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АНОТАЦІЯ 

  

Хандій О.О. Державне регулювання використання соціальних ресурсів розвитку 

національної економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 

Обмеженість ресурсів для розвитку національної економіки обумовлює процес 

наукового пошуку їх незадіяного потенціалу та формування сприятливих умов 

для ефективного використання. Серед ресурсів сталого розвитку для забезпечення 

економічного зростання найменш залученими та пріоритетними є соціальні. У 

системі державного управління не враховуються їх особливості – при 

інтенсивному використанні примножуватися та розвиватися. Чинні державні 

стратегії розвитку країни не орієнтовані на використання соціальних ресурсів як 

важеля, який забезпечує економічне зростання, конкурентоспроможність країни 

та примноження національного багатства. Нові стратегічні пріоритети розвитку 

економіки мають бути нерозривно пов’язані з механізмами й інструментами 

накопичення та ефективного використання соціальних ресурсів, створенням умов 

їх активного залучення та збереження. 

Метою дисертаційної роботи є формування та розвиток теоретико-

методологічних і науково-методичних засад державного регулювання 

використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Об’єкт дослідження − процеси державного регулювання використання соціальних 

ресурсів розвитку національної економіки. 

Предмет дослідження − теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти 

державного регулювання використання соціальних ресурсів як чинників 

економічного зростання. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретико-

методологічних засад державного регулювання накопичення та використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки і розробці науково-

практичних рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямів активізації 

залучення соціальних ресурсів до забезпечення сталого розвитку в країні. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в доведенні до рівня 

пропозицій і рекомендацій прикладного характеру наукових положень та 

концептуальних підходів до формування, збереження і використання соціальних 

ресурсів як чинників економічного зростання, які були схвалені й упроваджені в 

діяльності центральних органів законодавчої та виконавчої влади України, що має 

документальне підтвердження. 

У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні та науково-

методичні засади державного регулювання використання соціальних ресурсів 

розвитку національної економіки.  

За результатами теоретико-методологічного узагальнення розкрито зміст й 

удосконалено поняття «соціальні ресурси», у якому яке акцентовано увагу на 

суб’єктності соціальних відносин. Конкретизовано сутність і наповнення 

структурних складових соціальних ресурсів, уточнено трактування понять 

«соціальний потенціал», «трудовий потенціал», «соціальний капітал», «державне 

регулювання використання соціальних ресурсів». 

Розкрито й обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів у досягненні сталого 

розвитку та реалізації реформи децентралізації. Доведено вплив соціальних 

ресурсів на ефективність соціальної взаємодії та використання наявних ресурсів 

громади: природних, фінансових, людських, інформаційних тощо. 

Проаналізовано правове забезпечення державного регулювання використання 

соціальних ресурсів сталого розвитку в умовах децентралізації. Досліджено 

нормативно-правове забезпечення соціально-трудового розвитку і цифровізації 

економіки та суспільства. Доведено відсутність державного контролю і захисту 
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трудових відносин на цифрових платформах. Соціально-трудова сфера 

залишилася поза увагою правових положень України щодо цифровізації 

економіки та суспільства, що перешкоджає соціально-трудовому розвитку і 

потребує реформування трудового законодавства з урахуванням цифрових 

перетворень.  

У результаті аналізу управління соціальними ресурсами в моделях соціальної 

політики європейських країн у контексті сталого розвитку виявлено спільні риси 

соціальної політики, пов’язані зі створенням рівних можливостей, досягненням 

гендерної рівності, усуненням дискримінації на ринку праці, формуванням і 

підтримкою розвитку середнього класу, орієнтацією на соціально-економічне 

зростання держав. Європейський курс розвитку, євроінтеграція та укладання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом обумовлюють 

необхідність відповідних змін в усіх економічних і соціальних, політичних і 

суспільних напрямах взаємодії, у тому числі у співпраці інститутів 

громадянського суспільства, співробітництва у сфері науки і технологій, освіти, 

культури, спорту, громадського здоров’я, а також зайнятості, соціальної політики 

та рівних можливостей.  

Досліджено особливості формування та використання соціальних ресурсів 

розвитку економіки України. Визначення можливості досягнення соціальної 

справедливості за умови забезпечення економічної ефективності дозволило 

виявити характерні прояви соціальної несправедливості на внутрішньому ринку 

праці. Наслідками існування соціальної несправедливості є зростання бідності в 

країні, мобільності трудових ресурсів за межі України, у тому числі молодіжної 

еміграції, перетворення ринків праці  з праценадлишкових на праценедостатні, 

збільшення неформальної зайнятості та зниження соціального і трудового 

потенціалів загалом. Результатом вищезазначених процесів є обмеження 

можливостей економічного зростання. 
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Розкриття особливостей інституційних та організаційних чинників використання 

соціальних ресурсів сприяло визначенню впливу реформи місцевого 

самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу, місця 

й ролі трудового і соціального потенціалів у розвитку територіальних громад, 

розробці пропозицій щодо поєднання зусиль державних і недержавних інститутів, 

модернізації форм активізації соціального і трудового потенціалів громади 

відповідно до повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих 

органів. 

Доведено недосконалість інституційного забезпечення розвитку соціального і 

трудового потенціалів громади, що створює наявність відмінностей та 

виникнення обмежень прав і можливостей в окремих регіонах та громадах щодо 

участі інститутів громадянського суспільства та членів громади в її політичному, 

соціально-економічному, культурному житті, формуванні положень й участі в 

розробці та прийнятті нормативних, стратегічних, програмних документів 

громади. Неврегульованість на законодавчому рівні питань, пов’язаних із 

децентралізацією влади, стримує процес реформи та можливості розвитку громад.  

Систематизовано поточні проблеми та перешкоди на шляху реформи 

децентралізації влади, визначено ризики для їх запровадження за трьома 

основними напрямами: інституційні, соціальні й економічні. За кожним напрямом 

ризиків розроблено рекомендації щодо їх мінімізації та усунення. 

Визначено роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей сталого 

розвитку як об’єкта, суб’єкта та ресурсу забезпечення досягнення поставлених 

цілей. У стратегічних, концептуальних і нормативно-правових документах 

виявлено соціальну складову сталого розвитку України та існуючі протиріччя 

взаємодії суб’єктів відносин у рамках інституційного механізму державного 

регулювання сталого розвитку. 

Розкрито концептуальні засади оцінки соціального і трудового потенціалів як 

чинників економічного зростання. Запропоновано методику оцінювання 
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соціального і трудового потенціалів на основі інтегрального індексу їх 

формування та розвитку, розрахованого шляхом агрегування показників та 

індикаторів вимірювання за такими складовими: демографічний стан, здоров’я 

населення та санітарний стан, матеріальна забезпеченість, зайнятість і соціально-

трудові відносини, освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги, 

соціальна згуртованість та єдність, соціальні ризики та соціальне виключення, 

соціальна інфраструктура. Із використанням методу декомпозиції при побудові 

дерева стратегічних цілей та завдань сформульовано цілі, завдання, напрями, 

механізми й інструменти активізації соціального та трудового потенціалів. 

Розроблено критерії економічного зростання на засадах сталості відповідно до 

Цілей сталого розвитку України. 

Визначено стан і проблеми використання соціального та трудового потенціалів 

економіки України. Обґрунтовано вплив соціально-трудових чинників на 

макроекономічні показники. Основні закономірності зростання рівня розвитку 

соціального і трудового потенціалів відповідають тенденціям зміни ВВП. Надано 

кількісну оцінку ступеня негативного впливу зниження можливостей формування, 

використання й розвитку соціального і трудового потенціалів на ВВП у результаті 

анексії Криму та окупації частини Донбасу. Чинники стримування розвитку 

соціального і трудового потенціалів за 2007-2017 рр. систематизовано за 

внутрішніми складовими. 

