соціальної відповідальності суб’єктів у 

системі суспільних відносин та державного управління;  

запровадження механізмів затребування відповідальності 

державних і регіональних органів за несприятливий соціальний та 

економічний стан;  

розвиток державно-приватного партнерства в системі еко-

номічного та соціального управління, суспільних і соціально-тру-

дових відносин; 

підвищення рівня культури безпеки людини, працюючих;  

досягнення низького рівня конфліктної та соціальної на-

пруженості, зниження протестного потенціалу суспільства;  

забезпечення державного регулювання витрат на соціальні 

цілі з урахуванням вимог економічного зростання;  
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соціалізація інвестиційної, цінової, бюджетної, грошово-

кредитної, податкової, структурної та ін. складових економічної 

політики;  

гармонізація суспільних відносин, гуманізація відносин 

між людьми, зростання суспільної довіри, взаємодопомоги, співро-

бітництва, соціального партнерства, солідарності, згуртованості;  

дотримання та реалізація національного законодавства в 

економічній і соціальній сферах, соціальна орієнтація економіки;  

дотримання соціальних орієнтирів і зобов’язань, визначе-

них у міжнародних договорах, учасником яких є Україна.  

Основні напрями забезпечення соціальної безпеки держа-

ви, суспільства, людини наведено на рис. 5.1. 

 

 

5.4. Основні напрями та механізми формування і реалі-

зації соціальної політики України у сфері соціально-трудових 

відносин  

 

Сфера соціально-трудових відносин є однією з ключових 

складових формування і реалізації соціальної політики. Наразі си-

туація в цій сфері є несприятливою і не відповідає вимогам, необ-

хідним для забезпечення соціального та сталого розвитку держави. 

Нагальною проблемою є суттєва невідповідність принци-

пів, що декларуються як засадничі для розвитку СТВ, реальній 

практиці. На концептуальному рівні декларується прихильність до 

загальновизнаних концепцій соціальної відповідальності та соціа-

льного діалогу, які дійсно узагальнюють провідний світовий дос-

від суб’єктів СТВ і мають значний досвід практичної реалізації у 

розвинутих країнах. Ці концепції вже знайшли відображення в ба-

гатьох концептуальних і нормативно-правових документах, що 

мають регулювати сферу СТВ в Україні та визначати її розвиток. 

У той же час аналіз практичної діяльності, спрямованої на модер-

нізацію системи СТВ згідно з принципами соціальної відповідаль-

ності та соціального діалогу, свідчить про наявність суттєвого 

дисбалансу: основна увага приділяється вдосконаленню норматив-

но-правової бази та перенесенню західного досвіду (у тому числі  

у вигляді соціального експериментування та різного роду пілотних  
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Забезпечення безпечного соціа-

льного й екологічного оточення 

Забезпечення наявності належної соціальної 

інфраструктури, доступності якісних медич-

них й освітніх послуг 

Створення умов для можливості  

самореалізації та самозахисту 

Забезпечення високого рівня зайнятості  

громадян, створення достатньої кількості 

робочих місць 

Високі державні соціальні  

стандарти, соціальні гарантії  

та забезпечення їх реалізації 

Забезпечення реалізації основних 

прав, гарантій і свобод людини 

Гідний рівень життя громадян 

Відсутність (мінімізація) загроз 
життю та здоров’ю людини 

 
Наявність розвиненого та числен-

ного середнього класу 

держави 

Гідна праця 

Основні напрями забезпечення соціальної безпеки 

Створення умов для розвитку  

громадянського суспільства 

Забезпечення можливостей реалізації прав  

і свобод людини 

Створення умов для формування численного 

середнього класу, зниження рівня бідності 

Забезпечення сприятливих  

і безпечних умов життя 

Створення умов для можливос-

тей одержання доходу достат-

нього для гідного життя 

Створення та забезпечення умов 

для впевненості у своєму майбут-

ньому і майбутньому своєї сім’ї 

Забезпечення захисту прав  

і свобод особистості 

суспільства людини 

Формування умов для консолідації суспільс-

тва, забезпечення стабільності та соціально-

го порядку в державі, високого рівня довіри 

Рисунок 5.1 – Структурна модель формування напрямів забезпечення соціальної безпеки її  

основних суб’єктів 

3
8

4
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проєктів), при цьому фактично поза увагою залишаються дві осно-

вні групи чинників, вплив яких фактично унеможливлює практич-

ну реалізацію декларованих принципів: 

стан базових соціальних і соціально-психологічних чинни-

ків – взаємна недовіра суб’єктів, низький рівень поінформованості 

про можливості конструктивного вирішення проблем, відсутність 

мотивації до конструктивної взаємодії та первинна установка на 

конфліктну взаємодію, накопичення значного негативного досвіду 

взаємодії, культурно-психологічні особливості та традиції; 

гострі проблеми, які існують у сфері СТВ, зокрема велика 

(та постійно зростаюча) заборгованість щодо виплати заробітної 

плати, системні порушення інших норм трудового законодавства. 

Пріоритети, основні напрями та механізми формування і 

реалізації соціальної політики в цій сфері, з метою забезпечення 

своєї ефективності, мають орієнтуватися не тільки на бажаний 

стан, якого необхідно досягти в майбутньому, але і повністю вра-

ховувати вихідну ситуацію, яка склалася на даний момент у сфері 

СТВ. Основними рисами, що характеризують цю ситуацію, є такі. 

1. У сфері взаємодії суб’єктів СТВ головною проблемою є 

тотальна криза довіри «всіх до всіх». Навіть усередині відповідних 

соціальних груп бракує довіри: робітники не довіряють профспіл-

кам, роботодавці (особливо малий та середній бізнес) – об’єд-

нанням роботодавців та не вбачають сенсу брати участь у їх діяль-

ності. Тож фактично склалася ситуація, в якій навіть найдоскона-

ліші нормативно-правові механізми регулювання відносин у сфері 

СТВ не будуть дієвими через кризу довіри та суттєвий брак пози-

тивного досвіду взаємодії суб’єктів СТВ. Відповідно, в рамках со-

ціальної політики вихід із цієї ситуації потребуватиме реалізації 

напрямів та механізмів діяльності, здатних відновити довіру, нала-

годити ефективну комунікацію суб’єктів СТВ, перейти від конф-

ліктно-протестної моделі взаємодії до моделі співробітництва та 

досягнення компромісу. Саме виведення на належний рівень ко-

мунікацій і взаємної довіри суб’єктів СТВ є першочерговим за-

вданням соціальної політики в цій сфері та необхідною передумо-

вою ефективності всіх інших механізмів розвитку сфери СТВ. 

2. Поступово зростає конфліктогенність у сфері СТВ − ди-

наміка кількості колективних трудових спорів (конфліктів) у 
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2018 р. порівняно з 2017 р. демонструє погіршення стану соціаль-

но-трудових відносин. Однією з головних причин такої ситуації є 

недотримання базового рівня соціальної відповідальності та пряме 

порушення норм трудового законодавства – формування заборго-

ваності з виплати заробітної плати найманим працівникам. Протя-

гом 2017-2018 рр. спостерігається збільшення суми заборгованості 

щодо виплати заробітної плати працюючим, причому заборгова-

ність на підприємствах промисловості зростає випереджаючими 

темпами. 

3. Фактична несформованість самих суб’єктів СТВ (проф-

спілок, робітників, роботодавців, відповідних державних органів) 

як з точки зору їх здатності повноцінно представляти інтереси від-

повідних соціальних груп, так і з точки зору здатності вести пов-

ноцінний та цивілізований соціальний діалог. Несформованість 

суб’єктів фактично унеможливлює розвиток сфери СТВ, і вирі-

шення цієї проблеми також має стати одним із пріоритетів соціа-

льної політики у сфері СТВ. 

 

Пріоритетні напрями діяльності та заходи соціальної 

політики у трудовій сфері 

Політика у сфері СТВ, як складова загальнодержавної со-

ціальної політики, має враховувати ситуацію, що наразі склалася, 

та передусім зосереджуватися на реалізації таких пріоритетних 

напрямів діяльності: 

системна модернізація системи СТВ та приведення її у від-

повідність до вимог концепцій соціального діалогу та соціальної 

відповідальності не тільки на рівні декларацій, але і на рівні по-

всякденних практик; 

всебічна підтримка конструктивної самоорганізації у сфері 

СТВ, розвиток суб’єктів СТВ (насамперед тих, що представляють 

та захищають інтереси робітників і роботодавців); 

відновлення довіри та налагодження ефективної комуніка-

ції між суб’єктами СТВ; 

термінове вирішення найбільш гострих проблем, що бло-

кують відновлення довіри та налагодження комунікації суб’єктів 

СТВ (насамперед порушення трудового законодавства – несвоє-

часна виплата заробітної плати та ін.); 
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удосконалення механізмів колективно-договірного регу-

лювання з метою практичної реалізації принципів соціального діа-

логу та соціальної відповідальності. 

На рівні державної соціальної політики реалізація зазначе-

них пріоритетів, напрямів щодо вдосконалення системи СТВ по-

требує: 

створення сприятливих інституційних умов для конструк-

тивної та ефективної самоорганізації, взаємодії, закріплення соці-

ально відповідальних відносин між сторонами соціального діалогу 

на всіх рівнях управління для формування позитивного соціально-

го капіталу в системі СТВ, у першу чергу в промисловості; 

удосконалення інституційної спроможності та нормативно-

правового забезпечення соціального діалогу з метою дотримання 

ратифікованих Україною конвенцій МОП та інших міжнародних 

документів, з урахуванням національних особливостей і традицій, 

а також реального соціально-економічного стану держави, яка 

втратила частину своєї території та перебуває у стані перманент-

ного збройного конфлікту; 

розробки та впровадження Національної стратегії розвитку 

соціальної відповідальності для всіх рівнів державного управління 

з визначенням особливостей її змісту та застосування в державі, 

регіоні, на виробництві, у перспективі − прийняття відповідної 

Національної програми щодо сприяння створенню системи дер-

жавних інститутів, спрямованих на розвиток соціальної відповіда-

льності, та забезпечення їх ефективної діяльності; 

удосконалення системи нормативно-правового регулюван-

ня сфери СТВ, зокрема внесення змін до законодавства у сфері со-

ціального діалогу та колективно-договірного регулювання (Закон 

України «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації робо-

тодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про проф-

спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори 

та угоди», «Про розвиток і державну підтримку малого та серед-

нього підприємництва в Україні»; «Про засади державної регуля-

торної політики у сфері господарської діяльності»; «Про громад-

ські об’єднання»), розробки й ухвалення Законів України «Про со-

ціальну відповідальність бізнесу», «Про соціальну звітність під-

приємств», «Про соціальний аудит», у яких окрему увагу необхід-
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но приділити питанням гармонізації системи соціально-трудових 

відносин і забезпечення конструктивної комунікативної взаємодії 

суб’єктів СТВ; 

розробки та впровадження механізмів забезпечення збала-

нсованого впливу сторони роботодавців (бізнесу), профспілок й 

інститутів громадянського суспільства на державну політику в со-

ціальній, економічній та екологічній сферах у контексті досягнен-

ня Цілей сталого розвитку України-2030 на створення умов для 

реалізації принципів гідної праці в Україні; 

розробки й упровадження механізмів обговорення та лобі-

ювання рішень сторін соціального діалогу, що забезпечать ефек-

тивну реалізацію, захист соціальних, соціально-трудових прав і 

свобод людини, громадянина, збалансовану політику вирішення 

соціальних, економічних й екологічних проблем, підвищення ін-

дексу людського розвитку та збереження довкілля; 

своєчасного ухвалення, прийняття та реалізації основних 

документів колективно-договірного регулювання всіх рівнів уп-

равління − Генеральної угоди, галузевих і територіальних угод, 

колективних і трудових договорів на локальному (виробничому) 

рівні; 

розвитку системи державно-приватного партнерства для 

сприяння захисту законних прав й інтересів державних і приват-

них партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнер-

ства; 

розробки й упровадження інструментарію оцінювання ста-

ну виконання спільних рішень шляхом проведення систематично-

го моніторингу ситуації щодо забезпечення дієвого соціального 

діалогу у першу чергу на регіональному (територіальному) та га-

лузевому рівнях управління; 

дослідження, розробки, адаптації та впровадження дієвих 

комунікативних стратегій, спрямованих на створення ефективних 

систем комунікацій, підвищення довіри між суб’єктами СТВ та їх 

готовності до спільної дії щодо вирішення існуючих проблем у 

сфері СТВ; 

створення мережі ресурсно-консультативних центрів інфо-

рмаційних, статистичних, аналітичних матеріалів з питань соціа-

льного діалогу в органах державної влади з метою впровадження в 
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систему соціально-трудових відносин кращого вітчизняного і між-

народного досвіду ведення соціального діалогу, у першу чергу на 

вітчизняних підприємствах; 

сприяння розвитку профспілок, зокрема відновленню дові-

ри до них з боку робітників шляхом реального захисту їх прав й 

інтересів, залучення робітників до своєї діяльності, підтримки рів-

ноправних партнерських відносин із керівництвом та власниками 

(співвласниками) підприємств – роботодавцями, а також сприяння 

дотримання підприємствами вимог до соціально відповідального 

ведення бізнесу; 

упровадження принципів соціальної відповідальності та 

соціального діалогу в систему освіти – як в аспекті організації на-

вчального процесу, так і надання відповідних знань учням та сту-

дентам. 

 

Пріоритети, основні напрями та механізми формування 

і реалізації соціальної політики України щодо розвитку грома-

дянського суспільства та забезпечення його участі у процесах 

сталого соціально-економічного розвитку  

Активна участь громадських об’єднань у подіях останнього 

часу в Україні, а також стан соціальних ресурсів, які є доступними 

для громадських об'єднань і можуть залучатися ними, демонстру-

ють значний потенціал активізації та розширення участі громадян-

ського суспільства в забезпеченні його розвитку та реформуванні, 

у тому числі на регіональному рівні. Фактично громадянське сус-

пільство в Україні вийшло на принципово новий рівень розвитку, і 

наразі дійсно вже є одним із реальних соціальних суб’єктів, який 

має можливості впливу на процеси, що відбуваються в країні, а 

також можливості мобілізації соціальних ресурсів задля вирішення 

тих чи інших проблем у суспільстві, захисту інтересів тощо. У да-

ній ситуації нехтування цими ресурсами і відсутність дієвих меха-

нізмів їх залучення до регіонального розвитку в умовах децентра-

лізації значно звужує потенціальну ресурсну базу здійснення ре-

форм, гальмує процеси відновлення та стабілізації всіх сфер жит-

тєдіяльності українського суспільства у стані воєнного конфлікту. 

Набутий досвід є надзвичайно цінним з точки зору розвитку гро-

мадянського суспільства в Україні, а його дослідження та пошук 
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шляхів подальшого використання є одним із головних завдань як 

науковців, так і представників системи державного управління. 

Таким чином, у контексті формування та реалізації держав-

ної соціальної політики розвиток громадянського суспільства і за-

лучення його соціальних ресурсів до забезпечення сталого соціаль-

но-економічного розвитку держави мають стати одним із пріори-

тетних напрямів. Саме інститути громадянського суспільства за-

свідчили свою ефективність у таких ключових з точки зору соціа-

льної політики сферах, як соціальний захист, захист інтересів різ-

них верств громадян, соціальні інновації, розвиток демократії та 

ін. 

Розробка та здійснення ефективної соціальної політики по-

требують визначення шляхів дієвого використання соціальних ре-

сурсів громадянського суспільства в результаті реалізації відповід-

ної стратегії залучення цих ресурсів для вирішення актуальних су-

спільних проблем, що сприятиме розвитку громадянського сус-

пільства та становленню демократії в Україні. 

Розвиток громадянського суспільства має ґрунтуватися 

на реалізації таких пріоритетних напрямів діяльності: 

підтримка розвитку громадянського суспільства шляхом 

активізації конструктивних самоорганізаційних процесів, діалого-

вих відповідальних відносин між владою та суспільством; 

підвищення ролі та розширення компетенції інституцій 

громадянського суспільства, передача громадським організаціям 

та органам місцевого самоврядування частини функцій органів 

державної влади;  

залучення потенціалу інституцій громадянського суспільс-

тва до вирішення проблем у соціальній сфері; 

підтримка соціальних інновацій, джерелом яких є інститу-

ти громадянського, насамперед у сфері надання соціальних послуг 

населенню; 

підтримка громадських ініціатив щодо співпраці держави і 

громадських об’єднань з питань соціального захисту та самозахис-

ту населення, надання соціальних послуг, створення умов для ре-

алізації прав і свобод людини, розкриття її соціальної активності; 

упровадження та підтримка новітніх засобів комунікації у 

сфері розвитку громадянського суспільства та залучення його ре-
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сурсів на основі новітніх інформаційно-комунікативних техноло-

гій; 

забезпечення конструктивної взаємодії органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

запровадження громадського контролю за діяльністю влади;  

підтримка нових для України форм соціальної самооргані-

зації громадянського суспільства, виникнення яких пов’язане з по-

діями на сході України, у тому числі волонтерського руху; 

забезпечення незалежної діяльності об’єднань громадян, 

посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;  

створення умов для забезпечення широкого представницт-

ва інтересів громадян у представницьких органах влади;  

проведення регулярних консультацій із громадськістю що-

до важливих питань життя суспільства і держави;  

формування прозорої системи бюджетного фінансування 

громадських ініціатив. 

 

 

5.5. Охорона праці як напрям сучасної соціальної полі-

тики 

 

Система управління охороною праці в Україні, що сформу-

валася протягом останніх десятиліть, частково успадкувала недо-

ліки системи, яка функціонувала за радянських часів. Вона не від-

повідає вимогам часу і потребує відповідного коригування та мо-

дернізації відносин у сфері безпеки і гігієни праці.  

Сучасний рівень охорони праці в Україні є вкрай низьким, 

що, насамперед, пов’язано з інтенсивним старінням основних фо-

ндів, зростаючою кількістю фізично та морально застарілого об-

ладнання, машин і механізмів. Крім того, характерним є масове 

послаблення трудової та технологічної дисципліни, ігнорування 

елементарних вимог техніки безпеки як власниками підприємств, 

так і самими працівниками, що, з одного боку, породжує безвідпо-

відальність керівників усіх рівнів щодо забезпечення безпеки праці 

найманих працівників, з іншого – формує нігілістичне ставлення 

працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих. 
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Критичний стан охорони праці в Україні, який підтверджу-

ється негативною динамікою нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробництві, високою питомою вагою працюючих 

у несприятливих умовах, збільшенням чисельності осіб, які мають 

право на пільги та компенсації за умовами праці, створює потен-

ційну загрозу для збереження та розвитку трудового потенціалу 

країни, а також супроводжується значними економічними втрата-

ми. Станом на початок 2018 р. кількість працівників, зайнятих на 

роботах із шкідливими умовами, становила 838,6 тис. чол., або 

28,4% до облікової кількості штатних працівників. Кількість пра-

цівників, які мають право на пільги та компенсації за умовами 

праці, − 958, 3 тис. чол., або 32,5% до облікової кількості штатних 

працівників). 

Упродовж тривалого часу майже не змінюється загальна 

кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві, зрос-

тає загальна кількість днів непрацездатності, а також показник 

важкості травматизму, який у 2017 р. дорівнював 55,4 дня непра-

цездатності на одного потерпілого, що є найвищим показником за 

2005-2017 рр.  

Економічна складова охорони праці характеризується змі-

щенням акцентів у фінансуванні профілактичних і компенсаційних 

заходів. Витрати підприємств, зумовлені нещасними випадками 

(включають витрати підприємств на оплату перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності та інші виплати потерпілім, членам 

сімей, утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів під-

приємства), лише за 2016 р. оцінюються у 19,2 млн грн, у промис-

ловості − 10 млн грн (без врахування страхових внесків до Фонду 

соціального страхування). Із загальної суми витрат підприємства, 

зумовлених нещасними випадками, питома вага штрафних санкцій 

дорівнює лише 0,6%, що свідчить про відсутність невідворотної та 

чіткої відповідальності за порушення законодавства про охорону 

праці.  

Відсутність превентивного підходу до розподілу видатків 

на профілактичні та компенсаційні заходи свідчить про обмеже-

ність впливу економічного стимулювання охорони праці та є од-

ним із недоліків сучасної системи управління охороною праці в 

Україні. Унаслідок цього виникає потреба в кардинальному рефор-
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муванні системи управління охороною праці на основі ідентифіка-

ції, коректного оцінювання та мінімізації (повного усунення) про-

фесійних ризиків на робочих місцях.  

Принципи, ключові напрями та завдання побудови системи 

організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризик-

орієнтованого підходу визначено в Концепції реформування сис-

теми управління охороною праці в Україні, затвердженій розпо-

рядженням Кабінету Міністрів України № 989-р від 12.12.2018 р.  

Метою Концепції є створення національної системи запо-

бігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалі-

зації права працівників на безпечні та здорові умови праці. 

Реалізація Концепції передбачає протягом 2019-2020 рр. 

формування нової національної системи запобігання виробничим 

ризикам шляхом упровадження на законодавчому рівні ризик-орі-

єнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці. 

У соціальній політиці необхідно підтримати новий підхід у 

сфері охорони праці, який полягає у переорієнтації з реагування на 

страхові випадки та матеріальну компенсацію їх наслідків (від-

шкодування шкоди і здійснення компенсаційних виплат) на ство-

рення національної превентивної ризик-орієнтованої системи за-

безпечення професійної безпеки та здоров’я, орієнтованої на 

управління виробничими ризиками, яким піддається життя та здо-

ров’я працівника. 