Обґрунтовано, що для економічного зростання важливими є визначення 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів та активізація суб’єктів 

соціально-трудових відносин для мобілізації незадіяних ресурсів. Запропоновано 

оцінювати мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів шляхом нівелювання 

негативного впливу тих індикаторів, які виступають важелями стримування 

розвитку соціального і трудового потенціалів.  

Апробація методики визначення обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних 

ресурсів дозволила кількісно оцінити його за різні періоди, визначити частку 
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незадіяних ресурсів, які були мобілізовані протягом 2017 р. За внутрішніми 

складовими соціального і трудового потенціалів систематизовано основні 

чинники формування їх незадіяних ресурсів у забезпеченні економічного 

зростання. Запропонована методика забезпечує обґрунтування управлінських 

рішень при виборі механізмів активізації соціальних і трудових чинників. 

Визначено місце та значення активізації чинників соціального і трудового 

потенціалів у забезпеченні економічного розвитку. Запропоновано структурну 

схему процесу активізації зазначених чинників.  

Досліджено форми соціальної самоорганізації внутрішньо переміщених осіб та 

складові їх соціальної інтеграції. Розкрито позитивний і негативний вплив 

самоорганізаційних процесів на інтеграцію ВПО у громади. Обґрунтовано роль 

внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку приймаючих громад. 

Встановлено особливості трансформації соціально-трудових відносин в умовах 

цифровізації та виникнення нових соціальних загроз. Запропоновано рекомендації 

щодо вдосконалення інституційного забезпечення цифровізації з метою 

мінімізації соціальних загроз у суспільстві. Обґрунтовано висновки про 

необхідність урахування соціальних пріоритетів у процесі цифровізації 

економіки, дотримання принципів соціальної справедливості та розвитку 

трудового і соціального потенціалів, морального та духовного зростання 

суспільства. 

Запропоновано стратегічні пріоритети державної політики щодо використання 

соціальних ресурсів і розроблено стратегічні напрями формування, збереження та 

використання соціальних ресурсів розвитку економіки України. 

Використання результатів дослідження при розробці середньо- та довгострокових 

стратегічних документів сприятиме розвитку соціального і трудового потенціалів 

України, сталому економічному зростанню та успішній євроінтеграції. 
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SUMMARY 

 

Khandii O.O. State Regulation of Using Social Resources for the Development of the 

National Economy. − Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of National Economy. – Institute of Industrial Economics 

of the NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The lack of resources for the development of the national economy necessitates the 

scientific search for their untapped potential and the formation of favourable conditions 

for their efficient use. Social resources are the least engaged and top priority among all 

the sustainable development resources ensuring economic growth. The public 

administration system does not take into account their peculiarities to multiply and 

develop during intensive use. The current country’s development strategies are not 

focused on the use of social resources as a lever ensuring economic growth, the 

country’s competitiveness, and the accumulation of national wealth. The new strategic 

priorities of economic development must be closely linked to the mechanisms and 

instruments of accumulation and efficient use of social resources creating conditions for 

their active involvement and conservation. 

The dissertation purpose is the formation and development of theoretical and 

methodological, scientific and methodical principles of state regulation of using social 

resources for the development of the national economy 

The research object is state regulation of using social resources for the development of 

the national economy. 
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The research subject is theoretical and methodological, scientific and methodical 

aspects of state regulation of using social resources as factors of economic growth. 

The scientific novelty of the obtained results is the development of theoretical and 

methodological foundations of state regulation of using social resources for the 

development of the national economy, and the development of scientific and practical 

recommendations for determining the strategic priorities of involving and using social 

resources. 

The practical significance of the research results is bringing the scientific provisions and 

conceptual approaches concerning the formation, conservation and use of social 

resources as factors of economic growth to the level of proposals and recommendations 

of applied nature. Those provisions and approaches were approved and implemented in 

the activities of the central bodies of legislative and executive power of Ukraine with 

documentary evidence. 

The dissertation has developed and theoretically substantiated theoretical and 

methodological, scientific and methodical principles of state regulation of using social 

resources for the development of the national economy. 

As a result of the theoretical and methodological generalization, the meaning of “social 

resources” is clarified and improved, which focuses on the subjectivity of social 

relations. The essence and content of the structural components of social resources are 

specified, the concepts of “social potential”, “labour potential”, “social capital”, “state 

regulation of using social resources” are clarified. 

The significant role of social resources in achieving sustainable development and the 

implementation of decentralization reform is determined and substantiated. The 

influence of social resources on the effectiveness of social interaction and the use of 

available community resources such as natural, financial, human, information, etc. is 

proved. The legal support of state regulation of using social resources of sustainable 

development in the conditions of decentralization is analysed. The regulatory support of 



10 

 

 

social and labour, as well as the digital development is researched. It is proved that there 

are no provisions on state control and protection of labour relations on digital platforms. 

The social and labour sphere has remained out of sight of Ukraine’s legal provisions on 

digitalization of economy and society, which impedes digital, social and labour 

development, and requires reforming labour legislation taking into account digital 

transformations. 

Analysis of social resources management in social policy models of European countries 

in the context of sustainable development has revealed common social policy traits 

related to equal opportunities, gender equality, elimination of discrimination in the 

labour market, formation and support of the middle class development, country’s focus 

on social and economic growth. The European development course, European 

integration and the conclusion of the Association Agreement between Ukraine and the 

European Union necessitate relevant changes in economic, social and political fields of 

interaction, including cooperation of civil society institutions, cooperation in the field of 

science and technology, education, culture, sports, public health, employment, social 

policy, and equal opportunities. 

The peculiarities of formation and the use of social resources for economic development 

are researched. Determining the possibility of achieving social justice under the 

condition of providing economic efficiency has allowed revealing typical manifestations 

of social injustice in the internal labour market. The consequences of the existence of 

social injustice are the increase of the poverty level in the country, the mobility of 

labour resources beyond the borders of Ukraine, incl. youth emigration, the 

transformation of labour markets into the employment insufficient ones, increase of 

informal employment and decrease of social and labour potential as a whole. The result 

of the above processes is the limitation of economic growth opportunities. 

Research of peculiarities of institutional and organizational factors of using social 

resources has contributed to determining the impact of the local government reform in 

Ukraine on the formation and development of labour potential, the place and role of 
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labour and social potential in the development of territorial communities; developing 

proposals on combining efforts of state and non-state institutions, modernization of the 

forms of activation of the social and labour potential of the community according to the 

authority of the executive bodies of village, settlement, city councils and their executive 

bodies. 

The conclusions about the imperfections of institutional support for the development of 

the social and labour potential of the community are made. This fact causes differences 

and limitations of rights and opportunities in some regions and communities regarding 

the participation of civil society institutions and community members in its political, 

socioeconomic, cultural life, development of provisions and participation in the 

development and adoption of the community regulatory, strategic, program documents. 

The lack of regulation of issues related to the decentralization of power at the legislative 

level hinders the reformation and the opportunities for community development. 

The current problems and obstacles to the decentralization of power are systematized, 

and the risks for their implementation in three main areas (institutional, social and 

economic) are identified. Recommendations on minimisation and elimination of each 

risk area are developed. 

The role of social resources in achieving the national Sustainable Development Goals is 

substantiated as an object, subject, resource, and actor in achieving the Goals. There are 

identified the social component in strategic, conceptual and regulatory documents of 

sustainable development of Ukraine and the existing interaction contradictions within 

the institutional mechanism of state regulation of sustainable development. 

Conceptual scientific and methodical foundations of evaluating the level of the social 

and labour potential are revealed as economic growth factors. The method of evaluating 

the social and labour potential is proposed based on the integral indicator of their 

formation and development calculated by aggregation of measurement indicators by 

such components: demographic, population health and sanitary status, material security, 

employment, social and labour relations, education, culture, information and 
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communication services, social cohesion and unity, social risks, social exclusion, social 

infrastructure. Using the method of decomposition in creating a tree of strategic goals 

and objectives, there are developed goals, objectives, directions, mechanisms and tools 

to activate social and labour potential. Economic growth criteria based on sustainability 

are developed in accordance with the Sustainable Development Goals of Ukraine. 

The state and problems of using the social and labour potential of the Ukrainian 

economy are determined. The influence of social and labour factors on macroeconomic 

indicators is substantiated. The main patterns of growth in the level of the social and 

labour potential development correspond to the trends of the GDP change. The 

quantitative assessment of the negative impact of reducing the possibilities of formation, 

use, and development of the social and labour potential on the GDP as a result of the 

annexation of the Crimea and occupation of the part of Donbas is given. The factors of 

restraining the development of the social and labour potential for the period of 2007-

2017 are organized according to internal components. 

It is substantiated that identification of the mobilization potential of social resources and 

activation of the subjects of social and labour relations for mobilization of idle resources 

is important for economic growth. It is proposed to evaluate the mobilization potential 

of social resources by smoothing the negative impact of those indicators that act as 

levers restraining the development of the social and labour potential. 

The method approbation allowed determining the amount of mobilization potential of 

social resources for different periods, and the share of idle resources mobilized during 

2017. According to the internal factors of the social and labour potential, the main 

factors of the formation of their idle resources in ensuring economic growth are 

systematized. The proposed methodology provides justification for managerial 

decisions when choosing mechanisms to activate social and labour factors. 

The place and importance of activation factors of the social and labour potential in 

ensuring economic development are determined. A structural diagram of activating 

these factors is proposed. 
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The forms of social self-organization of internally displaced persons and the 

components of their social integration are researched. The positive and negative impact 

of self-organization on the integration of IDPs into communities is revealed. The role of 

IDPs as a resource of the host community development is substantiated. 

The peculiarities of the transformation of social and labour relations under conditions of 

digitalization and the emergence of new social threats are established. 

Recommendations for improving the institutionalization of digitalization in order to 

minimize social threats in the country are proposed. There are substantiated the 

conclusions about the necessity to take into account social priorities during 

digitalization of the economy, to observe the principles of social justice and the 

development of the labour and social potential, moral and spiritual growth of society. 

The strategic priorities of the state policy on using social resources are proposed and the 

strategic directions of formation, preservation and use of social resources for the 

development of the Ukrainian economy are developed. 

The use of research results in the development of medium and long-term strategic 

documents will contribute to the development of the social and labour potential of 

Ukraine, sustainable economic growth and successful European integration. 

Keywords: state regulation, national economy, social resources, integral index, 

sustainable development, social and labour potentials, institutional support. 
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ЕАН – економічно активне населення  

ЗВО – заклад вищої освіти 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІГС – інститут громадянського суспільства 

ІДПП – Індекс дестабілізаційності протестного потенціалу 

IT – інформаційні технології 

МОП – Міжнародна організація праці 

МПСР − мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів  

НУО – неурядова організація 

ОГС – організація громадянського суспільства 

ОТГ – об’єднані територіальні громади 

ПКС – паритет купівельної спроможності 

СБ – Світовий банк 

СНУ ім. В. Даля  – Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля 
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ЦОВВ − центральні органи виконавчої влади  

ЦСР – Цілі сталого розвитку 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – наука, технології, 

інженерія, математика 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Вихід України із системної кризи потребує задіяності всіх 

видів ресурсів, їх формування, збереження та накопичення, а головне – 

ефективного використання. За наявності зростання загроз економічній та 

соціальній безпеці, а також в умовах вичерпності матеріальних і фінансових 

ресурсів забезпечити одночасно економічне зростання та гідний рівень життя 

громадянам можливо саме шляхом активізації соціальних ресурсів. 

Соціальні ресурси мають унікальну властивість при їх використанні не 

вичерпуватися, а збільшуватися. Однак нинішня державна політика України 

недостатньою мірою спрямована на їх розвиток, розкриття, активізацію 

соціального і трудового потенціалів, нагромадження соціального капіталу.  

Важелі державного регулювання використання соціальних ресурсів слабо задіяні 

через низький рівень керованості соціальних процесів розвитку країни та 

недооцінку їх ролі в забезпеченні економічного зростання, а також 

незбалансованість економічної та соціальної політики, економічної ефективності 

та соціальної справедливості. Це обумовило актуальність дослідження щодо 

державного регулювання використання соціальних ресурсів розвитку економіки. 

Серед вітчизняних учених значний внесок у наукове забезпечення вирішення 

проблем економічного зростання у поєднанні з активізацією соціального розвитку 

зробили О. Амоша [2, 32, 199, 200, 203], В. Антонюк [5, 6, 32, 95, 199, 200, 203],  

В. Близнюк [14], І. Бобух [15], Т. Бурлай [25, 26], О. Грішнова [16, 27, 43, 59], 

Ю. Залознова [71, 200], А. Колот [37, 59, 107, 201], В. Компанієць [108, 109],  

Е. Лібанова [117-119], Л. Лісогор [119, 121], Д. Мельничук [129], І. Новак [140],  

О. Новікова [32, 95, 141, 142, 199, 200, 203, 204, 318, 319], Я. Остафійчук [318, 

319], О. Панькова [95, 147, 204], І. Петрова [150], Л. Шамілева [2, 273, 274, 276, 

286-291], Л. Шаульська [292], С. Штирбул [296], О. Яременко [300] та інші.  
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Результати досліджень проблем забезпечення сталого розвитку країни, у тому 

числі з орієнтацією на підходи і стандарти, що застосовують країни-члени ЄС, 

викладено у працях О. Алимова [1], Б. Андрушківа [3], І. Бузько [21], 

І. Бистрякова [13, 279], З. Герасимчук [34], І. Заблодської [70], М. Згуровського 

[72], Т. Калінеску [98], А. Касич [314], В. Куценко [116], О. Луцків [122], 

В. Микитенко [133], І. Семененко [21, 315, 323], М. Хвесика [279].  

Окремі аспекти економічного зростання в різних за рівнем економічного розвитку 

країнах, пов’язані з використанням соціальних ресурсів, досліджують такі 

зарубіжні науковці:  М. Арчер [7], Г. Беккер [305, 306], Д. Бентам [307], П. Бурд’є 

[23, 304], Е. Гідденс [36], Дж. Коулман [113], Т. Лукман [12, 186, 297], Р. Патнем 

[320], Дж. Ролз [185, 322], А. Сен [324], Д. Стігліц [325], Ф. Фукуяма [243] та інші. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень з питань ресурсного забезпечення 

розвитку національної економіки, залишається низькою конкурентоспроможність 

країни, поглиблюється системна криза та не простежуються позитивні економічні, 

соціальні, екологічні зміни протягом тривалого періоду. Актуальність проблеми 

національної економіки щодо формування, збереження й ефективного 

використання соціальних ресурсів посилюється та обумовлює визначення 

чинників економічного зростання, механізмів забезпечення збалансованості 

соціального, трудового і сталого розвитку, вбудованості стратегічних напрямів 

ефективного використання соціальних ресурсів у стратегії розвитку держави та її 

регіонів. Це обумовило вибір теми дисертації, її мету та завдання. 