Процес реформування системи управління охороною праці 

в Україні загалом відповідає принциповим основам, закладеним у 

конвенціях МОП, і враховує вимоги рамкової директиви ЄЕС. З 

позиції актуальності ратифікації Конвенції МОП № 187 про осно-

ви, що сприяють безпеці та гігієні праці, а також імплементації 

рамкової Директиви 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів щодо 

поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників під час робо-

ти» для створення національної превентивної ризик-орієнтованої 

системи забезпечення професійної безпеки та здоров’я (Occupa-

tional safety and health − OSH-система) ключовими напрямами мо-

дернізації соціальної політики у сфері безпеки та гігієни праці ма-

ють стати: формування національної системи безпеки та гігієни пра-

ці; розробка національної програми з безпеки та гігієни праці; розви-
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ток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни 

праці. 

У процесі формування та розвитку національної культури у 

сфері безпеки та гігієни праці необхідно прагнути до: 

підвищення рівня усвідомлення на робочому місці та розу-

міння громадськістю гостроти проблем, пов’язаних із безпекою 

праці; 

проведення навчання і підготовки з питань охорони праці 

керівників старшої та середньої ланок, працівників та їх представ-

ників, а також урядових посадових осіб, відповідальних за питання 

безпеки та гігієни праці; 

сприяння обміну статистичними даними та інформацією з 

безпеки і гігієни праці між відповідними органами влади, робото-

давцями, працівниками та їх представниками; 

надання інформаційних та консультативних послуг робо-

тодавцям і працівникам, їх відповідним організаціям, а також 

сприяння співробітництву між ними для мінімізації виробничих 

ризиків і небезпек; 

сприяння розробці стратегії щодо забезпечення безпеки та 

охорони здоров’я на робочому місці;  

сприяння у вирішенні проблем, з якими стикаються мікро-

підприємства, а також малі та середні підприємства. 

Формування Національної системи безпеки та гігієни праці 

на державному рівні потребує: 

удосконалення законодавства з безпеки і гігієни праці з од-

ночасним підвищенням рівня безпеки і гігієни праці працівників; 

забезпечення подальшої адаптації національного законо-

давства з питань охорони праці до законодавства ЄС; 

розробки та виконання Національної програми з поліпшен-

ня стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на пе-

ріод до 2025 року; 

забезпечення участі у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері безпеки та гігієни праці всіх зацікавлених сторін 

− представників сторін соціального діалогу, професійних асоціа-

цій, експертів з безпеки та гігієни праці, а також громадськості; 

розвитку механізмів економічної зацікавленості роботодав-

ців і працівників щодо дотримання вимог охорони праці, поліп-
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шення стану охорони праці, створення безпечних і нешкідливих 

умов виробництва; 

забезпечення стабільного фінансування заходів у сфері 

охорони праці на всіх рівнях управління та якісного контролю за 

цільовим використанням цих коштів;  

державного регулювання ринку послуг щодо безпеки і гігі-

єни праці та промислової безпеки, зокрема за принципами страху-

вання ризиків, пов’язаних із неякісним наданням таких послуг; 

посилення державного нагляду за створенням безпечних 

умов праці на виробництві, запровадження державного контролю 

за станом безпеки й охорони праці на підприємствах малого бізне-

су; 

запровадження механізму економічного стимулювання ро-

ботодавців та працівників для їх заохочення до створення безпеч-

них і здорових умов праці; 

розробки методики проведення аудиту промислової безпе-

ки на підприємствах, оцінки ступеня професійного ризику та рівня 

охорони праці, зокрема, експертної оцінки стану безпеки й охоро-

ни праці; 

розвитку нових прогресивних методів навчання з питань 

охорони праці; 

розвитку медико-соціальної інфраструктури та послуг що-

до забезпечення професійної безпеки і збереження здоров’я пра-

цівників на виробничому, галузевому, регіональному та держав-

ному рівнях; підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, 

методичного, фінансового, інформаційного забезпечення закладів 

охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних і профпатологічних 

та інших служб, діяльність яких пов’язана із забезпеченням профе-

сійної безпеки і збереженням здоров’я працівників; 

посилення роботи з пропаганди охорони та безпеки праці; 

висвітлення в засобах масової інформації негативних наслідків не-

дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці; 

підвищення якості статистичної звітності та достовірності 

статистичної інформації з питань охорони праці на всіх рівнях 

управління; 

модернізації системи реєстрації нещасних випадків на ви-

робництві, професійних захворювань, аварій, нещасних випадків 
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дорогою на роботу чи з роботи, небезпечних подій та інцидентів, 

повідомлення про такі факти і проведення відповідних розсліду-

вань. 

Безпека та охорона праці на виробництві мають забезпечу-

ватися шляхом: 

дотримання норм законодавства з охорони праці, відповід-

них положень угод усіх рівнів; 

підвищення ефективності сполучення державного і дого-

вірного регулювання охорони праці на всіх рівнях управління 

(держава, регіон, галузь, підприємство); 

упровадження на підприємстві систем управління охоро-

ною праці та її стимулювання; 

забезпечення укомплектування служб охорони праці підп-

риємства, недопущення скорочення їх штату; 

розвитку інституту уповноважених з охорони праці; залу-

чення працівників, профспілок та інших громадських організацій 

до управління охороною праці на підприємстві; 

розробки та реалізації комплексних програм підвищення 

рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища й удоско-

налення системи організаційно-управлінського забезпечення охо-

рони праці; 

запровадження системи стимулювання охорони праці; 

використання статистичної звітності, приписів органів на-

гляду і контролю, соціологічних опитувань для вивчення потреб 

працівників щодо забезпечення охорони праці та розробки про-

грам з охорони праці з урахуванням одержаних результатів; 

розробки якісного й ефективного розділу колективного до-

говору з охорони праці та здоров'я; 

посилення відповідальності роботодавця за несвоєчасне 

проведення атестації робочих місць і приховування нещасних ви-

падків на виробництві; 

забезпечення працюючих засобами індивідуального та ко-

лективного захисту відповідно до норм охорони праці; 

забезпечення збереження професійного здоров’я шляхом 

оцінки стану здоров’я працівника до початку трудової діяльності 

на конкретному робочому місці, його підтримки у процесі трудо-
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вої діяльності та подальшого моніторингу після припинення тру-

дової діяльності; 

проведення оздоровчих заходів для всіх категорій праців-

ників, забезпечення профілактики та ранньої діагностики профе-

сійної патології працівників;  

систематичної пропаганди здорової та безпечної праці та 

навчання з охорони праці, стимулювання працівників до викорис-

тання безпечних прийомів праці й дотримання здорового способу 

життя. 

Таким чином, реалізація соціальної політики у сфері безпе-

ки і гігієни праці згідно з принципами усунення небезпек, оціню-

вання, контролю ризиків та управлінні ними, сприятиме підви-

щенню рівня захисту життя та здоров’я працівників; зниженню 

рівня та частоти виробничого травматизму, аварій і професійних 

захворювань; формуванню культури безпеки та гігієни праці; під-

вищенню відповідальності роботодавців за створення належних 

умов праці та безпечного виробничого середовища; запроваджен-

ню механізму поліпшення умов безпеки та гігієни праці для пра-

цівників, а також відповідних економічних стимулів. 

 

 

5.6. Виклики цифровізації економіки й суспільства та 

формування напрямів запобігання соціальним ризикам і не-

безпекам 

 

Повільні кроки України в напрямі цифровізації економіки 

та суспільства виявили нові тенденції в соціально-трудовій сфері, 

які стали викликами традиційній системі соціального захисту та 

регулювання трудових відносин. Трансформації піддаються орга-

нізація та оплата праці, охорона праці, гарантії стабільної повної 

зайнятості, соціальний захист безробітних і малозабезпечених 

верств суспільства, оформлення трудових відносин, впливовість 

профспілок. Вплив цифровізації на соціальну сферу є неоднознач-

ним і створює як нові можливості, так і соціальні загрози.  

Процеси цифровізації, які відбуваються у світі, є незворот-

ними і забезпечують стабільне зростання економік на даному етапі 

впровадження. Водночас прогресивну спільноту все більше тур-
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бують майбутні зміни соціально-економічної реальності для нових 

поколінь людства, які зростають в епоху високих цифрових техно-

логій. Діти покоління «Y» стали новим поколінням «цифрової лю-

дини» − поколінням «Z», яке з’явилось в умовах глобалізації та 

цифровізації, зі своїми ціннісними уявленнями про можливості та 

виклики інформаційної ери. Покоління «Z» не ідеалізує підходи та 

традиції індустріальної епохи, вільно володіє цифровими навичка-

ми та цінує свободу у трудових відносинах, шукає та дотримується 

свого work&life balance (баланс між роботою та особистим жит-

тям). Конфлікт пріоритетів та цінностей керівників і підлеглих із 

різних поколінь приводить до виникнення нових методів управ-

ління персоналом. 

Прихильники й активні учасники цифровізації економіки 

та суспільства зосереджують увагу на можливостях, які надасть 

активізація цього процесу. Під цифровізацією розуміється «наси-

чення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засо-

бами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 

обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємо-

дію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний прос-

тір»
1
. Серед основних переваг цифровізації − зростання ефектив-

ності економіки, розвиток цифрового підприємництва, підвищення 

якості послуг в освіті, медицині, на транспорті, розвиток сільсько-

го господарства, підвищення ефективності захисту довкілля, зме-

ншення кількості та зростання ефективності запобігання катастро-

фам, підвищення громадської безпеки, зниження рівня корупції в 

системі державного управління, зростання участі населення в сус-

пільних і політичних процесах, створення нових робочих місць, на 

мікрорівні − економія на витратах з організації робочих стаціонар-

них місць.  

Соціальною загрозою вважаються чинники, умови, яви-

ща − як наявні так і потенційні, які створюють чи можуть створити 

соціальну небезпеку. Одним з основних завдань соціальної політи-

ки є чітке функціонування всіх елементів її системи, що можливо 

при усуненні соціальних загроз (їх зниженні)та забезпеченні соці-

                                                           
1
 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua-
/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 23.03. 2019). 
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альної безпеки. Негативні сторони цифровізації породжують такі 

соціальні загрози та небезпеки для кожної людини:  

1. Інтернет-залежність, яку визнано медиками більш силь-

ною та складною порівняно з іншими різновидами залежності. 

Втрата відчуття реального світу, поява залежності від віртуального 

світу, соціальних мереж негативно впливає на психічне та фізичне 

здоров’я людини, дозволяє маніпулювати свідомістю та діями 

дорослих і дітей. Заміна реальних стосунків соціальним життям у 

соцмережах створює ілюзію насиченого активного життя, змінює 

особистість, псує стосунки з родичами і друзями. Формування 

інтернет-залежності відбувається у вигляді участі в онлайнових 

фінансових операціях, ігрової залежності, сексуального спілку-

вання, коментування матеріалів у соцмережах, постійного перебу-

вання на сайті знайомств, листування з незнайомцями, перегляду 

контенту різних сайтів без певної мети. Згідно з дослідженням 

ESPAD
1
 2015 р. «Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та наркотиків», у якому визначено динаміку розвитку 

залежностей у молоді в Україні, у тому числі інтернет-залежності, 

81% респондентів мали помірну інтернет-залежність і тільки 8,4% 

не відчували потреби в постійному користуванні всесвітньою 

мережею. 

На інтернет-залежність страждають від 2 до 10%
2
 усіх ко-

ристувачів мережі та від 14-16% дітей, 6-8% інтернет-залежних 

дітей мають важкі наслідки від такої залежності
 3

 (шизофренія та 

інші психічні розлади, невралгія, порушення опорно-рухового 

апарату (сколіоз), короткозорість). Підліткова та дитяча інтернет-

залежність може підштовхувати до скоєння шкоди власному чи 

чужому здоров’ю, порушення закону під виглядом гри, шахрай-

                                                           
1
 Тетяна Мацьоха. Інтернет-залежність української молоді: сучасний 

стан проблеми. URL: https://commons.com.ua/uk/internet-zalezhnist/ (дата звер-
нення: 27.04.2019). 

2
 Савенка С.М., Юрценюк О.С., Ротар С.С. Інтернет-залежність – це 

теж хвороба. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5440-internet-
zalezhnist-%E2%80%93-tse-tezh-hvoroba (дата звернення: 07.04.2019). 

3
 14-16% школярів мають серйозну інтернет-залежність, яка познача-

ється на їхньому психічному і фізичному здоров'ї. URL: https://www.city. 
kharkov.ua/uk/news/-37950.html (дата звернення: 21.03.2019). 
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ства, розповсюдження заборонених речовин, невідвідування шко-

ли та інших навчальних закладів тощо. 

2. Деградація населення внаслідок збереження необхідної 

інформації на гаджетах та зниження мозкової діяльності через  ви-

користання пошукових онлайн-систем для вирішення будь-яких 

завдань, у тому числі в процесі навчання. Можливість отримати 

відповідь на будь-яке запитання за декілька хвилин знижує кре-

ативність молоді та дітей; готові рішення, приклади та шаблони 

дій формують шаблонне мислення.  

3. Погіршення психічного здоров’я населення при полег-

шеному доступі до сцен насильства, аморальних відео, які знеці-

нюють життя та здоров’я інших людей і тварин. Упровадження 

нових технологій, надання нових можливостей у віртуальному сві-

ті має супроводжуватися встановленням нових «правил гри», норм 

поведінки у «новому світі», визначенням прав, обов’язків і відпо-

відальності кожного учасника віртуального світу перед усім світо-

вим суспільством, оскільки віртуальний світ не має меж і не визнає  

кордонів окремих держав, що ускладнює контроль за контентом 

інтернет-сторінок з боку державних органів. Тому щодня все бі-

льше актуалізується потреба у зміцненні культурних цінностей, 

моральних орієнтирів, формуванні та підтримці в суспільстві 

«прийнятної» поведінки, засудженні громадською думкою «не-

прийнятної» поведінки, популяризації соціально значущого конте-

нту в інтернеті.  

4. Подальша диференціація доходів і зростання кількості 

населення, яке належить до категорії бідних, підвищення рівня 

безробіття. Згідно з дослідженням К. Фрея і М. Осборна 47% ро-

бочих місць (у США) схильні до ризику автоматизації
1
. Цифрові 

технології, машинне навчання, автоматизацію, які раніше викорис-

товували лише великі підприємства, тепер застосовують середні та 

малі. Керівники підприємств оцінили переваги цифровізації біз-

нес-процесів, які пов’язані зі зростанням ефективності виробницт-

ва та надання послуг, підвищенням продуктивності праці, і сьогод-

                                                           
1
 Доклад Римского клуба 2018. Глава 1.11: Подрывные технологии и 

цифровая революция. URL: https://habr.com/ru/company/philtech/blog/425401/ 
(дата звернення: 27.04.2019). 
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ні «оцифруванню» та автоматизації піддають робочі місця, які по-

требують як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили.  

Негативні прогнози скорочення кількості робочих місць не 

стосуються фахівців ІТ-сфери, попит на яких зростає щорічно у 

всьому світі. Більшої вартості набувають працівники креативні, 

мобільні, з високими цифровими навичками. «З’являються і зрос-

тають суспільні прошарки «нових багатих» працюючих («золоті 

парочки», «зірки креативу» тощо) і водночас «нових бідних», зай-

нятих у суспільному виробництві... На одному полюсі зайнятих у 

суспільному виробництві (топ-менеджмент, фінансовий сектор 

міжнародних корпорацій, посередницькі структури, інвестиційні 

фонди тощо) відбувається концентрація доходів унаслідок гіпер-

трофованого розподілу одночасно і за власністю, і за працею, що 

демонструє асиметричність між результатами діяльності даних ка-

тегорій зайнятих й отримуваними доходами. А на другому полюсі 

спостерігається розширення гетто нестандартної зайнятості й рин-

ку робочих місць, що потребують середньої й нижчої за середню 

кваліфікації робочої сили»
1
.  

5. Посилення контролю держави за доходами і витратами 

кожної особи, зниження захищеності особистого життя, у тому чи-

слі свободи слова, пересування, відпочинку. Підвищення громад-

ської безпеки шляхом встановлення камер спостережень в усіх 

громадських місцях, на робочих місцях, використання технологій 

розпізнавання облич, з одного боку, забезпечує захист від шахраїв 

та злочинців, а з іншого − дозволяє контролювати всі пересування 

та розмови співробітників і клієнтів в організації, всього населення 

на всій території, де встановлені пристрої спостереження.  

Існують різні можливості контролю за доходами з боку фі-

скальних служб і громадськості, одна з них – це електронні декла-

рації. Декларація доходів є або добровільним волевиявленням 

громадян, або вимогою законодавства країни, що уможливлює  

                                                           
1
 Колот А.М. Соціально-трудова сфера в координатах нової економі-

ки: розширення можливостей та нові загрози. Соціально-трудова сфера в 
умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти роз-
витку: зб. тез доп. учасників круглого столу (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і 
науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; редкол.: 
А.М. Колот (голова) та ін. Київ: КНЕУ, 2018. C. 7-15. 
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контроль доходів. З 2015 р. в Україні перестала діяти банківська 

таємниця завдяки поправкам до Закону України «Про банки і бан-

ківську діяльність»
1
, згідно з якими державні органи можуть роби-

ти запити щодо фінансів особи в банку при оформленні соціальних 

виплат, пільг та заробітної плати за рахунок державних коштів. 

Відповідно до постанови № 148 Національного банку України
2
 всі 

покупки на суму вище 50 тис. грн українці зобов’язані здійснюва-

ти безготівковим способом зі свого рахунку для того, щоб фіскаль-

ні служби могли контролювати рух коштів. Зазначені нормативно-

правові документи й інструменти дозволяють, з одного боку, кон-

тролювати доходи і витрати кожної особи, втручатись в особисте 

життя населення, а з іншого − запобігати та протидіяти легалізації 

доходів і фінансуванню тероризму. 

6. Підвищення небезпеки втрати особистої інформації, а 

також коштів у результаті зростання кіберзлочинності та людської 

недбалості, комп’ютерної безграмотності. Найбільш вразливою 

категорією користувачів є люди похилого віку та діти. «Точкою 

входу для найбільшої кількості кібератак є персональні, підключе-

ні до Мережі портативні пристрої (смартфони, планшети тощо). За 

даними компанії Cisco до 70% кіберінцидентів реалізуються через 

персональні мобільні пристрої. Хмарні сервіси, локальні корпора-

тивні мережі, точки доступу Wi-Fi, промислові та побутові при-

строї … значно збільшують можливості кібератаки для зло-

вмисників»
3
. 65% кіберінцидентів пов’язані з недоліками в сучас-

них системах захисту, до 48% – із низьким рівнем комп’ютерної 

                                                           
1
 Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III  

від 07.12.2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2000. №. 5-6. Ст. 30. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?lang=uk (дата звернення: 
20.03.2019). 

2
 Постанова «Про затвердження Положення про ведення касових опе-

рацій у національній валюті в Україні» № 148 від 29.12.2017 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v014850017?lang=uk (дата звернення: 
02.03.2019). 

3
 Гнатюк С.Л. Кібербезпека в умовах розгортання четвертої промисло-

вої революції (industry 4.0): виклики та можливості для України / Національ-
ний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/-
doslidzhennya/analitichni-materiali/informaciynistrategii/kiberbezpeka-v-umovakh 
rozgortannya (дата звернення: 27.04.2019). 
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грамотності користувачів, 55% організацій не здатні встановити 

причину інциденту
1
. 

7. Передача права прийняття рішення машинам (роботам) 

відповідно до прописаних правил та процедур, інструкцій, що мо-

же загрожувати життю, здоров’ю людини, якщо окремий випадок 

не підлягає загальним правилам, а потребує індивідуального під-

ходу та дій відповідно до конкретної ситуації. Наприклад, робот за 

кермом автомобіля дотримуватиметься виставлених інструкцій 

згідно з правилами дорожнього руху і може не зупинитися в недо-

зволеному місці, якщо пасажиру раптом стало погано і треба вий-

ти на повітря або отримати допомогу. У свою чергу, автоматизо-

вана система підбору кадрів за певними критеріями може залиша-

ти талановитих й унікальних кандидатів на вакантні посади без 

уваги, якщо вони за певним критерієм не набирають «необхідної 

кількості балів». 

Отже, основні соціальні загрози цифровізації для нації – це 

моральна та духовна деградація суспільства, реформування еконо-

міки без урахування соціальних пріоритетів, зростання структур-

ного безробіття і кіберзагроз у системі національної безпеки. 

Моральна та духовна деградація суспільства полегшує ма-

ніпулювання громадською думкою, формування необхідних на-

строїв у суспільстві, розповсюдження неправдивої та напівправди-

вої інформації з певним підтекстом, підштовхування до протестної 

поведінки, програмування населення на певні реакції та дії, у тому 

числі протиправні. В. Компанієць попереджає про катастрофічний 

вплив цифровізації економіки на розвиток суспільства при ігнору-

ванні культурних і моральних цінностей, норм та правил
2
. 

Реформування економіки на перевагу цифровізації без ура-

хування соціальних пріоритетів поглиблюватиме соціальну нерів-

                                                           
1
 Там само. 

2
 Компаниец В.В. Развитие и будущее экономики на основе цифровых 

технологий: критическое осмысление. Вісник економіки транспорту і проми-
словості. 2018. № 61. С. 36-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_61_6 
(дата звернення: 04.03.2019); Компаниец В.В. Капитализм и посткапитали-
стическое будущее: социально-экономическая и нравственная оценка. Сбор-
ник материалов І Междунар. конгресса православных ученых «Евангельские 
ценности и будущее православного мира: православие и наука» (23-28 октяб-
ря 2017 г., Белград, Сербия). Воронеж: Истоки, 2017. С. 147-151. 
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ність та несправедливість, які існують в українському суспільстві; 

призведе до структурних змін у галузях, відмирання неконкурен-

тоспроможних підприємств, інвестування в які є неефективним, 

незалежно від їх соціальної значущості; кількість населення за ме-

жею бідності зросте в рази, а потреба в соціальній допомозі від 

держави збільшуватиметься з боку працездатного населення що-

року.  