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

виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Інституту економіки 

промисловості НАН України (м. Київ) за темами: «Соціальні ресурси розвитку 

регіону в умовах децентралізації управління» (номер держреєстрації 

0114U006049, 2014-2016 рр.), у рамках якої визначено концептуальні засади 

формування і використання соціальних ресурсів в умовах децентралізації 

управління, досліджено інституційні, соціальні й економічні ризики реалізації 
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реформи децентралізації та запропоновано рекомендації щодо мінімізації їх 

впливу, систематизовано міжнародний досвід формування умов і можливостей 

забезпечення ефективної децентралізації управління; «Вплив ВПО на розвиток 

територіальних громад: наявні та перспективні можливості» (номер 

держреєстрації 0116U005455, 2016 р.), у межах якої досліджено форми 

самоорганізації внутрішньо переміщених осіб, визначено перешкоди та напрями 

їх інтеграції в соціально-економічний розвиток приймаючих громад, надано 

пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО у 

територіальні громади; «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого 

розвитку як чинників економічного зростання» (номер держреєстрації 

0117U004436, 2017-2019 рр.), де обґрунтовано напрями модернізації форм 

активізації соціального та трудового потенціалів, запропоновано концептуальні 

засади оцінювання соціального та трудового потенціалів як чинників 

економічного зростання, досліджено закономірності зміни рівня трудового та 

соціального потенціалів, розроблено методичні засади оцінки обсягів резервів 

соціального та трудового потенціалів у забезпеченні економічного зростання, 

надано пропозиції щодо формування правового документа із соціальної політики 

України; «Досягнення соціальної справедливості щодо вимушених переселенців» 

(номер держреєстрації 0118U004782, 2018 р.), у межах якої виявлено прояви 

соціальної несправедливості через нереалізованість законодавства України та 

декларативність стратегій і програм щодо внутрішньо переміщених осіб; «Оцінка 

соціально-економічної незахищеності зайнятих при структурних трансформаціях 

ринку праці» (номер держреєстрації 0119U103491, 2019 р.), у рамках якої 

досліджено структурні зміни попиту та пропозиції на ринку праці України; 

«Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки» 

(номер держреєстрації 0119U001481, 2019-2021 рр.), де визначено напрями 

трансформації соціально-трудових відносин і зниження ризиків негативного 

впливу на національну економіку незбалансованості економічного та соціального 

напрямів розвитку в умовах цифровізації економіки та суспільства. У рамках 

науково-дослідної роботи за темою наукового журналу «Економіка і фінанси» 
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«Формування та вдосконалення механізму сталого розвитку економічних систем» 

(номер держреєстрації 0114U006192, 2014-2019 рр.) досліджено зарубіжний 

досвід розподілу функцій та основних повноважень між органами місцевого 

самоврядування різного рівня і територіальними органами виконавчої влади, 

узагальнено передумови розвитку децентралізації влади, проаналізовано причини 

його уповільнення. У межах науково-дослідної роботи Навчально-наукового 

інституту економіки та управління Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля МОН України за темою «Теоретико-

методологічні основи управління для забезпечення сталого розвитку на 

регіональному рівні в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації» 

(номер держреєстрації 0119U100436, 2019-2021 рр.) проаналізовано стан 

економічної безпеки підприємств у Луганській області в умовах постконфліктної 

трансформації регіону та виявлено протиріччя в досягненні соціальної 

справедливості й економічної ефективності на сучасному ринку праці. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування та 

розвиток теоретико-методологічних і науково-методичних засад державного 

регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

визначити суть поняття соціальних ресурсів, їх структуру, а також розвинути 

понятійно-категоріальний апарат дослідження з розкриттям змісту державного 

регулювання процесів формування та відтворення соціального і трудового 

потенціалів, урахуванням соціальних і трудових чинників забезпечення 

економічного зростання; 

розвинути й удосконалити теоретико-методологічні засади державного 

регулювання використання соціальних ресурсів;  
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удосконалити концептуальні положення, нормативно-правове та організаційно-

економічне забезпечення державного регулювання використання соціальних 

ресурсів;   

розкрити роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей сталого 

розвитку;  

розробити методологічні засади оцінювання складових соціальних ресурсів як 

чинників економічного зростання та досягнення Цілей сталого розвитку; 

визначити тенденції зміни рівнів трудового та соціального потенціалів і 

систематизувати чинники стримування їх розвитку; 

обґрунтувати вплив чинників соціального та трудового потенціалів на 

забезпечення економічного зростання з урахуванням наслідків окупації частини 

Донбасу та анексії Криму; 

удосконалити теоретико-методологічні та науково-методичні засади визначення 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів та здійснити оцінку його обсягів; 

розкрити роль самоорганізації внутрішньо переміщених осіб як ефективного 

напряму їх інтеграції в соціально-економічний розвиток приймаючих громад та 

обґрунтувати необхідність державного регулювання цього процесу.  

Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Предмет дослідження − теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти 

державного регулювання використання соціальних ресурсів як чинників 

економічного зростання. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації становлять 

системний підхід до аналізу соціально-економічних процесів та явищ, 

загальнонаукові принципи, методологічні положення і науковий інструментарій 
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інституційної та еволюційної економічних парадигм, загальнонаукові та 

спеціальні методи, наукові труди класиків економічної науки, провідних сучасних 

вітчизняних і зарубіжних учених з проблем державного регулювання 

національної економіки, інституціональних змін, націлених на активізацію 

процесів нагромадження й ефективне використання соціального і трудового 

потенціалів, соціального капіталу з метою забезпечення сталого розвитку. У 

процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний – для 

формування й уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження; 

системного підходу – для розробки системи соціальних і трудових чинників 

впливу на соціальний і трудовий потенціали; декомпозиції – для побудови дерева 

завдань забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку 

шляхом активізації соціальних і трудових чинників розвитку; економічного 

аналізу – для оцінки впливу внутрішніх складових на інтегральний індекс 

соціального та трудового потенціалів; економіко-статистичні − для діагностики 

стану використання соціальних ресурсів; кореляційно-регресійного аналізу й 

аналізу емпіричних коефіцієнтів – для оцінки впливу досягнутого рівня 

соціального та трудового потенціалів на зміну параметрів макроекономічних 

показників економічного розвитку; системно-структурний – для формування 

структури процесу активізації чинників соціального і трудового потенціалів у 

забезпеченні економічного зростання; експертних оцінок – для дослідження 

небезпек формування та примноження соціальних ресурсів в Україні; 

інституційного аналізу – при дослідженні інституційних та організаційних 

чинників використання соціальних ресурсів в умовах децентралізації; 

еволюційного аналізу – при дослідженні трансформації ролі соціальних ресурсів у 

забезпеченні сталого розвитку; гіпотетичний метод і дедукції – при виявленні 

причинно-наслідкових зв’язків впливу цифровізації економіки та суспільства на 

трансформацію соціально-трудових відносин. 