Зміни в галузевій структурі під впливом цифровізації при-

зведуть до зростання структурного безробіття, що потребує швид-

кого реагування системи освіти та державної підтримки щодо під-

готовки фахівців за новими професіями та створення нових робо-

чих місць. Підготовка фахівців за новими професіями відбувається 

довше, ніж зникнення застарілих професій і збільшення кількості 

безробітних, тому без державного регулювання ринку праці, спря-

мованого на реалізацію соціальної політики неможливо подолати 

негативні явища в соціальній сфері, які виникають під впливом 

цифровізації економіки та суспільства. 

Зростання кіберзагроз у системі національної безпеки по-

требує активних і превентивних заходів на всіх етапах і рівнях ре-

алізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України. Кількість фахівців з кібербезпеки як в Україні, так і у 

всьому світі є занадто малою, а їх кваліфікація – недостатньою. 

«Світова потреба у фахівцях з кібербезпеки нині в середньому у 12 

разів вища за потребу в інших ІТ-спеціалістах, … 37 % роботодав-

ців світу не задоволені низькою підготовкою фахівців у цій галу-

зі»
1
. Традиційні технології захисту не дають повної безпеки, а різ-

номаніття кіберзагроз та масштаб їх шкоди постійно зростають, 

що потребує нових технологій захисту, підвищення кваліфікації 

фахівців з кібербезпеки та комп’ютерної грамотності користувачів.  

Попередження соціальних ризиків надмірного зростання 

структурного безробіття та дефіциту фахівців в ІТ-сфері потребує 

превентивних заходів, спрямованих на: 

                                                           
1
 Гнатюк С.Л. Кібербезпека в умовах розгортання четвертої промисло-

вої революції (industry 4.0): виклики та можливості для України / Національ-
ний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/-
doslidzhennya/analitichni-materiali/informaciyni-strategii/kiberbezpeka-v-umo-
vakh-rozgortannya (дата звернення: 14.04.2019). 
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активну профорієнтаційну роботу з молоддю; 

упровадження STEM-освіти з початкової школи; 

задоволення потреби у фахівцях ІТ-сфери, особливо фахів-

цях з кібербезпеки, шляхом збільшення державного замовлення на 

підготовку фахівців за ІТ-спеціальностями та перепідготовки, здо-

буття другої вищої освіти за ІТ-спеціальностями на пільгових умо-

вах та безкоштовній основі для тих, хто втратив роботу в інших 

галузях;  

встановлення гідного рівня оплати праці фахівцям в ІТ-

сфері з метою запобігання їх міграції за кордон; 

встановлення податкових пільг організаціям, які зберігати-

муть робочі місця при можливості їх автоматизації чи роботизації; 

встановлення додаткового податкового навантаження ор-

ганізаціям, які здійснюють масові скорочення робочих місць у ре-

зультаті роботизації, автоматизації трудових процесів та обов’яз-

кової оплати перекваліфікації їх співробітників, які підлягають 

скороченню. 

Заходи щодо зниження соціальних ризиків інтернет-залеж-

ності молоді та дітей, скорочення моральної і духовної деградації 

полягають у такому: 

здійснення ґрунтовних наукових досліджень щодо визна-

чення часових обмежень безпечної та небезпечної онлайн-присут-

ності, у першу чергу дітей і молоді, впливу різних онлайн-техноло-

гій на здоров’я людини; 

посилення контролю за контентом дитячих та підліткових 

сайтів і встановлення обмежень доступу за віковими критеріями 

до сайтів із «дорослим» та неконтрольованим контентом; 

систематичне проведення профілактичної роботи соціаль-

ними працівниками та дитячими психологами зі школярами та їх 

батьками щодо онлайн-присутності, спрямованої на роз’яснення 

руйнівної дії інтернет-залежності на психіку дітей та дорослих; 

 розробка та прийняття державних програм, спрямованих 

на створення безпечного інтернету для кожної вікової групи; 

розробка та прийняття державних програм, спрямованих на 

попередження дитячої кіберзлочинності; 

залучення громадськості до вирішення таких завдань сус-

пільства, як подолання інтернет-залежності, розробка та впрова-
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дження культурних та моральних стандартів поведінки з викорис-

танням онлайн-технологій, виховання дітей і молоді шляхом укла-

дання меморандумів про співпрацю представників громадськості 

та органів державної влади, проведення грантових конкурсів у ме-

жах державних програм, спрямованих на подолання інтернет-за-

лежності; 

створення реабілітаційних центрів, лікарень, а  також про-

грам з лікування інтернет-залежних людей; 

заборона вільного завантаження та розповсюдження інтер-

нет-ігор, які викликають психічну залежність у людей, і притяг-

нення їх розробників та розповсюджувачів до кримінальної відпо-

відальності; 

введення обов’язкової перевірки державними органами 

безпечності впливу онлайн-ігор, які розповсюджуються для дитя-

чої аудиторії; 

введення додаткового податкового навантаження на роз-

робників та розповсюджувачів інтернет-ігор. 

Інституційна підтримка цифровізації має супроводжувати-

ся громадською підтримкою, яка полягає у формуванні «Кодексу 

етики користувача інтернету» та «Кодексу етики власника контен-

ту». «Правильне» користування можливостями інтернету та соц-

мережами має стати окремим питанням викладання цифрових ди-

сциплін починаючи з молодших класів, де засвоюватиметься 

«прийнятна» і визначатиметься «неприйнятна» поведінка у віртуа-

льному світі з метою збереження фізичного і психічного здоров’я.  

Цифровізація економіки та суспільства потребує одночас-

ного внесення змін до соціальної політики держави, у тому числі 

трудового законодавства України, законодавчих актів, що стосу-

ються соціального захисту населення, національної безпеки Украї-

ни, державного бюджету України. Відсутність законодавчо визна-

чених правил, процедур та механізмів урахування соціальних пи-

тань у процесі цифровізації призводить до дискримінаційних явищ 

у системі соціально-трудових відносин та ескалації соціальних за-

гроз у суспільстві. 

Рівень свободи та невтручання в життя кожного громадя-

нина має бути збалансований із рівнем соціальної безпеки і забез-

печуватися без порушення меж приватного життя кожної людини. 
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Цифровізація економіки має відбуватися з урахуванням со-

ціальних пріоритетів, дотриманням принципів соціальної справед-

ливості та розвитку соціального і трудового потенціалу країни, а 

досягнення економічного ефекту не повинно призводити до зрос-

тання соціальних загроз та негативного соціального ефекту. 

 

 

5.7. Гармонізація соціальної та цифрової політики:  

надання гідних відповідей на виклики цифрового суспільства 

 

Пріоритетом модернізації соціальної політики України є 

інтеграція в соціальну політику цифрових технологій (цифровіза-

ція соціальної політики) та трансформація її змісту відповідно до 

існуючих і майбутніх викликів цифрового суспільства.  

Стрімкий розвиток та поширення інформаційно-комуніка-

ційних і цифрових технологій змінюють усі сфери життєдіяльнос-

ті, впливають на суспільні відносини, форми та можливості соціа-

льного обслуговування населення. Цифровізація може сприяти со-

ціально орієнтованому економічному зростанню та поліпшенню 

якості життя для всіх завдяки здатності технологій позитивно 

впливати на ефективність, результативність і якість економічної, 

громадської та особистісної діяльності. При системному держав-

ному підході цифрові технології стимулюватимуть розвиток ін-

клюзивного суспільства, формування якого є однією з цілей соціа-

льної політики.  

Освіта, медицина, сфери соціального захисту і соціального 

забезпечення, що модернізуються через цифровізацію, у країнах із 

розвинутою цифровою економікою стають більш ефективними та 

доступними. Водночас цифрові трансформації економіки та суспі-

льства розширюють спектр соціальних ризиків, пов’язаних із по-

глибленням так званого цифрового розриву, створенням нових 

умов праці та форм зайнятості населення, змінами розподілу попи-

ту на робочу силу за секторами економіки тощо. Цифровий розрив 

(цифрова нерівність) ‒ це нерівність у доступі до можливостей в 

економічній, соціальній, культурній, освітній сферах, які існують 

або поглиблюються в результаті неповного, нерівномірного чи не-

достатнього доступу до комп’ютерних, телекомунікаційних і циф-
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рових технологій. Існуючий на сьогодні інструментарій соціальної 

політики в Україні не містить адекватних важелів впливу на циф-

рову нерівність.  

В умовах цифровізації формується нова соціально-трудова 

ментальність та відбувається індивідуалізація працівника, що про-

являється у поступовому зниженні соціальної залежності особис-

тості від певного соціально-професійного середовища, зростанні 

професійної мобільності. Робочі місця перестають бути прив’яза-

ними до фізичних місць. Вони стають «цифровими», віртуальни-

ми, мобільними, тобто такими, що не потребують постійного пе-

ребування працівника на робочому місці. Концепція «цифрових 

робочих місць» поширюється надзвичайно швидко у бізнес-сере-

довищі та позитивно сприймається працівниками, яким подоба-

ються гнучкі способи роботи, можливість працювати з будь-якого 

місця. Ризики, пов’язані з об’єктивними процесами підвищення 

гнучкості та диференціації ринку праці, не можуть бути компенсо-

вані традиційними методами. Нестандартна зайнятість є більш со-

ціально нестабільною і вразливою, трудове законодавство має га-

рантувати зайнятим на таких умовах відповідні права.  

Таким чином, пріоритетними цілями соціальної політики в 

умовах цифровізації економіки та суспільства є:  

забезпечення доступності для широкого загалу громадян 

переваг і можливостей цифровізації;  

використання цифрових технологій для розширення мож-

ливостей зайнятості населення та запобігання негативним явищам 

у соціально-трудовій сфері;  

цифровізація соціальної сфери, підвищення ефективності, 

якості та доступності соціальних послуг;  

формування системи управління соціальними ризиками.  

Базові принципи цифровізації соціальної політики в Украї-

ні випливають із Концепції розвитку цифрової економіки та суспі-

льства України на 2018-2020 рр., а саме:  

цифровізація має забезпечувати кожному громадянинові 

рівний доступ до соціальних послуг, що надаються на основі ін-

формаційно-комунікаційних і цифрових технологій. Створення 

цифрових інфраструктур ‒ основний чинник і необхідна перед-

умова модернізації соціальної політики;  
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цифровізація має бути спрямована на створення переваг у 

різноманітних сферах повсякденного життя. Цей принцип перед-

бачає підвищення якості надання широкого спектру соціальних 

послуг, сприяння подоланню бідності, гарантування соціальної 

безпеки тощо;  

цифровізація має сприяти підвищенню як економічної, так 

і соціальної ефективності соціальної політики. Принцип, серед ін-

шого, передбачає досягнення цифрової трансформації механізмів 

обліку громадян, які потребують соціальної допомоги, її розподі-

лу, контролю та моніторингу;  

цифровізація має супроводжуватися підвищенням рівня 

довіри і соціальної безпеки, дотриманням принципів Загальної де-

кларації прав людини. Захист персональних даних, недоторкан-

ність особистого життя та прав користувачів цифрових технологій, 

зміцнення та захист довіри у кіберпросторі є передумовами одно-

часного цифрового розвитку та відповідного попередження, усу-

нення й управління соціальними ризиками;  

цифровізація має орієнтуватися на міжнародне, європейсь-

ке та регіональне співробітництво з метою інтеграції України до 

ЄС. Інтеграція України до європейських і глобальних цифрових 

систем й інфраструктур потребує гармонізації стандартів соціаль-

ної політики та алгоритмів / протоколів надання тих чи інших со-

ціальних послуг;  

цифровізація соціальної політики має посилити її превен-

тивний характер. Ключовими тут є методи, пов’язані з перешкод-

жанням реалізації соціального ризику, ‒ важлива роль відводиться 

прогнозуванню соціальних ризиків, а також управлінню сприйнят-

тям ризиків населенням із використанням новітніх цифрових тех-

нологій;  

цифровізація соціальної політики має бути об’єктом фокус-

ного та комплексного державного управління. Основними завдан-

нями держави на цьому шляху є коригування недоліків ринкових 

механізмів, подолання інституційних і законодавчих бар’єрів, за-

початкування проєктів цифрових трансформацій соціальної сфери 

та залучення відповідних інвестицій.  
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Забезпечення доступності для широкого загалу громадян 

переваг і можливостей цифровізації  

Наскрізним завданням є подолання цифрового розриву 

шляхом розвитку цифрової інфраструктури. Усі громадяни Украї-

ни без обмежень і труднощів технічного, організаційного та фі-

нансового характеру (зокрема соціально незахищені верстви насе-

лення, особи старшого віку тощо) повинні мати можливість скори-

статися цифровими можливостями. Особлива увага має приділяти-

ся сільським територіям, цифровізація яких надасть нових переваг 

(дистанційне навчання дітей, отримання сучасних послуг з медич-

ного обслуговування) та дозволить перенести переваги міста в се-

ло.  

Водночас слід формувати цифрові навички громадян. 

Уміння використовувати цифрові технології в роботі поступово 

стає необхідним для більшості спеціалізацій та професій, тобто 

наскрізним або багатоплатформним. Завдяки використанню он-

лайн та інших технологій громадяни можуть більш ефективно на-

бувати знань, умінь і навичок у багатьох і сферах життєдіяльності. 

У програмі ЄС «A new skills Agenda for Europe» визначено десять 

основних пріоритетів у цій сфері, починаючи з ініціатив, спрямо-

ваних на подолання основних розривів між підготовкою кадрів і 

ринком праці, до заходів, що сприятимуть розвитку і прогнозуван-

ню навичок у нових видах промислової діяльності. Управлінці та 

працівники у сфері освіти теж потребують належної інформації 

про навички, необхідні в майбутньому, щоб приймати рішення 

стосовно трансформації навчальних програм. Прикладом такого 

підходу в ЄС є інструментарій «Skills Panorama» як частина інтег-

рованого сервісу Europass. Важливо, що така онлайн-платформа 

дозволяє кожному безкоштовно за допомогою спеціального ін-

струментарію оцінити поточний рівень навичок.  

Сполучення соціальної політики та політики цифровізації 

має зосереджуватися на забезпеченні доступності для широкого 

загалу громадян переваг і можливостей цифровізації. Її реалізація 

потребує:  

створення Державного фонду подолання цифрової нерів-

ності з метою розвитку інфраструктури широкосмугового доступу 
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до інтернету для подолання цифрової нерівності та компенсації 

витрат тергромадам на розвиток телеком-інфраструктури;  

упровадження базових цифрових послуг для використання 

громадянами у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захис-

ту тощо, розроблення відповідних державних соціальних стандар-

тів, норм і нормативів, внесення змін до нормативно-правових ак-

тів, що визначають правові засади формування та реалізації соціа-

льної політики («Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», «Про соціальні послуги» та ін.);  

розробки «дорожніх карт» цифрових трансформацій та мо-

делей цифрового розвитку галузей соціальної сфери;  

розвитку цифрових навичок громадян і модернізації систем 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (про-

фесійно-технічної), вищої освіти та освіти дорослих, у тому числі з 

урахуванням моделей державно-приватного партнерства та ство-

рення відповідних стимулів для розвитку неформальної освіти;  

реалізації спеціальних програм формування цифрових на-

вичок, зокрема навичок користування онлайн-сервісами в соціаль-

ній сфері, для людей похилого віку;  

широкого використання цифрових технологій для адаптації 

середовища життєдіяльності з метою подолання негативних на-

слідків старіння населення (створення умов для реалізації творчого 

і трудового потенціалу осіб похилого віку, реалізації їх економіч-

ної активності на основі дистанційних та інших форм зайнятості 

тощо);  

створення загальнодоступної онлайн-платформи для на-

дання й обміну інформацією про цифрові компетенції та навички з 

безкоштовним інструментарієм їх самооцінки;  

запровадження системи мотивації населення до освоєння 

базових цифрових компетенцій (стимулюючих виплат, нормативів 

рівня сформаваності цифрових компетенцій для атестації праців-

ників або як умови одержання соціальної допомоги).  

 

Використання цифрових технологій для розширення мож-

ливостей зайнятості населення та запобігання негативним яви-

щам у соціально-трудовій сфері  
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Цифровізація розширює можливості зайнятості населення, 

створює нові робочі місця в IT-індустрії, сфері бізнес-послуг тощо, 

змінюючи характер й умови праці, а також вимоги до кваліфікації 

працівників.  

За оцінками МОП, ЮНКТАД та інших світових організа-

цій здатність країн і підприємств використовувати нові цифрові 

ресурси стане ключовим чинником конкурентоспроможності. При 

цьому загальні наслідки цифровізації для сфери праці залишають-

ся доволі невизначеними: вони залежатимуть від конкретних умов, 

значно відрізняючись між країнами й секторами економіки. Важ-

ливо мати достатні ресурси кваліфікованих працівників з адаптив-

ними і творчими здібностями, необхідними для «роботи з маши-

нами», а також дієві плани заходів щодо мінімізації ризиків, 

пов’язаних із цифровими трансформаціями, оскільки не лише 

створюватимуться нові можливості зайнятості, але і можуть вини-

кати небажані соціальні наслідки, зокрема у зв’язку із закриттям 

частини робочих місць, особливо в промисловості, де працівники з 

низьким і середнім рівнями кваліфікації часто не здатні швидко 

перекваліфікуватися й адаптуватися до нових умов. Розвиток циф-

рових технологій також пов’язаний із ризиками погіршення соці-

ально-трудових відносин у зв’язку з поширенням нетрадиційних 

форм зайнятості. Для мінімізації та попередження впливу таких 

ризиків доцільними є: 

визначення та запровадження методології оцінки впливу 

цифровізації економіки на сферу праці, розробка прогнозів цифро-

вих трансформацій сфери праці та перспективних балансів робочої 

сили для базових галузей економіки України;  

розробка правової регламентації щодо запобігання та міні-

мізації ризиків у сфері праці, пов’язаних із розвитком цифрової 

економіки;  

удосконалення нормативної бази регулювання соціально-

трудових відносин в умовах гнучкої та дистанційної зайнятості;  

поширення страхових механізмів мінімізації збитків на не-

стандартні форми зайнятості населення. Розмір страхових внесків 

на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безро-

біття і відповідних виплат має залежати від оцінки ризиків настан-
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ня страхового випадку та важкості його наслідків на тому чи ін-

шому робочому місці;  

оновлення державного класифікатора професій − розробка 

та затвердження переліку цифрових професій на основі вимог рин-

ку праці, цифрових трендів тощо, з подальшим розробленням від-

повідної програми їх запровадження у профільних навчальних за-

кладах;  

розробка й апробація моделей компетенцій, що забезпечать 

ефективну взаємодію суспільства, бізнесу, ринку праці та освіти в 

умовах цифрової економіки;  

упровадження концепції цифрових робочих місць, застосу-

вання механізмів стимулювання використання цифрових робочих 

місць бізнесом і громадянами, імплементація заходів щодо ство-

рення цифрових робочих місць (цільові дотації, гранти, ваучери на 

перекваліфікацію тощо) у програми сприяння зайнятості населен-

ня;  

налагодження співпраці між ВНЗ, державними органами, 

роботодавцями, іншими стейкхолдерами щодо розробки та впро-

вадження новітніх освітніх програм (спеціалізацій) відповідно до 

потреб цифрової економіки.  

 

Цифровізація соціальної сфери, підвищення ефективності, 

якості та доступності соціальних послуг  

Цифрові технології впливають на якість, ефективність і 

функціональність соціальної сфери та соціального захисту насе-

лення, розширюють можливості моніторингу процесів обслугову-

вання та їх оптимізації. Зокрема, модернізація освіти має бути 

спрямована на посилення підготовки учнівської молоді з предметів 

природничо-математичного циклу і технічної творчості в усіх лан-

ках освіти, збільшення кількості закладів освіти, в яких запровад-

жується STEM-навчання, утворення науково-дослідних STEM-

центрів / лабораторій. Цифрова медицина покликана підвищити 

ефективність надання медичної допомоги шляхом упровадження 

електронних сервісів, забезпечення взаємодії між пацієнтами, ме-

дичними працівниками й установами за допомогою інформаційно-

комунікаційних і цифрових технологій. Створення повноцінних 

цифрових платформ є важливим кроком до цифровізації соціаль-
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них послуг, а також до взаємодії операторів даної сфери. Усе ви-

щевикладене потребує вирішення завдань щодо:  

підвищення на основі цифрових технологій прозорості сис-

теми соціального захисту населення, її справедливості та адреснос-

ті;  

створення цифрової платформи збору, обробки, збережен-

ня та поширення даних про отримувачів соціальної допомоги, за-

провадження моніторингу й оцінки фінансових потоків системи 

соціального захисту населення з метою раціоналізації обсягів та 

напрямів державних витрат;  

створення та реалізації сучасних моделей забезпечення уч-

нів та навчальних закладів комп’ютерними засобами, підготовка, 

адаптація та організація доступу до мультимедійних технологій і 

створення відповідних цифрових освітянських платформ для ви-

користання у навчальному процесі та управління освітою;  

розробки та впровадження інноваційних комп’ютерних, 

мультимедійних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання й 

обладнання для формування цифрового навчального середовища 

(мультимедійні класи, науково-дослідні STEM-центри / лаборато-

рії, інклюзивні класи, класи змішаного навчання);  

розвитку дистанційної форми освіти з використанням ког-

нітивних і мультимедійних технологій;  

створення та підключення до захищеної мережі передачі 

даних медичних організацій, у тому числі первинної ланки меди-

цини, формування єдиного простору для обміну медичною інфор-

мацією між усіма суб’єктами у сфері охорони здоров’я − медич-

ними закладами, регіональними і муніципальними органами 

управління охороною здоров’я, спеціалізованими фондами, стра-

ховими організаціями, аптечними закладами тощо;  

упровадження телесистем для надання дистанційних ме-

дичних послуг громадянам і підтримки роботи лікарів, особливо в 

сільській місцевості;  

розвитку медичних онлайн-сервісів «Запис до лікаря», «Ін-

формація про надання медичної допомоги з електронної медичної 

картки», «Вартість медичних послуг», «Медична довідка» тощо;  

розробки та запровадження довгострокової міжвідомчої 

програми державно-приватного партнерства у сфері охорони здо-
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ров’я, спрямованого на розвиток нових перспективних ринків ме-

дичних товарів і послуг на базі високотехнологічних рішень.  