Інформаційною базою роботи є закони України, постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 
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Міністрів України, статистичні дані та аналітичні матеріали Державної служби 

статистики України, Комітету зі статистики при ООН, ПРООН, Світового банку, 

Міжнародної організації праці, Європейської комісії та ОЕСР, науково-аналітичні 

доповіді та монографії наукових установ, інтернет-ресурси, вітчизняні та 

зарубіжні періодичні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретико-

методологічних засад державного регулювання накопичення та використання 

соціальних ресурсів розвитку національної економіки і розробці науково-

практичних рекомендацій щодо визначення стратегічних напрямів активізації 

залучення соціальних ресурсів до процесу забезпечення сталого розвитку в країні, 

а саме: 

уперше:  

розроблено ієрархічну модель побудови інтегрального індексу соціального і 

трудового потенціалів на основі систематизації чинників економічного зростання, 

пов’язаних з їх використанням, та врахування критеріїв сталого розвитку, що 

надає можливість визначити пріоритетні напрями активізації залучення і 

використання соціальних ресурсів та приймати якісні управлінські рішення щодо 

розвитку національної економіки;  

запропоновано методологічний підхід до визначення перешкод економічному 

зростанню, пов’язаних із чинниками використання соціальних ресурсів, шляхом 

виявлення та систематизації основних тенденцій у зміні інтегрального індексу 

соціального і трудового потенціалів. Застосування цього підходу створює 

науково-методичне підґрунтя для формування заходів щодо мінімізації 

дестимулюючого та посилення стимулюючого впливу чинників розвитку 

соціального і трудового потенціалів на економічне зростання в країні;  

запропоновано методичний підхід до оцінки збитків через зменшення обсягу ВВП 

унаслідок втрат соціального і трудового потенціалів на основі застосування 
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регресійних моделей з урахуванням впливу збройного конфлікту на сході України 

та анексії Криму, що дозволяє визначити додаткові можливості для формування 

та використання соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання в 

разі припинення цього конфлікту;  

удосконалено:  

уявлення про складові елементи структурної моделі соціальних ресурсів шляхом 

систематизації та врахування соціальних і трудових чинників забезпечення 

економічного зростання, що сприяє визначенню рівня використання можливостей 

формування та відтворення соціального і трудового потенціалів; 

стратегічний підхід до державного регулювання використання соціальних 

ресурсів на основі побудови дерева стратегічних завдань і визначення напрямів та 

механізмів активізації складових соціальних ресурсів з метою перетворення їх на 

чинники економічного зростання на засадах сталості, що дозволяє реально 

включити соціальні ресурси до стратегічних пріоритетів розвитку національної 

економіки; 

концептуальні положення державного регулювання використання соціальних 

ресурсів задля запобігання ризикам при поглибленні децентралізації державного 

управління в інституційному, соціальному й економічному напрямах шляхом 

розробки превентивних заходів за кожним із них, що забезпечує підвищення 

ефективності управління соціальними ресурсами територіальних громад;  

дістали подальшого розвитку:  

формулювання понять «соціальні ресурси» – задіяні в соціально-економічних 

процесах соціальний і трудовий потенціали, використання яких обумовлює 

розвиток економіки, суспільства, окремої людини, де, на відміну від існуючих 

визначень, структурно виокремлено й ураховано соціальні та трудові чинники 

розвитку економіки; «державне регулювання використання соціальних ресурсів» 
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– управлінська діяльність, спрямована на залучення соціальних ресурсів до 

соціально-економічних процесів як чинників сталого розвитку; 

науково-методичні підходи до визначення рівнів соціального і трудового 

потенціалів із використанням інтегрального індексу, який ураховує критерії 

сталого розвитку завдяки застосуванню при розрахунку нормованих показників, 

визначених на основі цільових орієнтирів Цілей сталого розвитку до 2030 року, 

що дозволяє надати характеристику стану використання соціальних ресурсів 

розвитку економіки на засадах сталості; 

теоретико-методологічні та науково-методичні засади визначення й оцінки 

обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів на підґрунті компенсації 

втрат ресурсів за кожним чинником формування та розвитку соціального і 

трудового потенціалів, що дозволяє конкретизувати стратегічні напрями 

активізації соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання шляхом 

обґрунтування  відповідних заходів; 

обґрунтування провідної ролі самоорганізації як ефективного напряму інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у соціально-економічний розвиток 

приймаючих громад із наступною інклюзією та необхідності застосування 

важелів державного регулювання щодо активізації залучення ВПО до 

самоорганізації в різних формах і сприяння їх участі в інклюзивному процесі 

сталого розвитку приймаючих громад із використанням економічних, соціально-

психологічних, інформаційних, організаційно-управлінських, культурно-освітніх 

важелів, що дозволить поліпшити якість управлінських рішень щодо розробки та 

реалізації заходів соціально-економічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб; 

правове забезпечення державного регулювання використання соціальних ресурсів 

шляхом розробки положень до проєкту Закону України «Про працю» щодо 

підвищення ефективності регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

цифровізації економіки, попередження різних форм дискримінації на ринку праці 

та ризику зростання безробіття; 
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обґрунтування високої значущості соціальних ресурсів у досягненні національних 

Цілей сталого розвитку на основі визначення їх ролі та місця в державному 

регулюванні цього процесу, що дозволить підвищити ступінь узгодженості 

завдань, заходів й інструментів у стратегічних і нормативно-правових документах 

України, пов’язаних із соціальним, економічним та екологічним розвитком. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні методичних положень щодо залучення та використання соціальних 

ресурсів як чинників економічного зростання. Наукові положення та 

концептуальні підходи доведено до рівня пропозицій і рекомендацій прикладного 

характеру, упроваджено в діяльність центральних органів законодавчої та 

виконавчої влади України. Результати дослідження щодо концептуальних засад 

формування, використання і мобілізації соціальних ресурсів в умовах 

децентралізації управління використано Департаментом з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист  

№ 8/13-1060-16 від 14.12.2016 р.) та Комітетом з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України (лист 

№ 04-14/23-109 від 10.01.2017 р.). Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (лист  

№ 04-34/15-204387 від 29.08.2016 р.) підтвердив використання рекомендацій та 

пропозицій щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб у соціально-

економічний розвиток приймаючих громад та країни. 

Результати діагностики чинників формування загроз соціальній та національній 

безпеці за експертними оцінками використано Комітетом з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України (лист  

№ 04-34/15-32485 від 15.02.2018 р.), Комітетом з питань науки і освіти Верховної 

Ради України (лист № 04-23/16-169 від 19.02.2018 р.), Міністерством соціальної 

політики України (лист № 7035/0/2-18/16 від 13.04.2018 р.), Радою національної 

безпеки і оборони України (лист № 643/14-04/2-18 від 26.04.2018 р.). 
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Пропозиції та рекомендації до формування Плану заходів з реалізації «Стратегії 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» використано в роботі 

Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України (лист № 04-34/15 – 42071 від 28.02.2018 р.) та Комітету з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Верховної Ради України (лист № 04 – 28/12-126 (39422) від 26.02.2018 р.). 

Результати дослідження основних загроз та ризиків недотримання соціальної 

справедливості щодо внутрішньо переміщених осіб використано Міністерством з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

(лист № 22/5.1-5074-18 від 22.11.2018 р.), Комітетом Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (лист  

№ 04-28/12-948(234637) від 08.11.2018 р.), Представником Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (лист № 25-3735/18-185 від 31.10.2018 р.). 