 

Формування системи управління соціальними ризиками  

У системі управління соціальними ризиками мають засто-

совуватися новітні цифрові технології одержання й обробки даних. 

Останнім часом при оцінці та аналізі соціальних процесів усе бі-

льшу увагу приділяють таким джерелам даних, як соціальні мере-

жі, інформація інтернет-провайдерів та мобільних операторів то-

що. Наявні технології аналізу інформації соціальних мереж дозво-

ляють ідентифікувати багатофакторні залежності для прогнозу-

вання поширення і сприйняття нової інформації учасниками мере-

жі з подальшим виявленням біфуркаційних процесів як усередині 

мережі, так і зовні (наприклад, за допомогою технологій Data 

mining). Водночас це розширює можливості впливу на громадську 

думку (формування, коригування) щодо сприйняття тих чи інших 

соціальних ризиків.  

Особливості ставлення населення до ризиків за певних 

умов можуть відігравати вирішальну роль у зростанні або знижен-

ні соціальної напруженості в суспільстві. Це потребує розробки 

інформаційних кампаній, спрямованих на поліпшення сприйняття 

населенням ситуації з ризиками, особливо там, де існує загроза їх 

переоцінки. Значний потенціал мають такі канали комунікацій, як 

соцмережі, мобільні додатки тощо. Онлайнові соцмережі сьогодні 

впливають на поведінку їх учасників поза мережею та перетворю-

ються на елемент прихованого управління соціально-економічни-

ми системами. Переваги такого управління полягають в оператив-

ності досягнення мети, невеликих фінансових витратах, можливос-

ті дистанційного маніпулювання свідомістю користувачів в авто-

матизованому режимі та майже повному протоколюванні резуль-

татів діяльності.  

Цифрові технології дозволяють здійснити перехід від ви-

вчення індивідуальних соціальних характеристик й особистісних 

якостей до узагальнених соціально-типологічних характеристик 

життєвих моделей і зразків поведінки відповідно до певних цілей 

управління ризиками. Йдеться про моделювання так званих траєк-

торій соціальних ризиків, коли поточний рівень певного ризику 
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для окремої особи чи групи осіб визначається з урахуванням особ-

ливостей їх «життєвого курсу».  

Управління соціальними ризиками має бути зорієнтоване 

на: 

використання широкого спектру даних для непрямих оці-

нок соціальних процесів і ризиків у цій сфері;  

розробку та поширення спеціальних мобільних додатків 

для смартфонів із можливістю анкетування та реєстрації важливих 

подій щодо соціальної, у тому числі трудової, активності особи, 

інформаційної підтримки користувачів з відповідних питань тощо. 

Поширення мобільних додатків може стимулюватися зацікавле-

ними сторонами, наприклад, їх встановлення та використання мо-

жуть бути необхідною умовою для одержання соціальних виплат. 

Таким чином, у державних соціальних служб розширяться можли-

вості відстеження руху особи (трудова міграція, часта локалізація 

в можливих місцях зайнятості тощо) на предмет дотримання умов 

виплат та їх подальшої верифікації;  

використання новітніх комунікаційних каналів та цифро-

вих технологій для формування громадської думки про актуаль-

ність тих чи інших соціальних ризиків;  

підвищення рівня обізнаності населення про події, які обу-

мовлюють настання певних ризиків у суспільстві, а також про ри-

зики, які вже виникли, їх масштаби (кількісну оцінку), результати 

моніторингу та заходи мінімізації ризиків;  

посилення ролі ЗМІ щодо поінформованості населення про 

актуалізацію певних видів соціальних ризиків;  

підвищення цифрової кваліфікації фахівців органів держав-

ної влади, які розробляють (розроблятимуть) та впроваджують за-

ходи щодо мінімізації соціальних ризиків, а також рівня підготов-

леності представників громадського та бізнес-секторів, ЗМІ.  
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Розділ 6. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОСТІ  

В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

 

6.1. Трудовий потенціал промисловості як основний со-

ціальний ресурс її модернізації та розвитку 

 

Трудовий потенціал на сучасному етапі виступає основним 

структурним елементом продуктивних сил. В умовах інноваційно-

го розвитку та цифровізації економіки значною мірою зростають 

вимоги до якісних параметрів робочої сили, рівня її кваліфікації, 

креативності, мотивації до продуктивної праці. Політика розвину-

тих країн спрямована на формування трудового потенціалу, відпо-

відного сучасним потребам економіки, із залученням висококвалі-

фікованих працівників інших країн. 

В Україні економічна криза, занепад виробництва, безро-

біття у поєднанні з активізацією міграційних процесів унаслідок 

анексії Криму та окупації частини Донбасу, суттєве зниження рів-

ня та якості життя вкрай негативно позначилися на відтворенні 

трудового потенціалу практично всіх сфер економічної діяльності. 

Особливо це стосується промисловості, яка втрачає наявний тру-

довий потенціал і не забезпечує його розвитку. Усвідомлення 

ключової ролі трудового чинника в кожній галузі суспільного ви-

робництва та забезпечення умов його розширеного відтворення є 

базовою умовою сталого розвитку економіки та відродження про-

мисловості. 

Промисловість України у попередні десятиліття залучала 

значний трудовий потенціал. Формуючи попит на висококваліфі-

ковану робочу силу, саме промисловість тривалий час визначала 

стандарти у формуванні трудового потенціалу країни, вимоги до 

його освітнього та кваліфікаційного рівня, його здатності до про-

фесійної мобільності та інноваційної діяльності. Разом із забезпе-

ченням вищої заробітної плати, ніж в інших сферах економічної 

діяльності, промисловість стимулювала професійний розвиток, 

нагромадження людського капіталу. 

За роки незалежності промисловість України суттєво втра-

тила свої позиції в забезпеченні економічного зростання, зайнятос-

ті та добробуту населення внаслідок як пострадянської ринкової 
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трансформації економіки України, так і слабких процесів модерні-

зації в самій галузі, що обумовило згортання промислового секто-

ру економіки та втрату його лідерських позицій. У зв’язку з цим 

знижується роль промисловості в забезпеченні зайнятості та змен-

шується трудовий потенціал. Якщо у 2000 р. частка зайнятого на-

селення у промисловості складала 22,2% від усіх зайнятих в еко-

номіці, то у 2012 р. − 16,8%, а в 2017 р. – 15,1%
1
. Неухильне змен-

шення зайнятості у промисловості та погіршення умов праці об-

умовили зростання трудової міграції, тому на сучасному етапі ви-

никла складна ситуація із забезпеченням кадрами вітчизняних під-

приємств. 

Вітчизняні науковці приділяють значну увагу аналізу тру-

дового потенціалу країни, регіону, підприємства. У той же час 

трудовий потенціал окремих галузей діяльності, у тому числі про-

мисловості, є менш дослідженим. Однак саме в промисловості від-

буваються процеси, які відображають тенденції та ризики сучасно-

го економічного розвитку України, тому їх аналіз є важливим для 

розуміння сутності сучасних трансформацій і визначення стратегій 

подальшого розвитку. 

У сучасних умовах становлення постіндустріального сус-

пільства основним чинником розвитку будь-якої сфери економіч-

ної діяльності є трудовий потенціал – ті працівники, які безпосе-

редньо забезпечують діяльність підприємства, організацію та ви-

робництво будь-якої продукції або послуг. Трудовий потенціал 

(ТП), здатний до розвитку, перетворює людину на найважливіший 

ресурс виробництва, оскільки мотивація і продуктивність праці 

визначають його ефективність, а креативний та інноваційний по-

тенціал працівника − успіх стратегії підприємства та його конку-

рентоспроможність. Категорія трудового потенціалу є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних учених, серед яких слід відзна-

чити Д. Богиню, В. Васильченка, О. Грішнову, М. Долішнього, 

С. Злупка, А. Колота, В. Онікієнка, С. Пирожкова, Р. Чорного, 

Л. Шаульську, Л. Шевчук. 

Оскільки категорія «потенціал» визначається як можли-

вість, запас певних ресурсів або якостей, більшість дослідників під 

                                                           
1
 Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2017 ро-

ках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.03.2019). 

http://www.ukrstat.gov.uaдата/
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трудовим потенціалом розуміють можливу сукупну здатність до 

праці. У нормативних документах цей термін практично не вико-

ристовується, однак в економічній літературі він є досить пошире-

ним, оскільки відображає сучасне розуміння людського чинника 

виробництва. Лише в Указі Президента України «Про основні на-

прями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 

року» (1999 р.) наведено таке визначення: трудовий потенціал – це 

сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних 

ознак (стан здоров’я, психофізіологічні особливості, освітній, фа-

ховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) 

здатні та мають намір здійснювати трудову діяльність.
1
  

З часом розуміння ТП поглибилося та змістовно розшири-

лося. Так, Р. Чорний трактує ТП як сукупність демографічно-

біологічних, морально-етичних, соціально-економічних, організа-

ційно-управлінських, освітньо-кваліфікаційних, когнітивно-психо-

логічних характеристик, якостей та можливостей окремої людини 

чи сукупного працівника.
2
 Отже, поняття ТП відображає здатність 

до праці населення в різних сферах економічної діяльності, у тому 

числі в промисловості.  

Таким чином, трудовий потенціал суспільства – це інтег-

ральна сукупність кількісних та якісних характеристик, які фор-

мують здібності й можливості економічно активного населення до 

ефективної трудової діяльності у певних сферах суспільного виро-

бництва. Він залежить від демографічних, професійно-кваліфіка-

ційних, соціально-економічних чинників і складається з багатьох 

компонентів: здоров’я; освіти, професійної підготовки; загальної 

культури; мотивації, активності, креативності, організованості; 

творчого потенціалу, соціально-ментальних рис.  

Трудовий потенціал промисловості − сукупність зайнятих 

на промислових підприємствах працівників, які мають певну ста-

тево-вікову структуру, освітній рівень та професійну підготовку, а 

також інші якісні характеристики (активність, мобільність, іннова-

                                                           
1
 Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на 

період до 2010 року: Указ Президента України від 03.08.1999 р. № 958/99 

URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/958/99 (дата звернення: 16.03.2019). 
2
 Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу просторових форм орга-

нізації українського суспільства: монографія. Львів: Ін-т регіон. дослід. НАН 

України, 2013. 384 с. С. 40. 

http://www.ukrstat.gov.uaдата/


420 

 

ційність тощо), що формує їх здатність до праці в сучасних умовах 

промислової діяльності. 

У сучасних умовах формування і використання трудового 

потенціалу ускладнюється. Відбуваються процеси модернізації та 

цифровізації економіки, розвиваються нові види виробництва, що 

потребує нових якісних характеристик робочої сили. Посилення 

ролі глобалізації суспільного розвитку, відкритість національних 

економік обумовлюють інтенсифікацію міграційних процесів, що 

позначається на параметрах трудового потенціалу. В умовах євро-

інтеграції та критично кризової економічної, політичної ситуації в 

Україні відбувається втрата трудовому потенціалу. Це потребує 

дослідження особливостей функціонування галузевих ринків праці 

та їх взаємодії з національними стратегіями зростання економіки. 

Така необхідність обумовлена, насамперед, негативними демогра-

фічними процесами, неоптимальною міграцією, нестачею кваліфі-

кованих кадрів, нераціональною професійною підготовкою, під-

вищенням рівня життя. 

Існують різні підходи до аналізу та оцінки ТП. Так, О. Ха-

рун вважає, що його кількісна оцінка заснована на показниках чи-

сельності промислово-виробничого персоналу і персоналу непро-

мислових підприємств, віковому та кваліфікаційному складі пер-

соналу, його структурі, показниках руху робочої сили, кількості 

робочого часу.
1
 Однак в умовах інноваційного розвитку важливи-

ми для оцінки трудового потенціалу є його якісні характеристики. 

Дослідники по-різному підходять до їх аналізу. Так, М. Виноград-

ський до якісних характеристик відносить вік, стаж роботи праців-

ника, його рівень кваліфікації, ступінь відповідності працівника 

вимогам робочого місця, укомплектованість підприємства праців-

никами необхідних професій, спеціальностей тощо.
2
 Інші науковці 

пропонують досліджувати якісні параметри трудового потенціалу 

через коефіцієнти стану здоров’я, освіченості, фахового досвіду, 

                                                           
1
 Харун О.А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприєм-

ства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університе-

ту. Економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 92-97.  
2
 Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шкано-

ваг О.М. Управління персоналом: навч. посіб. К.: ЦЛУ, 2006. 504 с. С. 400. 
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оперативності виконання робіт, підвищення кваліфікації, раціона-

лізаторської активності.
1
  

Трудовий потенціал також можна визначити як потенціал 

робочого часу працівників, які мають освітньо-професійні та ква-

ліфікаційні характеристики, що можуть бути використані у вироб-

ничій діяльності. Він залежить від чисельності зайнятих працівни-

ків та їх статево-вікової структури. 

Слід відзначити, що проблема аналізу й оцінки трудового 

потенціалу промисловості полягає в нестачі даних. Офіційна ста-

тистика надає обмежену кількість інформації про кількісні та якіс-

ні параметри персоналу промисловості, при цьому кількість показ-

ників зменшується. Якщо на рівні окремого підприємства на осно-

ві первинної інформації можна достатньо детально проаналізувати 

кількісні та якісні параметри трудового потенціалу, то на рівні 

промисловості такі можливості обмежені, для них необхідні спеці-

альні обстеження, що потребує значного часу та коштів.  

 

 

6.2. Аналіз динаміки кількісних параметрів трудового 

потенціалу промисловості  

 
Трудовий потенціал промисловості виражається через кіль-

кість зайнятих у ній. Статистика зайнятості охоплює всіх працю-
ючих − як зайнятих за трудовими угодами у формальному секторі 
економіки (формальна зайнятість), так і зайнятих на підприємствах 
неформального сектору – незареєстровані самозайняті, роботодав-
ці та їх наймані працівники, члени сім'ї, які працюють безоплатно 
тощо, а також наймані працівники без трудової угоди та члени сі-
м'ї, які безоплатно працюють, на підприємствах формального сек-
тору. Неформально зайняті – це ті працівники, які не мають будь-
яких соціальних гарантій, а саме: за них не сплачується єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
вони не мають права на щорічну відпустку; не мають оплачувано-
го лікарняного. Отже, у сфері неформальної зайнятості не забезпе-
чуються соціально-трудові права працівників, має місце їх експлу-

                                                           
1
 Гуменюк М.М. Методологические аспекты оценки трудового потен-

циала предприятия в условиях инновационной экономики. Підприємство і 

менеджмент. 2011. № 2. С. 65-68. 
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атація та дискримінація. Слід відзначити, що в Україні неформаль-
на зайнятість складає значну частину – близько 23% усіх зайнятих. 
Вона найбільшою мірою поширена в сільському господарстві, тор-
гівлі, на будівництві. Однак і в промисловості неформальна зай-
нятість є значною (табл. 6.1). 

 
Таблиця 6.1 – Питома вага неформальної зайнятості у промис-

ловості 
1
 

Рік 
Усі зайняті,  

тис. чол. 
Неформально  

зайняті, тис. чол. 
Частка неформальної 

зайнятості,% 

2015 2573,9 292,6 11,9 

2016 2494,8 241,6 9,7 

2017 2440,6 207,0 8,5 
1
 Розраховано за даними статистичного збірника «Економічна ак-

тивність населення України» за відповідні роки.  

 
За три роки чисельність усіх зайнятих у промисловості 

зменшилася на 5,2%, неформально зайнятих – майже на 30%. У 
2015 р. частка неформально зайнятих у промисловості становила 
11,4%, у 2017 р. вона знизилася до 8,5%, що свідчить про поліп-
шення інституційного середовища зайнятості та підвищення рівня 
захищеності працівників. 

Динаміку середньооблікової кількості штатних працівників 
промисловості в цілому та її основних структурних підрозділів за 
видами промислової діяльності (ВПД) наведено в табл. 6.2. За 
останні 7 років чисельність штатних працівників промисловості 
зменшилася на 31,8%. Найбільш суттєве зменшення спостерігало-
ся у 2013-2015 рр. – на 25%, що обумовлено наслідками кризи, по-
літичної нестабільності, анексією та окупацією значної частини 
території України. Найбільше скорочення чисельності працівників 
відбулося в добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 
половину, у переробній промисловості − більш ніж на 30%. Най-
менше скорочення мало місце в інфраструктурних галузях промис-
ловості, однак і там цей показник на рівні 22-23% є досить суттє-
вим.  

У структурі персоналу промисловості переважає частка 
працівників переробної промисловості (2010 р. – 65,1%, 2015 р. – 
65,8%). Зменшення частки працівників добувної промисловості з 
16 до 11% обумовлене не структурними змінами, а окупацією час-
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тини Донецької та Луганської областей, на якій були сконцентро-
вані вугледобувні підприємства. 
 

Таблиця 6.2 – Динаміка середньооблікової кількості штатних 

працівників промисловості у 2010-2017 рр., тис. 

чол. 
1
 

Вид промисловості 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/ 
2010, 

% 

Промисловість у цілому 2776 2743 2705 2595 2297 2040 1 960 1894 68,2 

У тому числі: 
добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 432 427 418 412 309 255 232 213 49,3 

переробна промисловість 1806 1791 1762 1672 1511 1339 1293 1265 70,0 

постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційова-
ного повітря 393 382 384 378 348 326 320 300 76,3 

водопостачання; каналіза-
ція, поводження з відхода-
ми 145 143 141 133 129 119 115 116 77,9 

1
 Складено за статистичним збірником «Праця України» за від-

повідні роки. 
 

Зменшення чисельності зайнятих у промисловості є зага-
льносвітовою тенденцією, яка обумовлена технологічними зміна-
ми та структурними трансформаціями у процесі становлення пост-
індустріальної економіки, що спричиняє суттєве підвищення про-
дуктивності праці промислово-виробничого персоналу. При цьому 
у розвинутих країнах провідну роль відіграє переробна промисло-
вість, яка є найбільш сприятливою до технологічної модернізації 
на основі інновацій і забезпечує високий рівень ефективності та 
конкурентоспроможності. Тому зайнятість у переробній промис-
ловості стабілізується в більшості країн на рівні 12-15%. 

Однак в Україні зменшення чисельності зайнятих у пере-
робній промисловості обумовлене не технологічним прогресом, а 
стагнацією галузі. У самій переробній промисловості спостеріга-
ється різна динаміка зайнятості за видами промислової діяльності 
(ВПД). Прогресивні структурні зрушення забезпечують ті галузі, 
які мають значну інноваційну та інвестиційну складові та в яких 
зайняті найбільш кваліфіковані працівники. До галузей з іннова-
ційним потенціалом відносять хімічну, коксохімічну, фармацев-
тичну промисловість, а також виробництво пластмасових і гумо-
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вих виробів. Лише у фармацевтичній промисловості відбулося 
зростання чисельності трудового потенціалу (на 30% за 7 років), в 
усіх інших воно скорочується, найбільше – у виробництві коксу 
(на 65%).  

До виробництва інвестиційних товарів згідно з методикою 
статистичного обліку належить виробництво: комп'ютерів, облад-
нання зв'язку; інструментів і обладнання для вимірювання, дослід-
ження та навігації; радіологічного, електромедичного й електроте-
рапевтичного устаткування; машин і устаткування та їх ремонт; 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; суден і чов-
нів; залізничних локомотивів і рухомого складу; повітряних і кос-
мічних літальних апаратів, супутнього устаткування; військових 
транспортних засобів; медичних і стоматологічних інструментів і 
матеріалів; електронної апаратури побутового призначення. Усі 
вони об’єднані у більші види економічної діяльності у промисло-
вості (табл. 6.3). 

Найбільше скорочення персоналу відбулося у виробництві 
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (на 47%), а також 
машин та устаткування (на 37%), тобто в галузях, продукція яких є 
одночасно інвестиційною та інноваційною. Така динаміка негатив-
но позначається на якісному складі трудового персоналу промис-
ловості загалом, оскільки з промислового виробництва вибували 
кадри індустріального типу з високим рівнем кваліфікації. Наразі 
розвиток промислового виробництва значною мірою лімітується 
нестачею інженерних кадрів і багатьох кваліфікованих робітників 
з інструментами. Найменше скорочення персоналу відбулося у та-
ких галузях машинобудування, як виробництво електричного 
устаткування та автотранспортних засобів. 

Трудовий потенціал як ресурс, виражений у людино-роках 

праці, що можуть бути використані у промисловості, визначається 

кількістю майбутніх років працездатності працівника конкретної 

вікової групи і вимірюється кількістю людино-років працездатнос-

ті штатних працівників промисловості з урахуванням: імовірності 

їх дожиття до нижньої межі працездатного віку, їх трудової актив-

ності, плинності кадрів та рівня використання робочого часу. От-

же, обсяги трудового потенціалу залежать від загальної облікової 

кількості штатних працівників, їх розподілу за статево-віковими 

характеристиками, стану їх здоров’я, а також від рівня викорис-

тання фонду робочого часу. 
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Таблиця 6.3 – Облікова кількість штатних працівників за ви-

дами економічної діяльності переробної промис-

ловості у 2010, 2013, 2017 рр. 
1
 

ВЕД 
2010  2013  2017  

тис. 
чол. 

тис. 
чол. 

тис. 
чол. 

% до 
2010 р. 

Переробна промисловість 1806 1672 1265 70,0 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 369 349 280 75,9 

Текстильне виробництво; виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 96 82 78 81,3 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 84 80 69 82,1 

Виробництво коксу та продуктів на-
фтопереробки 48 34 17 35,4 

Виробництво хімічних речовин і хі-
мічної продукції 85 78 56 65,9 

Виробництво основних фармацевти-
чних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 17 21 23 135,3 

Виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів; іншої неметалевої міне-
ральної продукції 160 138 112 70,0 

Металургійне виробництво; вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім машин, устаткування 350 310 207 59,2 

Виробництво комп'ютерів, елект-
ронної та оптичної продукції 51 45 27 52,9 

Виробництво електричного устатку-
вання 62 58 50 83,9 

Виробництво машин та устаткуван-
ня, не віднесених до інших угрупу-
вань 184 174 116 63,0 

Виробництво автотранспортних за-
собів причепів та напівпричепів, ін-
ших транспортних засобів 153 169 136 88,9 

Виробництво меблів, іншої продук-
ції, ремонт і монтаж машин і устат-
кування 148 134 96 64,5 

1
 Складено за статистичним збірником «Праця України» за від-

повідні роки. 
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Розрахунок обсягів трудового потенціалу в людино-роках 

трудової діяльності за 2012 та 2017 рр. свідчить, що у промислово-

сті зменшувалися як загальні обсяги ТП, так і потенційна можли-

вість тривалості робочого періоду однієї особи протягом 2012-

2014 рр. (табл. 6.4). За два роки обсяг трудового потенціалу про-

мисловості зменшився на 8247,7 тис. людино-років, або на 23%, у 

тому числі ТП чоловіків знизився на 25,5%, жінок – на 19,8%. У 

розрахунку на одну особу кількість потенційних років праці змен-

шилася для чоловіків на 2 роки, для жінок – на 0,5 року (різни- 

ця може бути пояснена зміною віку виходу на пенсію жінок:  

у 2012 р. – 55 років; у 2014 р. – 57 років). 

 

Таблиця 6.4 – Динаміка зміни обсягів трудового потенціалу 

промисловості в людино-роках трудової діяль-

ності 
1
 

Рік  

Потенційні обсяги трудо-

вого потенціалу, тис. лю-

дино-років можливої 

праці, 
.потT  

Темпи зміни  

обсягів ТП,  

% до  

попереднього  

року 

Середній потенцій-

ний термін тривалос-

ті робочого періоду 

на одну особу, років  

( .тривt ) 

усього 

у тому числі 

усі 
чоло-

віки 
жінки усього 

в тому числі 

чоло-

віки 
жінки 

чоло-

віки 
жінки 

2012 35387,7 23570 11847,7 - - - 13,2 14,4 11,5 

2014 27140,0 17635,1 9504,9 76,7 74,8 80,2 11,9 12,4 11,0 

2016 27515,2 18087,3 9427,9 101,4 102,6 99,2 13,8 14,7 12,4 

2017 27871,7 18294,9 9576,8 101,3 101,1 101,6 14,5 15,0 13,0 
1
 Розраховано за статистичними збірниками «Праця України», 

«Економічна активність населення України» та інформацією Державної 

служби статистики щодо повікових коефіцієнтів смертності та середньої 

очікуваної тривалості життя за відповідні роки. 

 

У 2016-2017 рр. спостерігається приріст обсягу ТП на 

2,7%. Це більшою мірою характерно для зайнятих чоловіків, у 

яких середній потенційний термін тривалості робочого періоду 

збільшився на 2,6 року / чол. У жінок він підвищився на 2 роки. 
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Розраховано чинники впливу складових на зміну обсягів 

трудового потенціалу за методом ланцюгових підстановок. Визна-

чено, що зменшення у 2012-2014 рр. ТП промисловості в людино-

роках можливої праці майже на 80% було обумовлено скорочен-

ням облікової кількості штатних працівників, на 12,5% –

підвищенням рівня мобільності кадрів і, як наслідок, падінням рів-

ня їх закріплення в промисловості, на 8% − погіршенням ситуації з 

використанням фонду робочого часу. У 2016-2017 рр. унаслідок 

скорочення облікової кількості штатних працівників відбулося 

зменшення обсягу ТП промисловості, яке перекрилося за рахунок 

підвищення рівня закріплення робочої сили та зростання коефіціє-

нта використання робочого часу. Це свідчить про поліпшення ор-

ганізації праці. 

Слід відзначити, що динаміка обсягів трудового потенціалу 

промисловості супроводжується і зміною вікової структури пра-

цівників. Якщо середній вік штатного працівника в промисловості 

у 2012 р. становив 42,4 року, то в 2014 р. він збільшився на 2 роки 

(близько 44,3 року). Як наслідок, зросла частка зайнятих перед-

пенсійного та пенсійного віку. У 2016-2017 рр. спостерігається ін-

ша тенденція: середній вік працівників промисловості зменшився 

на 3,8 року, що обумовлено скороченням зайнятості працівників 

передпенсійного та пенсійного віку. Отже, у процесах формування 

і використання ТП промисловості з’явилися певні прояви позитив-

них тенденцій, пов’язаних з інтенсивними чинниками. 

Домінуючі негативні тенденції зменшення чисельності 

трудового потенціалу промисловості створюють загрози для май-

бутнього розвитку галузі. В умовах кризи і стагнації триває виві-

льнення значної кількості працівників, при цьому разом із менш 

кваліфікованою робочою силою вивільняється і висококваліфіко-

вана. Вони переходять в інші сфери економічної діяльності або 

стають безробітними. В обох випадках це майже втрачена для 

промисловості робоча сила, оскільки при тривалій діяльності не за 

спеціальністю втрачається кваліфікація працівника. На стадії ви-

ходу з кризи та підйому промисловість України може мати про-

блеми із забезпеченням необхідними кадрами як у кількісному об-

сязі, так і в якісному складі. 
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6.3. Основні тенденції динаміки чисельності та струк-

тури трудового потенціалу промисловості в розрізі ВЕД, орга-

нізаційно-правових форм підприємств і регіонів  

 
За всіма видами економічної діяльності промисловості має 

місце суттєве зменшення чисельності найманих працівників − за-
галом по промисловості у 2017 р. порівняно з 2010 р. воно стано-
вить 2%, у добувній промисловості − більш ніж 50%, у переробній 
− 30%. Така негативна динаміка склалася внаслідок інтенсивної 
мобільності й обороту кадрів у різних ВПД. 

Показники мобільності робочої сили (табл. 6.5) характери-
зують рівень стабільності (нестабільності) діяльності окремих га-
лузей та підприємств промисловості, умови праці, рівень оновлен-
ня кадрів. Щорічний рівень прийому з 2010 по 2014 р. знижувався 
і досяг найнижчого рівня – 20,5% до штатних працівників, а у вуг-
ледобувній галузі – 9,4% у 2015 р., а рівень вибуття зростав − з 
26,6 до 29,6% відповідно. У подальшому намітилася позитивна 
тенденція прийому, і в 2017 р. його рівень (28,6%) перевищив по-
казник 2010 р. Це вказує на розвиток та збільшення потреби про-
мисловості в робочій сили практично в усіх видах діяльності, за 
винятком добувної галузі. У той же час динаміка вибуття посили-
лася і спостерігається його зростання. Це свідчить про формування 
тенденції відпливу робочої сили з промисловості, яка зумовлена 
несприятливими умовами праці та іншими соціально-
економічними причинами. Така ситуація створює перешкоди для 
подальшого розвитку вітчизняної промисловості, можливостей її 
модернізації, формування нових видів виробництва. Значна частка 
кваліфікованих працівників промисловості виїжджає за кордон. 

Основна частка звільнених із промисловості (80-90%) обу-
мовлена плинністю кадрів, що вказує на недостатньо привабливі 
умови праці в даній сфері економічної діяльності. Через скорочен-
ня штату (структурні зміни) вивільняється незначна кількість пра-
цівників (6-7% до вибулих). У вугледобувній та металургійній 
промисловості різниця між часткою вибулих та прийнятих в окре-
мі роки досягає двократної величини. Коливання показника при-
йому близькі до відносних циклів розвитку промисловості – най-
менші значення склалися саме в ті роки, коли внаслідок кризових 
явиш та воєнних дій мало місце суттєве зниження обсягів промис-
лового виробництва. Найвищий рівень мобільності простежується 
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у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів − 
середньорічні коефіцієнти з прийому дорівнюють близько 49%, а з 
вибуття – 50% (у тому числі за рахунок плинності кадрів – 45%), 
тобто половина працівників змінюється протягом року, що свід-
чить про непривабливі умови праці у даній галузі. У цілому в пе-
реробній промисловості щорічно на третину змінюється склад се-
редньорічної кількості штатних працівників, що призводить до 
втрати кваліфікаційного потенціалу робочої сили, наслідком якого 
є низькі темпи зростання продуктивності праці. 
 
Таблиця 6.5 – Рівень прийому та вибуття працівників за окре-

мими видами економічної діяльності промисло-

вості у 2010, 2013-2017 рр., % до середньообліко-

вої кількості штатних працівників 
1
 

ВЕД 

Прийнято Вибуло 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Промисловість 24,2 22,5 20,5 20,9 23,6 28,6 26,6 29,1 29,1 28,1 27,9 30,6 

Добувна промисло-
вість і розробка 
кар’єрів 19,4 15,0 14,9 12,1 12,1 16,1 20,8 21,4 22,7 19,6 18,1 18,4 

У тому числі: 
видобуток кам’яно-
го та бурого вугілля 22,2 15,2 14,5 9,4 9,7 12,7 22,5 24,0 27,3 18,2 15,6 17,9 

Переробна промис-
ловість 27,4 24,6 22,6 23,8 27,3 33,3 30,4 32,7 32,6 32,0 31,3 34,5 

У тому числі: 
виробництво харчо-
вої продукції, напо-
їв та тютюнових 
виробів 43,6 40,2 39,7 38,5 41,8 48,9 46,8 47,1 48,2 47,1 46,5 49,5 

металургійне вироб-

ництво 16,1 15,0 12,3 12,3 14,2 21,2 20,6 24,0 22,7 21,6 22,6 23,3 
1
 Складено за статистичними збірниками «Праця України» за від-

повідні роки. 
 

Незважаючи на суттєве зниження загальної кількості пра-
цівників, відбуваються слабкі структурні зрушення в їх розподілі 
за окремими видами промислової діяльності (табл. 6.6).  
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Таблиця 6.6 – Структурні характеристики розподілу середньо-

облікової кількості штатних працівників за ви-

дами економічної діяльності промисловості, % 
1
 

ВЕД 2010 2013 2014 2016 2017 

Промисловість 100 100 100 100 100 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 15,6 15,9 13,4 11,7 11,0 

У тому числі: 

видобуток кам’яного та бурого вугілля 9,6 10,1 7,1 8,2 4,2 

Переробна промисловість 65,0 64,4 65,8 65,9 66,8 

У тому числі: 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 13,3 13,4 14,1 14,1 14,9 

текстильне виробництво; виробництво одягу, 

шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів 3,5 3,2 3,3 4,2 4,3 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 3,0 3,1 3,3 3,4 3,7 

виробництво коксу та продуктів нафтопереро-

бки 1,7 1,3 1,3 1,4 0,8 

виробництво хімічних речовин і хімічної про-

дукції 3,1 3,0 3,2 3,0 2,9 

виробництво основних фармацевтичних про-

дуктів і фармацевтичних препаратів 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 

виробництво гумових і пластмасових виробів 

та іншої неметалевої мінеральної продукції 5,8 5,3 6,6 5,6 5,9 

металургійне виробництво; виробництво гото-

вих металевих виробів крім машин і устатку-

вання 12,6 11,9 11,84 10,9 10,4 

виробництво комп’ютерів, електронної та оп-

тичної продукції 1,8 1,7 1,4 1,6 1,4 

виробництво електричного устаткування 2,2 2,2 2,7 2,5 2,6 

виробництво машин і устаткування, не відне-

сених до інших угрупувань 6,0 6,7 6,2 5,9 6,1 

виробництво автотранспортних засобів, приче-

пів та інших транспортних засобів 5,0 6,5 7,2 7,0 7,5 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 5,3 5,2 4,7 5,1 5,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кон-

диційованого повітря 14,2 14,6 15,2 16,3 15,8 

Водопостачання, каналізація, поводження з 

відходами 5,2 5,1 5,6 5,9 6,1 
1
 Складено за даними статистичного збірника «Праця України» 

за відповідні роки. 
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За винятком значного скорочення (у 2,3 раза) частки пра-

цівників вугледобувної промисловості, відбулося суттєве змен-

шення питомої ваги персоналу у металургії та виробництві коксу. 

Збільшення частки мало місце у фармацевтичній галузі, харчовій, 

текстильній та деревообробній промисловості. Це свідчить про 

слабкі трансформаційні структурні зрушення у промисловому ви-

робництві за останні роки. Негативним є зменшення частки пра-

цівників у сфері виробництва комп’ютерів, електронної та оптич-

ної продукції, яка належить до високотехнологічних видів проми-

слової діяльності. Однак частка персоналу галузей машинобудів-

ного комплексу зросла, а отже, підвищилася частка висококваліфі-

кованих працівників з інструментом. 

Аналіз зайнятих за організаційно-правовими формами гос-

подарювання (табл. 6.7) свідчить, що частка працівників держав-

них підприємств скорочується, на комунальних підприємствах во-

на становить мізерну величину. У добувній промисловості більша 

кількість штатних працівників зайнята в акціонерних товариствах, 

які є переважною формою організації великого бізнесу. У 2017 р. 

їх частка дорівнює 45,8%, ще близько 32% працює у філіях. У пе-

реробній промисловості більш поширеною є зайнятість у товарист-

вах з обмеженою відповідальністю (44,7%), що свідчить про мен-

шу концентрацію виробництва, в акціонерних товариствах – 36%. 

Динаміка розподілу штатних працівників за формами господарю-

вання свідчить про певні зміни в організації великого і середнього 

бізнесу. Однак їх характер вказує на недостатній розвиток малого 

бізнесу, що не сприяє розвитку переробної промисловості та не 

забезпечує вищого рівня зайнятості у промисловому виробництві. 

Слід відзначити, що зайнятість працівників промисловості 

на підприємствах різних організаційно-правових форм господарю-

вання позначається на умовах праці та рівні їх соціального захис-

ту. Найвищий рівень дотримання прав працівників спостерігається 

на державних підприємствах. На багатьох підприємствах недер-

жавної форми власності має місце порушення соціально-трудових 

прав працівників, розповсюдженою є тіньова зайнятість. Рівень 

заробітної плати та гарантій суттєво відрізняється залежно від 

правової форми організації бізнесу. 
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Таблиця 6.7 – Розподіл середньооблікової кількості штатних 

працівників за організаційно-правовими фор-

мами господарювання 
1
 

Організаційно-правові 

форми  

господарювання 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 

Переробна  

промисловість 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Середньооблікова кі-

лькість штатних пра-

цівників, тис. чол. 309,2 254,9 231,7 213,1 1511,1 1339, 5 1294,5 1264,5 

У тому числі за фор-

мами господарювання, 

%: 

державні підприємства 9,1 7,4 7,8 9,0 5,8 6,1 6,3 5,7 

комунальні підприєм-

ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

акціонерні підприєм-

ства  29,2 39,5 40,6 45,8 41,5 41,6 39,2 35,9 

товариства з обмеже-

ною відповідальністю 10,9 9,4 9,8 10,9 36,5 38,3 40,8 44,7 

філії (інші відокремле-

ні підрозділи) 37,8 38,5 35,6 32,2 5,0 4,3 4,4 3,8 

приватні підприємства 0,5 0,4 0,3 0,4 4,0 4,1 4,1 4,5 

інші організаційно-

правові форми 12,5 4,8 5,0 4,6 7,1 5,3 5,1 5,3 
1
 Складено за даними статистичного збірника «Праця України» 

за відповідні роки. 
 

Нерівномірність концентрації промислового виробництва 

та розвитку промисловості в різних областях України обумовила 

об’єктивно суттєві відмінності розподілу промислового персоналу 

по регіонах (табл. 6.8). Соціально-економічні та воєнно-політичні 

процеси викликали негативну динаміку трудового потенціалу 

майже всіх регіонів. Скорочення чисельності персоналу може від-

бутися внаслідок технологічних змін або стагнації виробництва, 

що потребує різних підходів до управління цими процесами. 
 

Порівняно з 2010 р. зменшення кількості персоналу про-

мисловості відбулося в усіх регіонах України, однак нерівномірно. 

Найменше його скорочення спостерігається в агропромислових 

регіонах − Волинській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, 

Черкаській, Рівненській областях, найбільше – в регіонах, охопле-

них воєнним конфліктом. У Луганській області чисельність пра-
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цівників промисловості зменшилася майже у 5 разів, а в Донецькій 

– у 3 рази. Унаслідок анексії Криму Україна втратила майже 

82 тис. працівників промисловості, а окупації Донецької та Луган-

ської областей – 268 та 148 тис. відповідно. Загальні втрати трудо-

вого потенціалу промисловості через воєнно-політичні чинники 

становлять майже 500 тис. чол., більшість із яких залишилися на 

окупованих територіях, оскільки промислові підприємства не пе-

реміщалися організовано на територію, підконтрольну Україні. 
 

Таблиця 6.8 – Розподіл чисельності штатних працівників про-

мисловості по регіонах 
1
 

Регіон, область 

Середньооблікова кількість,  

тис. чол. 

Питома вага працівників 

промисловості в загальній 

кількості зайнятих  

у регіоні, % 

2010 2016 2017 Зміна,% 2010 2016 2017 

м. Київ 162,3 118,9 117,2 72,2 13,1 10,7 10,6 

Вінницька 66,1 54,6 55,7 84,3 20,0 20,3 20,7 

Волинська 41,5 38,1 39,7 95,7 20,8 22,3 23,1 

Дніпропетровська 364,7 289,5 279,7 76,7 39,2 36,6 35,7 

Донецька 502,9 219,0 181,8 36,2 45,3 47,9 44,1 

Житомирська 65,3 55,2 54,3 83,2 25,6 25,7 26,1 

Закарпатська 44,5 40,3 40,9 91,9 22,1 23,8 24,8 

Запорізька 174,9 140,6 138,8 79,4 37,5 37,8 38,0 

Івано-Франківська 49,1 43,5 43,4 88,4 21,8 22,2 22,6 

Київська 89,1 85,1 83,8 94,1 23,3 24,5 24,4 

Кіровоградська 43,2 38,0 38,3 88,7 20,6 21,5 21,9 

Луганська 235,7 72,9 52,3 22,2 43,1 48,6 40,5 

Львівська 130,0 109,7 115,7 88,7 23,4 23,1 24,8 

Миколаївська 62,4 51,6 51,0 81,7 25,7 25,8 26,2 

Одеська 69,5 56,0 57,7 83,0 13,0 13,1 13,6 

Полтавська 109,2 86,7 85,6 78,4 29,7 28,0 28,1 

Рівненська 47,6 43,2 42,5 89,3 22,2 23,7 24,0 

Сумська 74,2 58,9 57,7 77,8 28,8 27,5 28,0 

Тернопільська 31,8 26,0 26,9 84,3 17,4 17,1 18,1 

Харківська 178,5 151,8 152,3 85,3 26,9 26,4 27,4 

Херсонська 34,3 25,7 25,5 74,3 17,0 15,6 15,8 

Хмельницька 54,3 50,3 48,5 89,3 21,6 23,5 23,8 

Черкаська 57,2 51,0 50,7 88,6 21,0 23.2 22,8 

Чернівецька 20,9 16,0 17,1 81,8 14,9 13,7 15,0 

Чернігівська 49,8 37,4 36,9 74,1 21,0 19,7 19,9 
1
 Складено за даними статистичного збірника «Праця України» 

за відповідні роки. 
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Різна динаміка зміни чисельності ТП промисловості в регі-

онах України змінила структуру їх регіонального розподілу: знач-

но зменшилася частка Донецької та Луганської областей, де в по-

передні роки було найбільше промислового персоналу, натомість 

зросла частка всіх інших регіонів. У 2017 р. найбільша кількість 

промислового персоналу концентрувалася у Дніпропетровській 

області −14,7%, Донецькій – 9,6, Харківській – 8, Запорізькій – 

7,3%. Найменша їх частка має місце в Чернівецькій області (0,9%). 

Слід відзначити, що в 2017 р. порівняно з попереднім ро-

ком у  деяких областях спостерігається збільшення кількості штат-

них працівників промисловості (Львівська, Харківська, Вінницька 

та ін.), що вказує на поступовий розвиток промислового вироб-

ництва. Ринок праці промисловості складає вагомий сектор зайня-

тості для працівників регіонів. У промисловому секторі економіки 

зайнято 20-30% усіх найманих працівників регіонів. Найбільше – у 

Донецькій (44%), Луганській (40%), Дніпропетровській (36%), За-

порізькій областях (38%), найменше – в Одеській (14%) та м. Києві 

(близько 11%). У багатьох регіонах питома вага працівників про-

мисловості в загальній структурі зайнятих зростає, що свідчить 

більш динамічний розвиток промислового виробництва порівняно 

з іншими видами економічної діяльності.  

На сучасному етапі держава визначає як пріоритетне за-

вдання розвиток промисловості, прийнято низку регуляторних ак-

тів, які сприяють відродженню промислового виробництва. У 

зв’язку з цим у 2017-2018 рр. мало місце зростання показників в 

усіх галузях промисловості, за винятком виробництва коксу та 

продуктів нафтопереробки. Результатом пожвавлення інвестицій-

ної та ділової активності стало відчутне збільшення у 2017 р. обся-

гів капітальних інвестицій у промисловість – на 23,4 % порівняно з 

попереднім роком
1
. Відродження промисловості сприятиме розви-

тку трудового потенціалу, залученню в дану сферу висококваліфі-

кованих працівників.  