Напрями активізації соціального і трудового потенціалів сталого розвитку в 

контексті економічної ефективності та соціальної справедливості схвалено та 

впроваджено Державною службою України з питань праці (лист № 6889/3/4.2 - 

ДП - 18 від 30.08.2018 р.). Пропозиції та рекомендації щодо сталого економічного 

зростання на засадах активізації соціального і трудового потенціалів ураховано 

при формуванні державної політики у сфері зайнятості населення та розвитку 

ринку праці Міністерством соціальної політики України (лист № 21527/0/2-18/51 

від 07.11.2018 р.). Розробки науково-методичного забезпечення щодо оцінки 

резервів економічного зростання в соціально-трудовій сфері та можливостей їх 

використання запроваджено Державною службою України з питань праці (лист  

№ 4564/3/4-2-ДП-19 від 04.06.2019 р.), Міністерством соціальної політики 

України (лист № 10078/0/2-19/51 від 27.05.2019 р.), Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України (лист № 3011-06/23712-07 від 06.06.2019 р.). 
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Практичні рекомендації щодо можливостей реалізації соціального і трудового 

потенціалів сталого розвитку в умовах децентралізації управління схвалено та 

використано Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (лист № 8/13.4/1343-19 від 10.06.2019 р.), 

Міністерством соціальної політики України (лист № 11372/0/2-19/51 від 

14.06.2019 р.).  

Пропозиції та рекомендації до формування соціальної політики України в 

контексті національних викликів та євроінтеграційних процесів використано 

Міністерством соціальної політики України (лист № 12610/0/2-19/51 від 

08.07.2019 р.). 

Підходи до оцінки соціально-економічної незахищеності зайнятих при 

структурних трансформаціях ринку праці та пропозиції до забезпечення розвитку 

ринку праці в умовах цифровізації  економіки та суспільства схвалено та 

використано в діяльності Торгово-промислової палати України (лист  

№ 3267/150-73 від 20.12.2019 р.), Федерації професійних спілок України (лист 

 № 05/01-27/24 від 10.01.2020 р.), Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист № 04-30/15-259606 від 

23.12.2019 р.) (додаток А).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

роботою, яка містить одержані автором результати щодо вирішення наукової 

проблеми державного регулювання використання соціальних ресурсів розвитку 

національної економіки України. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертаційній роботі використано тільки ті ідеї та положення, які 

є результатом особистих досліджень здобувача. 

Результати наукового дослідження опубліковано у 53 наукових працях, у тому 

числі: 1 одноосібна монографія, 1 монографія у співавторстві, 23 статті у 

наукових фахових виданнях і виданнях, які включено до міжнародних 

наукометричних баз, 20 матеріалів конференцій і тез доповідей на міжнародних і 
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всеукраїнських науково-практичних, науково-методичних та науково-технічних 

конференціях, 8 публікацій в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій 

становить 51,52 д.а., з яких особисто автору належить 41,88 д.а. Внесок автора в 

роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій 

(додаток Б). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися і були схвалені на: Міжнародній науково-технічній конференції 

«Технологія-2016» (м. Сєвєродонецьк, 22-23 квітня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стабільність національної економіки: основні 

загрози та шляхи забезпечення» (м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегії сталого розвитку: на 

шляху до сильнішої громади» (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.);  

Х Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва» (м. Харків, 25 листопада 2016 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Майбутній науковець – 2016» 

 (м. Сєвєродонецьк, 2 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в 

умовах становлення нової економіки» (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Університетська наука. Проблеми 

міжнародної інтеграції» (м. Сєвєродонецьк, Україна та м. Пулави, Польща,  

3-5 травня 2017 р.); ІХ Міжнародній конференції «Applied economics: 

contemporary issues in economy» (м. Торунь, Польща, 22-23 червня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: 

проблеми та перспективи» (м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Економічні перспективи 

підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Економіка міста та урбаністика»  

(м. Київ, 23 березня 2018 р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (м. Харків, 18 травня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конституційно-правові засади 

адміністративної реформи в Україні» (м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.); 

Національній науково-методичній конференції «Цифрова економіка» (м. Київ,  

4-5 жовтня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»  

(м. Переяслав-Хмельницький, 29 березня 2019 р.); п’ятнадцятій науково-

практичній міжнародній конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, 

індустріальні центри та корпоративна логістика» (м. Харків, 6-8 червня 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси та 

право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» (м. Полтава, 12 вересня 

2019 р.); ІІ Національній науково-методичній конференції «Цифрова економіка» 

(м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми 

регулювання, виклики та домінанти розвитку» (м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.) 

(додаток Б). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (328 найменувань на 36 сторінках) і  

15 додатків (на 82 сторінках), містить 27 таблиць, 13 рисунків. Основний текст 

дисертації викладено на 369 сторінках, повний обсяг роботи становить  

540 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

1.1 Теоретичні основи формування соціальних ресурсів та визначення їх ролі 

в розвитку економіки 

 

Глобальні процеси забезпечення сталого розвитку визначають основні стратегічні 

орієнтири та пріоритети державної політики національних господарств. Адаптація 

Глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР) [148] до особливостей національної 

економіки обумовила розробку та реалізацію Національних цілей сталого 

розвитку України до 2030 року, які спрямовані на самопідтримуваний і 

збалансований розвиток соціальної, екологічної та економічної складових для 

створення умов економічного зростання, гідного існування сучасного суспільства 

та майбутніх поколінь. 

Соціальна складова сталого розвитку обумовлює ефективне використання 

соціальних ресурсів національної економіки на користь досягнення ЦСР. У 

Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» [284] визначено 

завдання Національних цілей сталого розвитку за такими напрямами: 

справедливий соціальний розвиток; стале економічне зростання та зайнятість; 

ефективне управління; екологічна рівновага та розбудова стійкості. Серед 

основних орієнтирів розвитку до 2030 року передбачено досягнення добробуту і 

підвищення якості життя та здоров’я населення завдяки інноваційному розвитку 

економіки, впровадженню моделі «зеленої» економіки, поліпшенню екологічного 

стану довкілля. 

Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року» [228] від 30 вересня 2019 р. декларується пріоритетність Цілей сталого 

розвитку України при розробці проєктів програмних, прогнозних документів та 

нормативно-правових актів, що потребує відповідної адаптації чинних 
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стратегічних і концептуальних, нормативно-правових документів, а також 

розробки програм соціально-економічного розвитку, спрямованих на формування 

й ефективне використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. 

Соціальна складова сталого розвитку країни вже тривалий час є недооціненою.  

Теоретичні узагальнення науковців Інституту економіки промисловості 

Національної академії наук України (НАН України) мають сенс щодо 

обґрунтування пріоритетності соціальної складової серед інших складових 

сталого розвитку. Так, на їх думку, «головною метою сталого розвитку є 

соціальна, а саме збереження людства. Її досягнення можливе за умов 

збалансованого економічного, соціального й екологічного розвитку», 

спрямованого на гідне існування сьогодні та в майбутньому за рахунок 

ефективного й ощадливого використання наявних ресурсів, збереження ресурсних 

можливостей для розвитку наступних поколінь. Без задіяння соціальних чинників, 

які мають першорядне значення для досягнення цілей сталого розвитку, це 

неможливо реалізувати [200, c. 78].  