 

                                                           
1
 Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2018 році». Київ: Інститут стратегічних досліджень, 2018. 1289 с. 
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6.4. Проблеми оплати праці зайнятих у промисловості 

як перешкода на шляху розвитку трудового потенціалу 

 
Заробітна плата є однією з базових складових умов трудо-

вої діяльності працівників. За своєю сутністю оплата праці висту-
пає формою вартості робочої сили. У ринкових умовах вона опо-
середковує трудові відносини між найманим працівником і робо-
тодавцем, виражаючи при цьому особливості функціонування ри-
нку праці в окремій сфері діяльності та країні загалом. Заробітна 
плата має складну соціально-економічну природу, в ній зав’язані 
суперечливі інтереси як працівників, так і роботодавців. Для заро-
бітної плати як економічної категорії характерні такі риси: 

вона виражає відносини між роботодавцем і найманим 
працівником щодо розподілу частини створеної доданої вартості; 

вона є важливим елементом ринку праці, ціною робочої 
сили, за якою найманий працівник і роботодавець укладають угоду 
при найманні працівника для виконання певного виду трудової 
діяльності; 

для підприємства (підприємця) заробітна плата є грошовою 
винагородою, яку роботодавець сплачує працівникові за виконану 
ним роботу, тому вона виступає важливим елементом витрат ви-
робництва, які включаються до собівартості продукції, послуг; 

для найманого працівника заробітна плата – це основна ча-
стина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалі-
зації власної здатності до праці та який має забезпечити необхідні 
умови відтворення робочої сили; 

розмір оплати праці в Україні на сучасному етапі виступає 
головним елементом мотиваційної системи, забезпечує матеріаль-
ну зацікавленість працівників у досягненні високих кінцевих ре-
зультатів праці. 

Фахівці з проблем соціально-трудових відносин відзнача-
ють, що стимулююча роль оплати праці визначається її рівнем від-
повідно до вимог нормального відтворення робочої сили та спра-
ведливої винагороди за трудовий внесок.

1
 Слід відзначити, що в 

Україні склався низький рівень оплати праці, який не забезпечує 

                                                           
1
 Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення: ретроа-

наліз, проблеми, шляхи вирішення: наук.-аналіт. монографія. К.: Ін-т демо-

графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2013. 456 с. 

С. 59. 
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нормального відтворення робочої сили. Це стосується і працівни-
ків промисловості. У нинішніх умовах заробітна плата формується 
під впливом як ринкових, так і неринкових чинників. До ринкових 
належать: вартість робочої сили, яка формується під впливом по-
треб працівника та вартості життя; витрати на освіту та здобуття 
кваліфікації; стан ринку праці – співвідношення попиту на робочу 
силу (працівників певних професій) та пропозиції з боку економіч-
но активного населення; характер конкуренції на ринку праці.  

Група неринкових чинників формування заробітної плати 
включає: 

державну політику у сфері оплати праці − законодавчі но-
рми її формування і регулювання, мінімальну заробітну плату, рі-
вень, форми та системи заробітної плати в бюджетній сфері, індек-
сацію заробітної плати; 

характер виробництва в тій чи іншій сфері економічної дія-
льності − рівень технічного оснащення, характер технологічних 
процесів, особливості організації виробничого процесу, умови та 
безпечність праці тощо; 

зміст і характер праці − тривалість, складність, інтенсив-
ність, співвідношення фізичних і розумових зусиль, рівень відпо-
відальності; 

стан підприємства (організації) та його кадрову політику − 
рівень рентабельності, частку оплати праці в собівартості продук-
ції, політику підприємства щодо персоналу, угоду щодо оплати 
праці в колективному договорі, участь у прибутках, форми органі-
зації заробітної плати. 

Заробітна плата є основним джерелом доходів та забезпе-
чення добробуту родин працівників, оскільки інтенсивна нормова-
на зайнятість на промислових підприємствах обмежує можливості 
найманих працівників мати додаткові джерела доходів.  

Динаміку оплати праці в основних сферах промислової ді-
яльності наведено в табл. 6.9. Рівень заробітної плати загалом у 
промисловості є вищим порівняно із середнім по Україні, однак це 
перевищення зменшується: у 2010 р. даний показник дорівнював 
115%, у 2017 р. – 107% до середнього рівня по країні. За видами 
промислової діяльності існує суттєва розбіжність у динаміці та рі-
вні оплати праці. Протягом 2010-2017 рр. оплата праці зросла в 
більшості ВПД у 3-3,5 раза. Вищою динаміка була в текстильному, 
фармацевтичному і комп’ютерному виробництві. 
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Таблиця 6.9 – Динаміка середньомісячної заробітної плати у 

промисловості за видами економічної діяльнос-

ті, грн 
1
 

ВЕД 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

2017, % до 

2010 
середньої 
по Укра-

їні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Україна 2250 3282 3480 4195 5183 7104 316 100 

Промисловість загалом 2578 3774 3988 4789 5902 7631 296 107 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  3570 5289 5445 6164 7426 9704 376 137 

У тому числі: 
видобуток кам’яного та  
бурого вугілля  3798 5716 5597 5944 7361 9557 252 135 

Переробна промисловість  2288 3311 3570 4477 5543 7299 319 103 

У тому числі: 
виробництво харчових 
продуктів, напоїв, тютю-
нових виробів  2145 3117 3337 4184 5182 6756 315 95 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри, інших 
матеріалів 1327 1866 2107 2877 3773 5414 408 76 

виготовлення виробів із 

деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 
діяльність  1873 2811 3020 3717 4800 6475 346 91 

виробництво коксу та про-
дуктів нафтопереробки  3265 4377 4798 6181 6511 8106 248 114 

виробництво хімічних ре-
човин і хімічної продукції  2359 3640 3971 4988 5932 7552 320 106 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препа-
ратів  3489 5447 6219 8254 11028 13846 397 195 

виробництво гумових, 
пластмасових виробів, ін-
шої неметалевої мінераль-
ної продукції  1985 2892 3069 3952 5144 6858 345 97 

металургійне виробницт-

во; виробництво готових  
металевих виробів, крім 
машин, устаткування  2889 4150 4682 5645 6717 8423 292 119 
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Закінчення табл. 6.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

виробництво комп’ютерів, 
електричної та оптичної 

продукції 2040 3086 3211 4619 6787 9000 441 127 

виробництво електричного 
устаткування  2095 3026 3159 3870 4803 6840 326 96 

виробництво машин й 
устаткування, не віднесе-

них до інших угрупувань  2213 3281 3433 4120 5080 6923 313 98 

виробництво автотранс-
портних засобів, причепів, 
напівпричепів, інших тра-
нспортних засобів  2423 3265 3343 4331 5441 7597 316 107 

виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устаткування  2028 2982 3167 4065 5290 7017 346 99 

Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря 3043 4524 4885 5462 6918 8493 279 120 

Водопостачання, каналіза-
ція, поводження з відхода-
ми 1971 2770 2967 3498 4039 5199 264 73 

1
 Складено за даними статистичного збірника «Праця України» 

за відповідні роки. 

 

Найбільший розмір оплати праці був досягнутий у 2017 р. 

у фармацевтичній промисловості – 13846 грн, що в 1,8 раза пере-

вищує середній рівень по промисловості. Найнижча заробітна пла-

та у водопостачанні та текстильному виробництві – близько 70% 

середньої по промисловості. Низькою є заробітна плата у харчовій 

промисловості, виготовленні виробів із дерева та паперу, вироб-

ництві електричного устаткування, а також машинобудуванні. Ко-

ефіцієнт диференціації в рівні оплати праці в різних видах промис-

лової діяльності в 2010 р. складав 2,86, у 2017 р. він дещо знизився 

(до 2,66). Змінилися лідери з оплати праці: якщо у 2010 р. найви-

щою вона була у вугледобувній промисловості; то в 2017 р. – у 

фармацевтичній, що е є позитивною зміною, яка відповідає світо-

вим тенденціям, оскільки високотехнологічні види економічної 

діяльності мають забезпечувати і високий рівень оплати праці від-

повідно до високої кваліфікації персоналу. У деяких видах про-
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мислового виробництва оплата праці є нижчою від середньої по 

Україні: у водопостачанні – 73%, виробництві текстилю й одягу − 

76, харчовій промисловості – 95, у виробництві електричного 

устаткування – 96%. Низька оплата праці зменшує мотивацію зай-

нятості у промисловості та призводить до скорочення кількості 

висококваліфікованих працівників, що є загрозою для модернізації 

промислового виробництва, особливо у машинобудівній галузі. 

Наразі багато підприємств промисловості мають дефіцит кадрів. 

Рівень заробітної плати та її динаміка є важливим індикато-

ром розвитку й ефективності як галузі, так і окремої фірми. В умо-

вах значної інфляції динаміка номінальної заробітної плати не за-

безпечує зростання добробуту працівників промисловості. Розра-

ховану динаміку реальної заробітної плати на основі кумулятивно-

го індексу споживчих цін наведено в табл. 6.10. 

 

Таблиця 6.10 – Динаміка реальної заробітної плати за основни-

ми групами промислової діяльності (заробітна 

плата у цінах 2009 р.), грн 
1
 

Групи промислової 

діяльності 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017, % 

до 2010 

Кумулятивний ін-

декс споживчих 

цін 1,079 1,153 1,163 1,164 1,429 2,001 2,279 2,607 241,6 

Промисловість  2389 2705 3007 3242 2791 2393 2590 2927 122,5 

Добувна промис-

ловість і розроб-

лення кар’єрів  3309 3831 4233 4544 3810 3080 3258 3722 112,5 

Переробна промис-

ловість 2120 2403 2663 2845 2498 2237 2432 2800 132,1 

Постачання елект-

роенергії, газу, па-

ри та кондиційова-

ного повітря 2820 3130 3535 3887 3418 2730 3036 3258 115,5 

Водопостачання, 

каналізація, повод-

ження з відходами 1827 1982 2171 2380 2076 1748 1772 1994 109,1 
1
 Розраховано за даними статистичного щорічника України за  

відповідні роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 

23.03.2019). 
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Споживчі ціни у 2017 р. порівняно з 2009 р. зросли у 2,6 ра-

за. Це позначилося на динаміці реальної заробітної плати. Її розмір 

у цілому по промисловості в цінах 2009 р. зростав до 2013 р., у 

2014-2015 рр. відбулося її зниження. Найбільше падіння реальної 

заробітної плати мало місце в добувній промисловості: у 2015 р. її 

реальна вартість була на 7% нижчою за відповідний показник 

2010 р. Нижчою від рівня 2010 р. вона була також у сфері енерго- 

та водопостачання. Лише по переробній промисловості загалом 

реальна заробітна плата трохи перевищила рівень 2010 р. Це свід-

чить про суттєве зниження рівня життя працівників промисловості 

в 2014-2017 рр., що негативно позначилося на параметрах трудо-

вого потенціалу. У 2016-2017 рр. реальна заробітна плата почала 

зростати, і в усіх сферах промислової діяльності вона перевищила 

рівень 2010 р., але в  жодній не досягла рівня 2015 р. 

Як показник, що характеризує вартість життя, взято фактич-

ний прожитковий мінімум (ФПМ), який щомісячно розраховується 

Міністерством соціальної політики України та застосовується для 

спостереження за динамікою рівня життя в Україні. ФПМ суттєво 

відрізняється від офіційного прожиткового мінімуму, який за-

тверджується Верховною Радою України і є соціальним стандар-

том держави при даному етапі економічного розвитку. Так, станом 

на вересень 2018 р. ПМ, визначений Законом України «Про Дер-

жавний бюджет України на 2018 рік» (Ст. 7), становить 1777 грн. 

Фактичний же розмір ПМ за розрахунками Мінсоцполітики скла-

дав 3252 грн, а з урахуванням обов’язкових платежів – 3734 грн.
1
 

Отже, фактичний прожитковий мінімум майже у два рази переви-

щує соціальний стандарт. 

Розрахунок співвідношення середньомісячної заробітної 

плати в промисловості до фактичного прожиткового мінімуму у 

вересні 2018 р. свідчить, що в середньому перевищення зарплати 

складає 2,6 раза, а в текстильній промисловості − 1,86 раза. Згідно 

зі стандартами ЄС для забезпечення відтворення робочої сили мі-

німальна заробітна плата має бути вищою за прожитковий мінімум 

не менш ніж утричі. У промисловості України в більшості галузей 

такого співвідношення не досягається. Єдина галузь, у якій спів-

                                                           
1
 Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму. URL: 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=180531&ca-

t_id=141688 (дата звернення: 23.03.2019). 
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відношення між заробітною платою і ПМ наближається до євро-

пейських стандартів, − це виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів (у вересні 2018 р. коефіці-

єнт співвідношення склав 4,4 раза). 

На рівень оплати праці найманих працівників впливає наяв-

ність профспілкових організацій на підприємствах та їх діяльність 

щодо захисту інтересів працівників, яка закріплюється колектив-

ним договором. У сучасних умовах не всі підприємства мають 

профспілкові осередки та колективні договори, і вони, як правило, 

програють у рівні заробітної плати (табл. 6.11).  
 

Таблиця 6.11 – Рівень заробітної плати у промисловості залеж-

но від дії колективного договору (2016 р.) 
1
 

Основні види економічної 
діяльності у промисловості 

Частка працівників 
підприємств (%), де 
колективний договір 

Заробітна плата  
працівників підпри-
ємств (грн), де ко-
лективний договір 

діяв не діяв діяв не діяв 

Промисловість  87,9 12,1 6126 4305 

Добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів  96,6 3,4 7512 6803 

Переробна промисловість 83,4 16,6 5838 4219 

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 98,5 1,5 6928 5569 

Водопостачання, каналізація, 
поводження з відходами 91,4 8,6 3970 3676 

1
 Складено за статистичним збірником «Заробітна плата за про-

фесійними групами» (за матеріалами вибіркового обстеження). 2016 р. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.03.2019). 
 

У переробній промисловості 16,6% працівників було зайнято 
поза межами колективно-договірних взаємовідносин із роботодав-
цями, у водопостачанні таких 8,6% і значно менше в добувній та 
енергетичній галузях. Їх оплата праці значно поступається заробіт-
кам працівників тих підприємств, де діяв колективний договір: у 
працівників переробної промисловості вона була майже на 28% 
меншою, у добувній промисловості  − на 9,5, електроенергетиці – 
на 20, у водопостачанні – на 7,5%. Отже, рівень оплати праці пра-
цівників промисловості значною мірою залежить від згуртованості 
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працівників щодо захисту своїх інтересів й укладених колективних 
договорів. 

Встановлено, що в промисловості України рівень оплати 
праці не забезпечує нормального відтворення робочої сили. І мі-
сячна, і погодинна оплата праці є неспівставною з оплатою у краї-
нах Євросоюзу. Так, у 2014 р. в Україні погодинна оплата праці 
становила 2,2 євро за годину. Це значно нижче, ніж у постсоціаліс-
тичних країнах Європи (Польща – 8,4 євро, Словаччина – 9,7, Лат-
вія – 6,6 євро), та в десятки разів нижче, ніж у розвинутих євро-
пейських країнах (Німеччина – 31,4 євро, Данія − 40,3 євро)

1
. Слід 

відзначити, що в країнах Європи погодинний тариф обчислюється 
на основі показників рівня забезпечення потреб особи, тобто вар-
тості робочої сили. В Україні вартість години праці визначається 
шляхом ділення середньої заробітної плати на місячну норму ро-
бочого часу, і вона не прив’язана до вартості робочої сили.  

Окрім проблем із низькою заробітною платою, має місце 
порушення прав працівників на її своєчасну виплату. Заборгова-
ність із виплати заробітної плати є досить поширеним явищем в 
Україні. 

Низька оплата праці та значні проблеми з її своєчасною 
виплатою не забезпечують реалізації ні відтворювальної, ні моти-
ваційної функції. Така ситуація не стимулює персонал до збіль-
шення продуктивності праці, якісного виконання трудових функ-
цій, підвищення професійної майстерності, зацікавленого ставлен-
ня працівника до розвитку підприємства. Отже, існуючий стан у 
сфері оплати праці гальмує розвиток трудового потенціалу про-
мисловості, обумовлює велику плинність кадрів та втрату най-
більш кваліфікованих і талановитих працівників, стає перешкодою 
для залучення у промисловість молоді. 

 

 

6.5. Несприятливі умови праці та професійні ризики для 

зайнятих у промисловості  

 
Важливим аспектом функціонування трудового потенціалу 

промисловості є умови праці. На вітчизняних промислових під-

                                                           
1
 Витрати на робочу силу за 2014 рік: стат. бюлетень / Державна служ-

ба статистики України. К., 2015. С. 64. 
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приємствах поширені несприятливі та небезпечні умови праці, що 
обумовлено застарілою матеріально-технічною базою виробництва, 
високим рівнем зношеності обладнання, відсутністю модернізацій-
них процесів. Має місце також економія коштів власників підпри-
ємств на поліпшення умов праці та охорону праці. Статистичні дані 
свідчать, що частка працівників, які перебувають у несприятливих 
умовах праці, в цілому по економіці за 2010-2017 рр. зросла на 
2,2%, при цьому в промисловості відбулося незначне зниження – на 
2,6% (табл. 6.12). Слід відзначити суттєве погіршення ситуації за 
видом промислової діяльності «видобуток кам’яного та бурого ву-
гілля». Незважаючи на значне падіння обсягів видобутку кам’яного 
вугілля і зниження кількості зайнятих унаслідок того, що значна ча-
стина вугільних шахт розташована на окупованій частині Донбасу, 
частка працівників, які зайняті на роботах із шкідливими умовами 
праці, збільшилася на 9,1%.  

 
Таблиця 6.12 – Питома вага, зайнятих на роботах із шкідливи-

ми умовами праці (станом на 31 грудня), % до 

облікової кількості штатних працівників 
1
 

ВЕД 2009 2013 2015 2017 
2017 до 
2009, %  

Усього по економіці 27,8 29,5 28,9 28,4 102,2 

Промисловість 35,0 35,8 35,3 34,1 97,4 

Добувна промисловість 70,3 71,3 68,7 67,9 96,6 

У тому числі:  
видобуток кам’яного та бурого ву-
гілля  74,4 80,1 82,0 81,2 109,1 

Переробна промисловість 27,8 27,7 29,2 27,8 100,0 

У тому числі:  
виробництво коксу та продуктів на-
фтопереробки  61,8 59,0 58,5 61,3 99,2 

металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 51,7 52,8 57,7 56,3 108,9 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря  30,5 33,0 35,3 35,4 116,1 

Водопостачання; каналізація, повод-
ження з відходами  ... 32,1 35,3 35,4 110,3 

1
 Складено за даними статистичного збірника «Праця в Україні» 

за відповідні роки та «Умови праці працівників у 2017 році». URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.03.2019). 
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Найбільшою мірою несприятливі умови праці поширені у 
промисловості, де діють потужні підприємства. Щоденно близько 
34,1-35% штатних працівників промисловості стикаються з не-
сприятливими умовами праці, і їх частка практично не скорочуєть-
ся. Небезпечні умови праці переважають у добувній промисловос-
ті, де близько 70% працівників працюють в умовах, що не відпові-
дають санітарно-гігієнічним нормам, а у вугледобувній промисло-
вості їх частка перевищила 80% і зросла за 2010-2017 рр. на 
6,8 в.п. Збільшується питома вага таких працівників і в переробній 
промисловості. Найбільше їх сконцентровано у металургійній 
промисловості (близько 57%, є тенденція до зростання) та вироб-
ництві коксу і продуктів нафтопереробки (61,3% − спостерігається 
незначне скорочення). 

Більше третини працівників сфери енерго- та водопоста-
чання також працюють у несприятливих умовах праці, при цьому 
їх частка зростає. У промисловості України проявляється тенден-
ція до погіршення умов праці, що суперечить міжнародним нор-
мам та процесам, спрямованим на підвищення безпеки праці та 
якості трудового життя.  

Найбільш негативними чинниками впливу на умови праці 
у 2015 р. є такі: 

несприятливий мікроклімат (по всій промисловості відчу-
вали на собі його вплив 16,8% зайнятих у несприятливих умовах 
праці, у добувній − 33,5%);  

виробничий шум, ультразвук, інфразвук (20,3 та 44,2% від-
повідно); 

вплив хімічних чинників (15,8 та 28,8% відповідно); 
важкість праці (13,3 та 33,7% відповідно); 
напруженість праці (14,5 та 39,4% відповідно);

1
 

У промисловості скорочується чисельність працівників, але 
практично не змінюється частка зайнятих на роботах із шкідливи-
ми умовами. Це засвідчує той факт, що бізнес докладає недостат-
ньо зусиль щодо поліпшення умов праці та збереження трудового 
потенціалу, адже несприятливі умови праці позначаються на стані 
здоров’я, супроводжуються травмами та професійними захворю-
ваннями. Згідно із статистичними даними у промисловості більше 

                                                           
1
 Праця України у 2015 році: стат. зб. / Державна служба статистики. 

К.: Консультант, 2016. С. 241-243. 
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36,6% штатних працівників отримують пільги і компенсації за ро-
боту із шкідливими умовами праці, а в добувній галузі таких бли-
зько 70%. Зайнятість на роботах із шкідливими умовами праці су-
проводжується підвищенням професійних ризиків, що визначаю-
ться виробничим травматизмом і професійними захворюваннями. 

У 2017 р. порівняно з 2013 р. загальна кількість потерпілих 
від нещасних випадків на виробництві знизилася на 59%, у тому 
числі зі смертельними наслідками − на 45%. Більше половини всіх 
потерпілих у 2013 р. (61,5%) працювали в добувній промисловості 
і розробленні кар’єрів. Саме втрата значної частини підприємств 
цієї галузі внаслідок окупації Донбасу обумовила значне поліп-
шення показників з виробничого травматизму у 2014 р. У 2015-
2016 рр. їх зниження відбувалося значно більш повільними темпа-
ми, а вже в 2017 р. обсяги виробничого травматизму по промисло-
вості збільшилися порівняно з попереднім роком на 1,8%, при 
цьому збільшення мало місце як у добувній, так і в переробній 
промисловості (табл. 6.13).  

 

Таблиця 6.13 – Виробничий травматизм у промисловості 
1
 

Рік 

Кількість потерпілих від 
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2013 5793 379 86,3 78,6 3564 91,5 61,5 2299 81,6 

2014* 2626 243 45,3 64,1 1117 31,3 42,5 1206 52,5 

2015* 2593 217 98,7 89,3 1185 106,1 45,7 1114 92,4 

2016* 2335 234 90,5 107,8 1077 90,9 46,1 990 88,9 

2017* 2377 209 101,8 89,3 1114 103,4 46,9 1114 112,5 
1
 Складено на джерелами: Статистичний бюлетень «Травматизм на 

виробництві» за 2013-2016 роки; Статистичний збірник «Травматизм на ви-

робництві в Україні у 2017 році». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-

нення: 23.03.2019). 

* Дані за 2014-2017 рр. наведено без урахування нещасних випадків, 

що сталися на території, тимчасово не підконтрольній Україні. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Найбільш загрозлива ситуація з виробничим травматизмом 

у 2017 р. склалася в галузях з видобутку кам’яного та бурого ву-

гілля (частка травмованих становить близько 32%), у металургій-

ному виробництві та виробництві харчових продуктів (11,5 і 11,3% 

від усіх травмованих у промисловості відповідно). 

Незважаючи на скорочення загальної кількості травмова-

них, постійно зростає рівень тяжкості виробничого травматизму. 

За 2013-2017 рр. майже на 13 днів зросла кількість днів непраце-

здатності на одну особу внаслідок виробничого травматизму по 

промисловості загалом, у тому числі по добувній − на 15 днів, по 

переробній – на 8,3 дня (табл. 6.14).  

 

Таблиця 6.14 – Економічні втрати внаслідок виробничого трав-

матизму, виражені в людино-днях непрацездат-

ності та витратах підприємств, обумовлених не-

щасними випадками 
1
 

Рік 

Промисловість 

Добувна 

промисло-

вість  

і розроб-

лення 

кар’єрів 

У т.ч. видо-

буток 

кам’яного та 

бурого ву-

гілля 

Переробна 

промисло-

вість 

Витрати підпри-

ємства, зумовлені 

нещасними ви-

падками на вироб-

ництві, тис. грн 

к
іл

ь
к
іс

ть
 д

н
ів

 н
еп

р
ац

ез
д

ат
-

н
о

ст
і 

к
іл

ь
к
іс

ть
 л

ю
д

и
н

о
-д

н
ів

 н
е-

п
р

ац
ез

д
ат

н
о

ст
і 

(у
 р

о
зр

ах
у

н
-

к
у

 н
а 

о
д

н
у

 о
со

б
у

) 

д
н

ів
 н

еп
р

а-

ц
ез

д
ат

н
о

ст
і 

у
 р

о
зр

ах
у

н
к
у

 н
а 

о
д

н
у

 о
со

б
у
 

д
н

ів
 н

еп
р

а-

ц
ез

д
ат

н
о

ст
і 

у
 р

о
зр

ах
у

н
к
у

 н
а 

о
д

н
у

 о
со

б
у
 

д
н

ів
 н

еп
р

а-

ц
ез

д
ат

н
о

ст
і 

у
 р

о
зр

ах
у

н
к
у

 н
а 

о
д

н
у

 о
со

б
у
 

д
о

б
у

в
н

а 
п

р
о

м
и

сл
о

-

в
іс

ть
 т

а 
р

о
зр

о
б

л
ен

н
я
 

к
ар

’є
р

ів
 

п
ер

ер
о

б
н

а 
 

п
р

о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

2013 210618 36,4 116357 32,7 103605 32,1 94261 42,3 11305,4 4396,3 

2014* 93369 35,6 37657 36,9 27375 31,4 55712 36,9 7604,65 4973,5 

2015* 15293 44,5 53631 45,3 25917 28,2 61662 43,8 7874,3 3874,4 

2016* 107598 46,1 47536 44,1 37750 45,2 60062 47,7 4224,1 3693,6 

2017* 116846 49,2 46834 47,2 35284 46,7 70012 50,6 6537,8 4103,9 
1
 Складено на джерелами: Статистичний бюлетень «Травматизм 

на виробництві» за 2013-2016 роки; Статистичний збірник «Травматизм 

на виробництві в Україні у 2017 році». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

(дата звернення: 23.03.2019). 

* Дані за 2014-2017 рр. наведено без урахування територій, тим-

часово не підконтрольних Україні.  

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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У цілому втрати робочого часу внаслідок виробничого  

травматизму по промисловості у 2017 р. складають близько 3,6%, 

при цьому порівняно з 2013 р. простежується тенденція до зрос-

тання (табл. 6.15). 

 

Таблиця 6.15 – Втрати робочого часу працівників унаслідок 

виробничого травматизму по промисловості 

Рік 

Відпрацьовано 
Втрати робочого часу 

внаслідок травматизму 
Питома вага втрат 

робочого часу вна-

слідок виробничо-

го травматизму, % 

до загального фо-

нду робочого часу 

тис.  

днів 

у розрахун-

ку на одно-

го штатного 

працівника 

тис.  

днів 

у розрахунку 

на одного 

травмованого 

працівника 

2013 4307,7 1660 210,62 36,4 4,9 

2014* 3702,8 1612 93,4 35,6 2,5 

2015* 3307,8 1623 115,3 44,5 3,5 

2016* 3298,7 1683 107,6 46,1 3,3 

2017* 3225,5 1703 116,85 49,2 3,6 
1
 Складено на джерелами: Статистичний бюлетень «Травматизм 

на виробництві» за 2013-2016 роки; Статистичний збірник «Травматизм 

на виробництві в Україні у 2017 році». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

(дата звернення: 23.03.2019). 

* Дані за 2014-2017 рр. наведено без урахування територій, тим-

часово не підконтрольних Україні.  

 

Має місце збільшення фінансових втрат підприємств, зу-

мовлених нещасними випадками на виробництві. Якщо до 2016 р. 

вони скорочувалися, то в 2017 р. зросли в добувній промисловості 

у 1,5 раза, а в переробній – на 11%. 

Досить суттєві втрати трудового потенціалу промисловості 

пов’язані також із професійними захворюваннями. Кількість заре-

єстрованих професійних захворювань (за актами форми П-4) по 

Україні та за окремими видами промислової діяльності суттєво 

знизилась у 2014 р., що обумовлено втратою значної кількості під-

приємств із небезпечними умовами діяльності внаслідок окупації. 

За 2014-2016 рр. втрати загалом мають тенденцію до зниження, 

але загальна кількість залишається досить значною; співвідношен-

ня контингенту травмованих і професійно хворих становить бли-

зько 1,6:1 (табл. 6.16). Кількість професійних захворювань у про-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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мисловості складає близько 96% від їх загальної кількості за всіма 

видами економічної діяльності. 

 
 

Таблиця 6.16 – Динаміка кількості професійних захворювань за 

2012-2016 рр. 
1
 

Показник  2012 2013 2014 2015 2016 

2016, 

% до 

2014  

1. Усього по Україні випадків 5612 5861 2752 1764 1603 58,2 

Промисловість 5241 5558 2416 1669 1537 63,6 

У тому числі: 

добувна промисловість і роз-

роблення кар’єрів 4761 5029 2104 1365 1311 62,3 

переробна промисловість 480 529 312 304 226 72,4 

2. Питома вага промисловості в 

загальній кількості профзахво-

рювань, % 93,4 94,8 87,8 94,6 95,9 - 

3. Загальний рівень виробничо-

го травматизму та профзахво-

рювань у промисловості (на 

1000 зайнятих) 4,2 4,4 2,2 2,1 1,95 88,6 

У тому числі за рахунок: 

виробничого травматизму 2,36 2,24 1,15 1,3 1,2 1,24 

професійних захворювань 1,84 2,16 1,05 0,8 0,75 71,4 
1
 Розроблено за даними джерела «Національний профіль з безпе-

ки та гігієни праці України». Проект ЄС-МОП. К., 2018. С. 88-89. 

 

Загальне зменшення кількості травмованих на виробництві 

та професійних захворювань супроводжується зниженням рівня 

професійних ризиків (у розрахунку на 1000 зайнятих): з 4,4 випад-

ку у 2013 р. до 1,95 у 2016 р. Однак слід відзначити, що ця тенден-

ція обумовлена падінням рівня професійної захворюваності. У той 

же час рівень виробничого травматизму за 2014-2017 рр. зріс на 

0,09 коефіцієнтного пункту. Найвищий рівень виробничого трав-

матизму простежується за видом діяльності «видобуток кам’яного 

та бурого вугілля»: у 2017 р. він дорівнює 8,9, а по країні загалом − 

0,7, у промисловості − 1,2, у переробній галузі − 1,1. 

Таким чином, проблема поліпшення умов праці у промис-

ловості вирішується досить повільно. На більшості промислових 
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підприємств мають місце несприятливі та небезпечні умови праці. 

Унаслідок травм і професійних захворювань працівники втрача-

ють здоров’я, працездатність, а нерідко і життя, що призводить до 

втрати трудового потенціалу не лише промисловості, але і країни 

загалом. 
Аналіз динаміки чисельності працівників та умов зайнятос-

ті у промисловості свідчить про суттєве зменшення трудового по-
тенціалу. За показником середньооблікової кількості штатних пра-
цівників трудовий потенціал промисловості з 2010 по 2017 р. ско-
ротився на 32%, а в добувній промисловості та розробленні кар’є-
рів – більш ніж на 50%. У переробній промисловості найбільше 
скорочення персоналу відбулося у сферах виробництва комп'юте-
рів, електронної та оптичної продукції (на 47%), а також у вироб-
ництві машин та устаткування (на 37%), тобто в галузях, продук-
ція яких є одночасно інвестиційною та інноваційною. Така динамі-
ка негативно позначається на якісному складі трудового персоналу 
промисловості загалом, оскільки з промислового виробництва ви-
бували кадри індустріального типу з високим рівнем кваліфікації. 
Наразі розвиток промислового виробництва значною мірою лімі-
тується нестачею інженерних кадрів і багатьох кваліфікованих ро-
бітників з інструментами. 

Визначено, що зменшення чисельності зайнятих у промис-
ловості обумовлене не технологічним прогресом, а стагнацією га-
лузі, оскільки в ній відбуваються дуже слабкі модернізаційні про-
цеси, майже немає прогресивних структурних зрушень на користь 
більш високотехнологічних видів діяльності переробної промис-
ловості.  

Промисловість має високий рівень обороту кадрів, домі-
нуючою є тенденція посилення вивільнення робочої сили, зумов-
лена соціально-економічними причинами. Основна частка праців-
ників (80-90%) звільняється внаслідок плинності кадрів (що вказує 
на не надто сприятливі умови праці у промисловості), через скоро-
чення штату (що може бути наслідком або структурних зрушень 
або кризових явищ) вивільняється 6-7% вибулих. У переробній 
промисловості щорічно майже на третину змінюється склад серед-
ньорічної кількості штатних працівників, що призводить до втрати 
кваліфікаційного потенціалу робочої сили. 

У результаті аналізу динаміки трудового потенціалу про-
мисловості по регіонах України встановлено, що зменшення чи-
сельності персоналу промисловості відбулося в усіх регіонах, од-
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нак нерівномірно. Найбільше скорочення працівників промисло-
вості має місце в Донецькій та Луганській областях унаслідок оку-
пації частини їх територій. У 2017 р. найбільша кількість промис-
лового персоналу концентрувалась у Дніпропетровській (14,7%), 
Донецькій (9,6%), Харківській (8%), Запорізькій (7,3%) областях. 
Найменшою їх частка була в Чернівецькій області – 0,9%. У 
2017 р. порівняно з попереднім роком у деяких областях спостері-
галося збільшення кількості штатних працівників промисловості 
(Львівська, Харківська, Вінницька та ін.), що свідчить про відрод-
ження промислового виробництва. Ринок праці промисловості яв-
ляє собою вагомий сектор зайнятості для працівників регіонів. У 
промисловому секторі економіки зайнято 20-30% усіх найманих 
працівників регіонів. Найбільше – у Донецькій (44%), Луганській 
(40%), Дніпропетровській (36%), Запорізькій (38%) областях, най-
менше – в Одеській (14%) та м. Києві (близько 11%). У багатьох 
регіонах питома вага працівників промисловості в загальній струк-
турі зайнятих зростає, що вказує на більш динамічний розвиток 
промислового виробництва порівняно з іншими видами економіч-
ної діяльності. 

На сучасному етапі склалася несприятлива ситуація із за-
безпеченням кадрами промисловості та інших секторів економіки, 
обумовлена: 

скороченням кількості робочих місць у реальному секторі 
економіки, слабкими процесами модернізації та створення високо-
технологічних робочих місць; 

заниженою ціною робочої сили і відповідно заробітної пла-
ти, а отже, слабкими стимулами до праці та низьким рівнем дохо-
дів населення; 

поширеністю тіньової зайнятості, що супроводжується по-
рушенням трудових прав працівників; 

несприятливою демографічною ситуацією, що спричиняє 
зменшення чисельності економічно активного населення; 

поширеністю несприятливих умов зайнятості та недоліка-
ми в системі охорони праці; 

невідповідністю якісних характеристик наявного трудового 
потенціалу сучасним потребам техніко-технологічного розвитку 
промисловості; 

загрозливими обсягами трудової міграції кваліфікованої 
робочої сили з України за кордон. 
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Унаслідок втрати кадрового потенціалу в попередні роки 
та несприятливої соціально-демографічної ситуації наразі багато 
промислових підприємств мають дефіцит працівників індустріаль-
ного типу. Пожвавлення в економіці призвело до зростання попиту 
на робочу силу. За даними Державної служби зайнятості кількість 
вакансій за 2017 р. зросла на 33%. Найбільша кількість вакансій 
(22%) сконцентрована у переробній промисловості. Майже 45% 
вакансій припадає на робітників з обслуговування устаткування і 
машин, а також кваліфікованих робітників з інструментом

1
. 

З огляду на загострення ситуації із забезпеченням кваліфі-
кованими кадрами економіки України, Національною тристорон-
ньою соціально-економічною радою у квітні 2018 р. проведено на-
раду, де було підкреслено, що збереження і розвиток трудового 
потенціалу є необхідною передумовою та стратегічним завданням 
сталого розвитку держави

2
. 

Для забезпечення розвитку трудового потенціалу промис-
ловості пріоритетними завданнями соціально-економічної політи-
ки мають бути: 

забезпечення модернізації більшості промислових підпри-
ємств на основі інновацій, технологій, сучасних форм  організації 
та управління бізнесом в усіх сферах промислової діяльності. Саме 
модернізація формуватиме попит на висококваліфіковані кадри; 

створення умов для розвитку вітчизняної економіки − 
сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняних виробників, підтримка вітчизняного товарови-
робника на внутрішньому і зовнішньому ринках, стимулювання 
розвитку експорту;  

збільшення кількості високотехнологічних робочих місць 
та робочих місць зі сприятливими та безпечними умовами праці; 
упровадження норм і стандартів гідної праці на вітчизняних про-
мислових підприємствах; 

                                                           
1
 Попит та пропозиція на ринку праці у розрізі професій та видів дія-

льності. URL: https://sum.dcz.gov.ua/sites/sum/files/infofiles/3._popyt_ta_-

propozyciya_na_rynku_praci_kviten_2018.pdf (дата звернення: 12.03.2019). 
2
 НТСЕР обговорила проблему збереження та розвитку трудового по-

тенціалу України. URL: https://pon.org.ua/novyny/6286-ntser-obgovorila-pro-

blemu-zberezhennya-ta-rozvitku-trudovogo-potencalu-ukrayini.html (дата  звер-

нення: 12.03.2019). 
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модернізація системи колективно-договірного регулювання 
соціально-трудових відносин, упровадження принципів соціально-
го діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях; 

використання практики провідних вітчизняних і зарубіж-
них компаній в управлінні персоналом промислових підприємств, 
запровадження сучасних методів організації та мотивації праців-
ників для формування продуктивного, високопрофесійного, моти-
вованого, згуртованого та лояльного персоналу; 

підвищення рівня професійної підготовки кадрів для про-
мислових видів економічної діяльності, що можливо шляхом тіс-
ної співпраці навчальних закладів (ВНЗ та ПТНЗ), бізнесу у сфері 
професійної освіти – у формуванні навчальних планів, освітньо-
кваліфікаційних характеристик, вимог до компетентнісного рівня, 
організації виробничої практики, профорієнтаційної роботи та ін.; 

стимулювання розвитку системи підвищення кваліфікації 
промислового персоналу на виробництві або у спеціалізованих на-
чальних закладах, у тому числі шляхом стажування на провідних 
вітчизняних і зарубіжних підприємствах; збільшення витрат підп-
риємців на розвиток персоналу; 

забезпечення суттєвого зростання рівня оплати праці пра-
цівників промисловості на основі підвищення мінімальної заробіт-
ної плати, а також ефективності трудової діяльності та продуктив-
ності праці; створення організаційно-правових та економічних 
умов для виведення заробітної плати з тіньової сфери розподілу, 
забезпечення її своєчасної виплати;  

більш широке використання сучасних економічних та не-
економічних методів мотивації персоналу шляхом надання соціа-
льного пакета, забезпечення кар’єрного зростання, підтримки кре-
ативності та мобільності персоналу; 

забезпечення неухильного дотримання трудових прав пра-
цівників промисловості, розвитку виробничої демократії, суттєво-
го підвищення рівня безпеки праці, оснащення робочих місць не-
обхідними засобами з охорони праці; 

розробка ефективного механізму швидкого реагування на 
проблеми, які накопичуються на підприємствах промисловості в 
регіонах і галузях локалізації соціально-трудової конфліктності, 
підвищення відповідальності всіх сторін СТВ за своєчасне реагу-
вання та вирішення проблем, недопущення конфліктів. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Результати наукового дослідження проблем активізації со-

ціального та трудового потенціалу сталого розвитку, спрямованого 

на пошук можливостей і резервів економічного зростання, стали 

підставою для визначення місця країни в міжнародному середо-

вищі з цих питань, обґрунтування пріоритетних напрямів збере-

ження та розвитку соціального і трудового потенціалу економічної 

ефективності та соціальної справедливості, розкриття особливос-

тей дії цих чинників економічного зростання в умовах децентралі-

зації управління. Зобов'язання України щодо реалізації глобальних 

та національних цілей сталого розвитку обумовили концентрацію 

уваги на Цілі 8, досягнення якої передбачає стимулювання сталого 

та всеохоплюючого економічного зростання, повну та продуктив-

ну зайнятість і гідні умови праці. Разом з тим акцентовано увагу на 

досягненні й інших ЦСР, обґрунтовано їх значущість для збере-

ження та розвитку соціального і трудового потенціалу. 

Будь-які стратегічні цілі та завдання неможливо успішно 

виконати без модернізації суспільної взаємодії, соціально-трудо-

вих й економічних відносин. Розкрито важелі та реальні можли-

вості їх гармонізації, забезпечення збалансованості. 

Від ефективності державної політики в соціально-трудовій 

сфері залежать і стан, і можливості розв'язання проблем, а також 

характер майбутніх перспектив розвитку країни, суспільства, лю-

дини. У цих процесах важливо передбачати і попереджувати ризи-

ки та небезпеки, а також створювати умови й можливості для оп-

тимістичного майбутнього. У монографії актуалізується проблема 

розробки правового документа із соціальної політики, який має 

враховувати нові вимоги щодо євроінтеграції та створювати умови 

для надання гідних відповідей на національні виклики. Розкрито 

можливості застосування в Україні ризик-орієнтованого підходу 

до управління охороною праці. 

Запорукою успіху в будь-яких соціально-економічних яви-

щах і процесах є соціально відповідальні дії та поведінка. Порів-

няльна оцінка експертних опитувань із соціальної відповідальнос-

ті, які проводились у 2013 та 2017 рр., демонструє характер змін і 

доцільність посилення соціальної відповідальності в управлінні 

національною економікою. 
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Збройний конфлікт на сході України спричинив масове пе-

реселення людей, які через вимушену міграцію пройшли шлях 

адаптації у приймаючих територіальних громадах. Тривалий тер-

мін перебування в нових місцях проживання обумовив якісні змі-

ни інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальні грома-

ди. Обґрунтовано механізми забезпечення успішності цього про-

цесу. Якісні характеристики внутрішньо переміщених осіб є під-

ставою для визнання їх потенціалу ресурсом розвитку. Особливо 

це стосується осіб працездатного віку. Однак залучення та вико-

ристання даного ресурсу не відбувається, а допомога ВПО з боку 

держави має патерналістський характер із мінімальними витрата-

ми. 