Збереження наявних ресурсів для існування й розвитку суспільства сьогодні та 

для майбутніх поколінь належить до національних інтересів, які мають бути 

здійснені через економічну, соціальну й екологічну безпеку. При формуванні 

державної політики запровадження сталого розвитку необхідно забезпечити 

збереження балансу інтересів суспільства, держави та особи, формування їх 

соціальної відповідальності щодо досягнення цілей сталого розвитку. Перешкоди, 

пов’язані з процвітанням ідеології споживання та нераціонального використання 

всіх видів ресурсів (соціальних, економічних, природних тощо), важко подолати 

[34, 72, 98, 279]. Неощадливість, безвідповідальність, нераціональність суб’єктів 

соціальних відносин потребують дієвого державного регулювання, важелів та 

інструментів для поступового перетворення їх поведінки на соціально 

відповідальну. Необхідне усвідомлення значущості поваги до людини, її прав та 

свобод, забезпечення гідного рівня та якості життя населення, зростання 

пріоритетності соціальної складової сталого розвитку [116, 197]. 
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Прагнення України до геополітичної взаємодії щодо реалізації принципів сталого 

розвитку потребує врахування перш за все національних інтересів, коли країна 

перетворюється з об’єкта на суб’єкт у системі міжнародних відносин. Інтеграція у 

світові системи колективної безпеки має відбуватися з урахуванням пріоритетів 

національної економіки. На національному рівні ці процеси обумовлюють 

формування громадянського суспільства, демократизацію суспільних відносин, 

зростання громадянської активності та розвиток соціального діалогу, коли 

перетворення проявляються у зміні ролі суспільства з об’єкта на суб’єкт 

управління, який здійснює свої повноваження у взаємодії із владою як 

рівноправний партнер. 

Особливість соціальної складової сталого розвитку визначається її соціальним 

потенціалом, можливостями перетворення його на соціальний ресурс для 

подальшого застосування для досягнення ЦСР. Якщо соціальний потенціал 

сталого розвитку втілює можливості, здібності та готовність суспільства до 

збереження і розвитку людини, створення умов для гідного рівня життя нинішніх 

та майбутніх поколінь, збалансованості розвитку соціальної, економічної та 

екологічної сфер, то державна політика має гарантувати безпеку та розвиток 

людини і забезпечити здійснення цих процесів в освітній, інформаційній, 

інноваційній сферах, що сприятиме якісним змінам соціального та трудового 

потенціалів, їх перетворенню на соціальний ресурс. 

Державне регулювання реалізується через управлінську діяльність держави, 

спрямовану на досягнення соціального порядку в соціальній системі. Воно має 

забезпечувати затребування соціальної відповідальності за нереалізованість Цілей 

сталого розвитку. 

На різних етапах становлення сталого розвитку змінювалася пріоритетність 

значущості його складових. Екологічна й економіко-екологічна спрямованість 

тривалий час була більш значущою, ніж соціальна. Завдяки Міжнародним 

конференціям Організації Об'єднаних Націй (ООН) [20] зі сталого розвитку ці 
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пріоритети змінено на соціальні. У рекомендаціях ООН акцентовано увагу на 

важливості забезпечення миру та безпеки, свободи, дотримання прав людини, у 

тому числі права на гідний рівень життя, гендерної рівності, верховенства закону, 

орієнтації на побудову справедливого і демократичного суспільства [200, с. 81-82]. 

Таким чином, державне регулювання запровадження сталого розвитку має діяти із 

застосуванням законодавчих, стратегічних, програмних інструментів, із 

формуванням інформаційного забезпечення, реалізовуватися через бюджетні 

соціальні видатки та пріоритетні напрями залучення і використання соціального 

потенціалу сталого розвитку, ощадливе ставлення до всіх ресурсів [1, 3, 13, 21, 

324, 325]. 

Проте збереження та розвиток соціальних ресурсів не стало пріоритетним у 

процесах забезпечення сталого розвитку в країні. Прийняття управлінських 

рішень щодо досягнення Цілей сталого розвитку потребує інноваційних 

механізмів, розробки концептуальних та науково-методичних засад оцінки 

соціального та трудового потенціалів й обґрунтування підходів до формування та 

реалізації соціальної, економічної, екологічної політики, соціалізації економіки на 

державному та регіональному рівнях, оскільки соціальні ресурси одночасно є і 

суб’єктом, і об’єктом впливу, охорони та захисту, і пріоритетною складовою в 

забезпеченні досягнення національних і глобальних Цілей сталого розвитку. 

У науковій літературі простежується розмаїття розуміння поняття «соціальні 

ресурси», що призводить до існування в різних роботах авторських підходів та 

особливостей його трактування. Залежно від об’єкту та предмету дослідження, 

змінюється роль й структура соціальних ресурсів.  

Фахівці Інституту економіки промисловості НАН України пропонують визначати 

«соціальні ресурси» як «реалізовані можливості особистості, суспільства, держави 

при взаємній відповідальності забезпечувати не лише умови виживання населення 

на сучасному етапі й у достроковій перспективі, але і розвиток людського 

потенціалу, підвищення добробуту, створення підвалин для неухильного 
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соціального прогресу», виокремлюючи носіїв соціальних ресурсів на різних 

рівнях і спрямованість розвитку відповідно до концепції та національних цілей 

сталого розвитку. У свою чергу, заслуговує на увагу структурний підхід до цього 

визначення: «соціальні ресурси – це одночасно засіб і умови реалізації 

соціального потенціалу та капіталу, а його капіталізована складова – це очікувана 

віддача від інвестицій у соціальні відносини» [199, с. 14, 28], що дозволяє 

виокремити такі складові, як соціальний потенціал, соціальний капітал і соціальні 

інституції.  

С. Гріневська вважає, що соціальні ресурси є важливим чинником розвитку 

держави та регіонів і обґрунтовує структурний склад соціальних ресурсів, до яких 

відносить людський, інтелектуальний та соціальний капітал [42, с. 15]. Зміст 

поняття «соціальні ресурси» частково ототожнюється зі змістом категорії 

«соціальний капітал» у роботі О. Вишневського, де соціальні ресурси автор 

трактує як сукупність відносин між суб'єктами та об'єктами соціально-

економічної системи 
[328]. У той же час під об'єктами та суб’єктами відносин 

розуміється людський, фізичний, нематеріальний, природний і фінансовий 

капітал. 

Досліджуючи сутність поняття «соціальні ресурси», О. Кірєєва [101] в результаті 

аналізу категорій «соціальний потенціал» і «соціальний капітал» дійшла такого 

висновку: «до соціальних ресурсів належать усі ті ресурси,.. можливості, засоби і 

резерви, що має в розпорядженні суспільство, які воно використовує і які ним 

можуть бути затребувані для забезпечення різних сфер соціального життя і 

діяльності. До них належать духовні й матеріальні цінності і блага, пов’язані з 

повсякденними життєвими інтересами людей». У роботі Е. Мамонтової [127] 

надано аналогічне визначення соціальних ресурсів, у якому конкретизується їх 

структура в контексті державного управління: ресурси державної влади та 

управління, до яких належать політичні, правові, економічні, мотиваційні, 

культурно-інформаційні, силові та демографічні ресурси. На думку Т. Стеценко 
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[215], довіра є складовою соціального капіталу, який відіграє роль соціального 

ресурсу суспільства. 

На підставі аналізу теорій мобілізації ресурсів, соціальних ресурсів і положень 

соціокультурного підходу в контексті ресурсного забезпечення організацій 

громадянського суспільства О. Панькова, О. Касперович та О. Іщенко 

запропонували визначення соціальних ресурсів та дослідили їх структуру. Під 

соціальними ресурсами суб’єктів громадської активності (у тому числі 

громадських об’єднань) розуміється сукупність ресурсів, які вони залучають і 

отримують завдяки соціальній взаємодії (міжособистісній і міжгруповій) спільних 

цілей та інтересів. У структурі соціальних ресурсів автори виокремлюють 

соціокультурні (моральні, культурні, духовно-культурні), інформаційні 

(інформаційні бази даних та дані досліджень), соціально-організаційні 

(інфраструктури, соціальний капітал, організації), людські (праця, досвід, вміння, 

лідерство, експертні (спеціалізовані) вміння та знання) та матеріальні ресурси 

(кошти, майно, офісні приміщення, обладнання, витратні матеріали) 
[147]. 