У першому розділі монографії досліджено теоретико-

методологічні засади активізації соціального і трудового потенціа-

лу сталого розвитку. Встановлено, що найближчим часом впливо-

вими чинниками суспільних трансформацій будуть глобалізація, 

цифровізація та екологізація економіки і суспільства загалом, які 

обумовлять зміни розподілу попиту на робочу силу за секторами 

економіки, кількісні та якісні характеристики робочих місць. Про-

блему активізації соціального потенціалу запропоновано розгляда-

ти через призму взаємозв’язків «праця ‒ зайнятість ‒ трудовий по-

тенціал ‒ соціальний потенціал ‒ людський розвиток – сталий роз-

виток». Обґрунтовано, що концептуальне бачення політики активі-

зації соціального і трудового потенціалу сталого розвитку має ба-

зуватися на принципах розмежування державного управління, ін-

ституційного впливу та самоврядної соціально-трудової активнос-

ті. Така модель не тільки має містити ієрархічно вертикальні та 

горизонтальні канали взаємодії, які визначають ефективність (еко-

номічну та соціальну) регулювання ринку праці, але і дозволяти 

фіксувати та контролювати канали зворотного впливу, що надава-

тиме відповідній системі властивостей самовідтворення. Із вико-

ристанням даного підходу розроблено схему механізму активізації 

потенціалу, запропоновано основні концептуальні напрями дій.  

Важливим завданням для України є створення «зелених» 

робочих місць, оскільки вони за своєю сутністю охоплюють усі 

три аспекти сталого розвитку та якнайкраще відповідають голов-

ним викликам ХХІ ст.: гідна праця для всіх, соціальне залучення, 

викорінення бідності, зменшення нерівності, екологічна стійкість. 
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«Зелена реструктуризація», тобто перебудова традиційних вироб-

ництв згідно з екологічними пріоритетами, а також розвиток еко-

індустрії мають стати обов’язковим пунктом стратегічних реформ 

в Україні.  

У контексті перспективних викликів особливо зростає роль 

нових знань і навичок, що зумовлює необхідність формування сис-

теми навчання впродовж усього життя, підвищення якості загаль-

ної та професійної освіти, поліпшення професійної орієнтації та 

формування загальнодоступної системи оцінки наявних навичок з 

урахуванням прогнозованого розвитку ринку праці. Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерству освіти і науки України спільно з державними орга-

нами, задіяними у процесах формування кадрів, та іншими зацікав-

леними сторонами необхідно розробити Національну програму 

трансформації навичок населення з урахуванням методології та 

практики реалізації «Нової програми розвитку навичок для Євро-

пи». 

У підходах до здійснення децентралізації часто не врахо-

вуються взаємообумовленості, що існують між соціальним і тру-

довим потенціалом та проявляються через взаємозв’язки «грома-

да ‒ праця ‒ зайнятість ‒ трудовий потенціал ‒ соціальний потен-

ціал ‒ людський розвиток – сталий розвиток громади». Більшості 

ОТГ притаманні значні проблеми у сфері зайнятості та створення 

нових робочих місць. Разом із сприянням індивідуальній підпри-

ємницькій діяльності в громадах (зокрема шляхом спрощення 

умов ведення бізнесу) доречно акцентувати увагу на можливостях 

й інструментах розвитку спільного локального підприємництва, 

формування громади як активного та зацікавленого суб’єкта еко-

номічних процесів.  

Недосконалість нормативно-правового забезпечення соці-

ального та трудового потенціалу громади спричиняє наявність від-

мінностей і виникнення обмежень прав та можливостей в окремих 

регіонах, громадах щодо участі інститутів громадянського суспіль-

ства та жителів громади в її політичному, соціально-економіч-

ному, культурному житті, формуванні положень й участі в розроб-

ці та прийнятті нормативних, стратегічних, програмних докумен-

тів громади. 
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Чинне вітчизняне законодавство про працю недостатньою 

мірою відображає еволюцію форм зайнятості та залишається у па-

радигмі застарілих підходів до регулювання трудових відносин. 

Серед новітніх технологій запобігання ризикам, пов’язаним з 

об’єктивними процесами підвищення гнучкості та диференціації 

ринку праці, виокремлено модель «гнучкого захисту». 

У другому розділі досліджено науково-методичного забез-

печення оцінки стану та можливостей економічного зростання 

шляхом активного використання соціального і трудового потенці-

алу сталого розвитку; визначено й оцінено обсяги резервів можли-

вого зростання рівня соціального і трудового потенціалу за показ-

никами, які виступають гальмуючими чинниками такого зростан-

ня. Резерви визначено як можливі обсяги компенсації (нівелюван-

ня) втрат ресурсів за кожним чинником формування й розвитку 

соціального і трудового потенціалу та як ресурси, які можуть бути 

мобілізовані для забезпечення економічного зростання.  

Запропонований алгоритм визначення резервів уможлив-

лює їх оцінку за окремі періоди. За 2007-2017 рр. найбільші обсяги 

резервів сформувалися за складовими «освіта, культура, інформа-

ційно-комунікативні послуги» – 19,3% від загального обсягу ре-

зервів, у системі соціальної інфраструктури зосереджено 15,2%, а 

в складовій «соціальна згуртованість і єдність» – близько 12,6%. У 

цілому загальний обсяг резервів приросту рівня потенціалу скла-

дає 53,8%. Мобілізація резервів приросту соціального та трудового 

потенціалу найбільшою мірою мала місце за чинниками підсистем 

«освіта, культура», «соціальна інфраструктура» і «здоров’я та са-

нітарний стан населення». Протягом 2017 р. за чинниками підсис-

теми «соціально-трудові відносини» рівень мобілізації резервів 

становить менше половини їх обсягу (43,7%), за підсистемою «ма-

теріальна забезпеченість» – 64,4%. За всіма складовими рівень мо-

білізації резервів унаслідок нівелювання негативного впливу 

окремих чинників дорівнює 75,1%. За кожним визначеним чинни-

ком для мобілізації резервів розроблено основні напрями та меха-

нізми активізації соціальних і трудових чинників для забезпечення 

економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

Визначені заходи впливу соціального та трудового потен-

ціалу на забезпечення економічного зростання дозволяють кількіс-

но оцінити можливі обсяги приросту ВВП, які можуть бути досяг-
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нуті за рахунок мобілізації резервів на підставі активізації соціаль-

них і трудових чинників як складових потенціалу. З урахуванням 

мобілізації резервів зростання рівня соціального та трудового по-

тенціалу обсяги приросту ВВП становлять 2,7% до фактичного  

рівня 2017 р. (у цінах 2007 р.). 

У результаті дослідження впливу соціальної інфраструкту-

ри на формування трудового потенціалу доведено, що сучасний 

стан соціальної інфраструктури відображає відсутність комплекс-

ного вирішення проблем життєзабезпечення населення, що стає на 

заваді модернізаційних перетворень розвитку економіки. Виявлено 

особливості фінансування соціальної інфраструктури, які поляга-

ють у зниженні обсягів інвестицій в основний капітал та їх пито-

мої ваги в загальному обсязі інвестиційних ресурсів у соціально 

спрямовані галузі освіти, охорони здоров’я, духовного та фізично-

го розвитку. Обґрунтовано необхідність реформування механізму 

фінансування послуг та розробки державних соціальних гарантій 

надання відповідних послуг в Україні. Розроблено пропозиції що-

до пріоритетних напрямів модернізації соціальної інфраструктури 

відповідно до потреб модернізації економіки та розвитку трудово-

го потенціалу.  

У третьому розділі досліджено стан системи соціально-

трудових відносин в Україні; виявлено нагальні проблеми, що 

блокують модернізацію та подальший розвиток цієї сфери, серед 

яких основними є: криза взаємної довіри суб’єктів СТВ; недоско-

нале концептуальне, науково-методичне та нормативно-правове 

забезпечення; фактична несформованість самих суб’єктів СТВ з 

точки зору їхньої здатності повноцінно представляти інтереси від-

повідних соціальних груп та вести повноцінний цивілізований со-

ціальний діалог; низька ефективність механізмів колективно-

договірного регулювання відносин суб’єктів СТВ; низький рівень і 

неефективність комунікацій між суб’єктами СТВ. 

Ключовими напрямами подолання кризових явищ у систе-

мі СТВ та забезпечення її комплексної модернізації є розробка й 

упровадження системи механізмів публічного соціально відпові-

дального партнерства (як практичного поєднання концепцій соціа-

льного діалогу та соціальної відповідальності) на основі залучення 

потенціалу конструктивної соціальної самоорганізації суб’єктів 

СТВ. Реалізація цього напряму потребуватиме широкої участі ін-
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ститутів громадянського суспільства (як з боку роботодавців, 

профспілок, малого та середнього бізнесу, так і з боку інших гро-

мадських організацій та об’єднань соціально-економічної спрямо-

ваності), а також подальших досліджень, у тому числі щодо дина-

міки соціальних і соціально-психологічних чинників, що вплива-

ють на самоорганізацію та взаємодію ключових суб’єктів СТВ 

(довіра, поінформованість, комунікації, традиції та ін.), а також 

змін, що відбуваються у СТВ під впливом поступової цифровізації 

практично всіх сфер соціально-економічного та політичного життя 

українського суспільства. 

Для формування умов всебічної безпеки та посилення мож-

ливостей для розвитку виробничої, соціальної, інформаційної, міг-

раційної безпеки у четвертому розділі здійснено оцінку правової 

основи з цих питань, стану, наявних проблем та шляхів їх розв’я-

зання. Проаналізовано основоположні конвенції та рекомендації у 

сфері безпеки та гігієни праці Міжнародної організації праці, ак-

центовано увагу на принципових положеннях конвенцій, які ще не 

ратифіковано Україною. Визначено основні положення цих доку-

ментів, що мають бути враховані при запровадженні нового, ри-

зик-орієнтованого концептуального підходу до формування систе-

ми управління охороною праці в Україні. Надано пропозиції щодо 

адаптації національного законодавства з охорони праці до євро-

пейських стандартів шляхом імплементації директив ЄС у сфері 

здоров’я і безпеки праці. Розроблено пропозиції щодо реформу-

вання системи управління охороною праці на засадах ризик-орієн-

тованого підходу з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

щодо безпеки і гігієни праці. 

Стратегічний курс України на реалізацію Глобальних та 

Національних цілей сталого розвитку 2030 обумовив розробку й 

обґрунтування інструментів стимулювання цих процесів, концент-

руючи увагу на соціальній відповідальності та соціальній безпеці. 

Збройний конфлікт на сході України спричинив низку небезпек, 

які гостро проявилися при вимушеному переселенні. Водночас ви-

явилися неочікувані особливості вимушеного переселення осіб, які 

розкрилися у значному їх соціальному та трудовому потенціалі та 

обумовили їх використання як ресурсу розвитку приймаючих те-

риторіальних громад. Запропоновано механізми та напрями залу-

чення ВПО як національного міграційного ресурсу розвитку для 
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приймаючих громад та країни. У результаті дослідження проблем 

вимушеної міграції доведено, що серед ВПО суттєво вищим є рі-

вень як трудового, так і освітнього потенціалу, але внаслідок дис-

кримінації на ринку праці можливості їх повної реалізації усклад-

нені. Встановлено: 

рівень зайнятості серед переміщених осіб майже на 14,0% 

нижче, ніж серед постійного населення, на 13-20% він залишається 

меншим, ніж до переміщення, кожен третій переселенець визначає 

невідповідність нинішньої роботи його кваліфікації. Осіб, які шу-

кають роботу більше року, серед ВПО майже в 2,8 раза більше, 

ніж серед місцевих жителів; 

порушення принципів соціальної справедливості серед 

ВПО простежується при оцінці рівня їх матеріального добробуту; 

середньодушові доходи серед переміщених осіб майже на 45% ме-

нше, ніж аналогічні показники для постійного населення, і скла-

дають близько 64% від фактичної величини прожиткового мініму-

му (станом на червень 2018 р.). Така ситуація склалася навіть за 

умови, що частка заробітної плати, як основного джерела доходу, 

серед переселенців є на 10% вищою, ніж серед постійного насе-

лення, що підтверджує прояви соціальної несправедливості; 

основні умови успішної інтеграції ВПО в територіальні 

громади пов’язані із забезпеченням гідних умов життя та зайнятос-

ті згідно з принципами соціальної справедливості; 

за умови успішної інтеграції ВПО у територіальні громади 

трудовий, соціальний, інноваційний, культурно-освітній потенціал 

ВПО трансформуються в ресурси розвитку громади; 

основними ефектами залучення ресурсів ВПО до забезпе-

чення розвитку територіальних громад є зростання їх спроможнос-

ті, розвиток підприємництва, розширення ринку соціальних пос-

луг, соціальної та транспортної інфраструктури, формування до-

даткового споживчого попиту тощо. 

У п’ятому розділі визначено, що соціальна політика Украї-

ни в контексті вимог та перспектив євроінтеграції має ґрунтувати-

ся на врахуванні європейської правової бази, що регламентує пріо-

ритети соціального розвитку, захисту соціальних і трудових прав, 

а також механізми досягнення високих стандартів якості життя 

населення. Європа поступово відходить від мети побудови соціа-

льної держави, з’являються нові, більш ефективні моделі розвитку. 
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Сучасні підходи ЄС до формування політики соціальної якості за-

сновані на концепціях соціального миру, соціальної солідарності 

та згуртованості, соціального вирівнювання, соціальної справед-

ливості, а також соціального добробуту та якості життя. Першо-

чергові інституційні кроки щодо формування й упровадження по-

літики соціальної якості в Україні та її реалізації на засадах інклю-

зивного зростання і соціальної справедливості мають бути спрямо-

вані на вдосконалення державного управління, зокрема посилення 

функції державного стратегічного планування соціального розвит-

ку країни. 

Глибока демографічна криза в Україні визначається суттє-

вим падінням загальної чисельності населення, його депопуляцією 

та старінням, регресивною статево-віковою структурою, погір-

шенням стану здоров’я населення, знеціненням інституту сім’ї то-

що. Демографічна політика має забезпечувати збалансованість де-

мографічних інтересів держави, суспільства та особистості. Стра-

тегічними напрямами демографічної політики є: підвищення на-

роджуваності та зменшення смертності; зростання середньої три-

валості життя, збереження здоров’я та працездатності; створення 

умов для збереження та розвитку трудового потенціалу країни, ін-

ституту сім’ї в країні; втілення ефективної моделі сучасної мігра-

ційної політики. 

Оцінка стану соціальної безпеки в Україні є негативною. 

Загрози соціальній безпеці формуються самостійно та переходять з 

інших сфер національної безпеки. Причини, що їх обумовлюють, 

полягають у недоліках державного управління, економічній кризі, 

збройному конфлікті на сході України та анексії Криму. Недооцін-

ка соціальної безпеки в системі національної безпеки призводить 

до значних втрат людського капіталу внаслідок зовнішньої мігра-

ції. Державна політика забезпечення соціальної безпеки України 

має базуватися на визначенні внутрішніх та зовнішніх загроз соці-

альним інтересам особи, суспільства, держави. 

Сфера соціально-трудових відносин є однією з ключових 

складових формування та реалізації соціальної політики. Гострою 

проблемою є суттєва невідповідність принципів, що декларуються 

як засадничі для розвитку СТВ, та реальної практики. Діяльність 

та заходи соціальної політики у трудовій сфері мають бути зосе-

реджені на реалізації таких пріоритетних напрямів діяльності: сис-
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темна модернізація системи СТВ та приведення її у відповідність 

до вимог концепцій соціального діалогу та соціальної відповідаль-

ності; всебічна підтримка конструктивної самоорганізації у сфері 

СТВ, розвиток суб’єктів СТВ; відновлення довіри та налагодження 

ефективної комунікації між суб’єктами СТВ; удосконалення меха-

нізмів колективно-договірного регулювання. 

Сучасний стан охорони праці в Україні є вкрай незадовіль-

ним, що, насамперед, пов’язано з інтенсивним старінням основних 

фондів, зростаючою кількістю фізично та морально застарілого 

обладнання, машин і механізмів. Характерним є масове послаб-

лення трудової та технологічної дисципліни, ігнорування елемен-

тарних вимог техніки безпеки. Критичний стан охорони праці в 

Україні підтверджується негативною динамікою нещасних випад-

ків та професійних захворювань на виробництві, високою пито-

мою вагою працюючих у несприятливих умовах, збільшенням чи-

сельності осіб, які мають право на пільги та компенсації за умова-

ми праці. Основними напрямами модернізації соціальної політики 

в сфері безпеки та гігієни праці мають стати формування націона-

льної системи безпеки та гігієни праці; розробка національної про-

грами з безпеки та гігієни праці; розвиток національної культури 

профілактики у сфері безпеки та гігієни праці. 

Необхідність гармонізації соціальної та цифрової політики 

є новим викликом для національного господарства, пов’язаним із 

появою нових соціальних загроз цифровізації для нації, мораль-

ною та духовною деградацією суспільства, зростанням структур-

ного безробіття, збільшенням кіберзагроз у системі національної 

безпеки тощо. Зміни в галузевій структурі під впливом цифровіза-

ції, які формують зростання структурного безробіття, потребують 

швидкого реагування системи освіти та державної підтримки щодо 

підготовки фахівців за новими професіями та створення нових ро-

бочих місць. Зростання кількості  кіберзагроз у системі національ-

ної безпеки потребує проактивних і превентивних заходів на всіх 

етапах і рівнях реалізації Концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України. Для попередження соціальних ризиків 

надмірного зростання структурного безробіття та дефіциту фахів-

ців в ІТ-сфері необхідно вжити комплекс ефективних превентив-

них заходів. При цьому інституційна підтримка цифровізації має 

супроводжуватися забезпеченням всебічної громадської підтрим-
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ки. Цифровізація економіки та суспільства потребує органічної 

вбудованості в соціальну політику, трудове і соціальне законодав-

ство, систему національної безпеки України. Цифровізація еконо-

міки має здійснюватися з урахуванням соціальних пріоритетів, до-

триманням принципів соціальної справедливості та розвитку соці-

ального і трудового потенціалу країни, а досягнення економічного 

ефекту не повинно призводити до зростання соціальних загроз та 

негативного соціального ефекту. 

Гострота і вагомість визначених проблем соціального роз-

витку, необхідність попередження соціальних ризиків та небезпек 

разом із створенням умов для успішної євроінтеграції потребують 

розробки та реалізації правового документа із соціальної політики, 

а також дієвих механізмів щодо стимулювання його практичного 

впровадження. 

У шостому розділі представлено комплексну оцінку стану 

трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано можливості 

його використання як чинника сталого економічного зростання. 

Акцентовано увагу на тому, що згідно із статистичними даними 

відбулося значне скорочення кількісних параметрів трудового по-

тенціалу промисловості України. Протягом останніх трьох років 

чисельність усіх зайнятих у промисловості зменшилася на 5,2%, 

неформально зайнятих – майже на 30%. У 2015 р. частка нефор-

мально зайнятих у промисловості становила 11,4%, у 2017 р. вона 

знизилася до 8,5%, що вказує на поліпшення інституційного сере-

довища зайнятості та підвищення рівня захищеності працівників. 

Зайнятість працівників промисловості на підприємствах  

різних організаційно-правових форм господарювання позначається 

на умовах праці та рівні їх соціального захисту. Найвищий рівень 

дотримання прав працівників спостерігається на державних під-

приємствах. На багатьох підприємствах недержавної форми влас-

ності має місце порушення соціально-трудових прав працівників, 

розповсюдженою є тіньова зайнятість. Рівень заробітної плати та 

гарантій суттєво відрізняється залежно від правової форми органі-

зації бізнесу. Розкрито проблеми оплати праці працюючих на під-

приємствах основних сфер промислової діяльності. Динаміка 

оплати праці свідчить, що рівень заробітної плати у промисловості 

є вищим порівняно з середнім по Україні, однак це перевищення 
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зменшується: у 2010 р. даний показник дорівнював 115%, у 2017 р. 

– 107% до середнього рівня по країні.  

За видами промислової діяльності існує значна розбіжність 

у динаміці та рівні оплати праці. За 2010-2017 рр. оплата праці 

зросла в більшості видів промислової діяльності у 3-3,5 раза. Ви-

щою динаміка була у текстильному, фармацевтичному і 

комп’ютерному виробництві. Розраховано динаміку реальної заро-

бітної плати на основі кумулятивного індексу споживчих цін. 

Споживчі ціни порівняно з 2009 р. зросли у 2,6 раза. Рівень заро-

бітної плати по промисловості в цінах 2009 р. зростав до 2013 р., у 

2014-2015 рр. відбулося його падіння. Максимальні показники па-

діння реальної заробітної плати зафіксовано в добувній галузі.  

Залишається невирішеною проблема умов та безпеки праці. 

На більшості промислових підприємств мають місце несприятливі 

та небезпечні умови праці, високий рівень травматизму. Визначе-

но чинники незабезпеченості кадрами вітчизняної промисловості 

та інших секторів економіки України, розроблено пропозиції та 

рекомендації щодо забезпечення розвитку трудового потенціалу 

промисловості та вирішення пріоритетних завдань соціально-еко-

номічної політики. 

  



464 

 

Наукове видання 
 

Новікова Ольга Федорівна 
Амоша Олександр Іванович  

Шамілева Лариса Леонідівна  
Остафійчук Ярослав Васильович 

Антонюк Валентина Полікарпівна 
Залознова Юлія Станіславівна 

Панькова Оксана Володимирівна 
Хандій Олена Олексіївна  

Логачова Людмила Миколаївна 
Новак Ірина Миколаївна 

Сидорчук Ористлава Григорівна 
Шастун Анна Дмитріївна  

Покотиленко Руслан Вікторович 
Амоша Олена Олександрівна  

Щетініна Людмила Валеріївна 
Касперович Олександр Юрійович 

Іщенко Олександр Вікторович 
 

 

Соціальні та трудові чинники  

сталого економічного зростання:  

можливості й механізми активізації 

 
Монографія 

 

До 60-річчя ІЕП НАН України  

 

 
Оригінал-макет підготовлено у вiддiлi інформатизації  

наукової діяльності ІЕП НАН України 

 

 
__________________________________________________________________ 

Підп. до друку 10.02.2020. Формат 60 х 84/16.  
Ум. друк. арк. 20,0. Обл.-вид. арк. 21,5.  
Тираж 300 прим. Замовлення № 1462. 

 
ІЕП НАН України. 

03057, м. Київ, вул. М. Капніст, 2. 

 
 