О. Павликівська трактує соціальні ресурси як сукупність матеріальних (готова 

продукція, сировина, матеріали, основні засоби, кошти та їх еквіваленти тощо), 

нематеріальних ресурсів (нематеріальні активи, людський капітал та потенціал 

його розвитку) і витрат на розвиток, й удосконалення та пропонує таке 

визначення: «це економічний чинник, в основу якого покладено взаємодію 

людини, бізнесу та суспільства як у внутрішньому, так і в зовнішньому 

середовищі суб’єкта економіки» 
 
[146]. 

У контексті соціального менеджменту під соціальними ресурсами розуміється 

персонал, який має творчі здібності, професійні навички та необхідні ділові 

якості. Соціальні ресурси соціальної роботи являють собою сукупність соціальних 

інститутів, які з використанням різних засобів і можливостей вирішують соціальні 

проблеми. 

З позиції соціології соціальні ресурси представлені у:  
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роботах Е. Гідденса − в аспекті створення та функціонування соціальних систем 

через соціальні дії акторів у рамках теорії структурації [36];  

дослідженні збалансованого підходу до рівноваги і змін, конфліктів та згоди 

неофункціональної теорії та в культуральній соціології Д. Александера;  

теорії хабітуалізації П. Бурдьє – при визначенні соціальної поведінки;  

інтегрованій соціологічній парадигмі Дж. Рітцера – при вивченні соціальних явищ 

та соціального світу;  

теорії морфогенеза М. Арчера [7] – при обґрунтуванні взаємного впливу 

культурної системи на соціокультурні дії, відносини; 

теорії динамічного хаосу соціальних систем І. Пригожина та соціального порядку 

П. Бергера і Т. Лукмана [297], Н. Еліаса й інших дослідників сучасного динамізму 

суспільних процесів, змін системи цінностей, соціального становлення, розвитку 

й обміну.  

Під соціальними ресурсами соціологи розуміють потенціал суспільства та 

сукупність соціальних зв'язків, відносин, дій, соціальних норм, правил, цінностей. 

У роботі П. Бурдьє [304] соціальний капітал розглядається, як соціальний ресурс, 

що є засобом досягнення групової солідарності. 

Теоретичні узагальнення свідчать про існування двох основних підходів до 

визначення поняття «соціальні ресурси»: 

1) як сукупність можливостей, умов використання соціального капіталу, реалізації 

та активізації соціального і трудового потенціалів; 

2) як ресурсне забезпечення, яке залучають або яким володіють та 

використовують для досягнення цілей та інтересів у процесі соціально-

економічної взаємодії. 



53 

 

 

В Академічному тлумачному словнику «ресурс» визначено як: запаси чого-

небудь, які можна використати в разі потреби; грошові цінності, джерело 

фінансових доходів; засіб, можливість, якими можна скористатися в разі 

необхідності [194]. 

Ресурси можуть використовуватися для досягнення певної мети, тобто бути 

наявними та задіяними; можуть бути наявними, але незадіяними, відповідно 

резервними; можуть бути активізовані за певних умов у разі необхідності, а на 

сьогодні є прихованими та незадіяними, тобто потенційними. 

Отже, відповідно до першого підходу, у якому зроблено акцент на суб’єктності 

соціальних відносин, а не на ресурсному забезпеченні соціальної взаємодії,  

пропонується таке визначення: соціальні ресурси − це задіяні в соціально-

економічних процесах соціальний і трудовий потенціали, використання яких 

обумовлює розвиток економіки, суспільства, окремої людини. Державне 

регулювання використання соціальних ресурсів – це управлінська діяльність, 

спрямована на залучення соціальних ресурсів до соціально-економічних процесів як 

чинників сталого розвитку. 

У широкому розумінні соціальні ресурси пропонується трактувати як сукупність 

ресурсів соціальної взаємодії, умов і засобів їх мобілізації, реалізації та незадіяних 

можливостей, втілених у соціальному потенціалі, ресурсів праці та їх здібностей і 

можливостей, втілених у трудовому потенціалі, та капіталізованої соціальної 

складової у формі довіри, норм, правил, соціальних зв'язків, втіленої у 

соціальному капіталі, які реалізуються для задоволення потреб суспільства. У 

контексті концепції сталого розвитку соціальні ресурси мають бути задіяні для 

досягнення цілей сталого розвитку. 

Для якісного управління соціально-економічними процесами в національній 

економіці соціальні ресурси доцільно визначити на нано-, мікро-, мезо- та 

макрорівнях. 
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На нанорівні до соціальних ресурсів належать сім’я, друзі, близьке оточення 

людини, довіра, правила та норми взаємодії, стосунки, які формуються саме на 

цьому рівні. Це задіяні та резервні ресурси, потенційні можливості особистості 

досягати поставлених цілей і задовольняти потреби у процесі формування й 

використання соціальних відносин, досягнення особистісного розвитку.  

На мікрорівні соціальні ресурси підприємств представлені  роботодавцями, 

працівниками та їх об’єднаннями, колективно-договірним регулюванням, 

соціальним капіталом підприємств. Соціальні ресурси підприємств – це задіяні та 

резервні ресурси, потенційні можливості трудового колективу й окремих його 

представників досягати цілей підприємства та задовольняти власні потреби у 

процесі соціальної взаємодії, формування та використання соціальних відносин, 

зв’язків, соціального розвитку колективу. 

На мезорівні соціальні ресурси регіону включають економічно активне та 

неактивне населення регіону, роботодавців, соціальні інститути, у тому числі 

політичні та релігійні, інститути громадянського суспільства, соціальну 

інфраструктуру, територіальні громади, соціальні зв’язки, відносини та 

результати соціальної взаємодії (довіра, норми, цінності, правила). Соціальні 

ресурси регіону – це задіяні та резервні ресурси, потенційні можливості населення 

регіону здійснювати ефективну соціально-економічну діяльність, спрямовану на 

забезпечення високого рівня життя, соціальної та економічної безпеки регіону та 

його розвитку шляхом формування, використання й активізації соціальних 

відносин, зв’язків, взаємодії. 

На макрорівні соціальні ресурси національної економіки представлені соціальним 

і трудовим потенціалом, соціальним капіталом суспільства. Соціальні ресурси 

національної економіки являють собою задіяні та резервні ресурси, реалізовані та 

потенційні суспільні можливості забезпечення гідного рівня життя,  ефективної 

соціальної взаємодії, соціальної безпеки населення та держави, які дозволяють 

досягати економічного зростання і розвитку громадянського суспільства. 



55 

 

 

Для подальшого залучення та використання соціальних ресурсів у системі 

управління процесами сталого розвитку необхідна конкретизація визначень таких 

суміжних понять: «соціальний потенціал», «трудовий потенціал» та «соціальний 

капітал». 

У наукових дослідженнях існують декілька підходів до проблематики, сутності, 

змісту та значення соціального потенціалу, які пов’язані в першу чергу з 

функціональною спрямованістю, зокрема з цілеорієнтацією його використання, 

сутнісними характеристиками, внутрішньою структурою, що дозволяє 

узагальнити зміст поняття «соціальний потенціал» залежно від критеріїв такого 

визначення.  

За сутнісними внутрішніми характеристиками соціальний потенціал має спільну 

основу й особливості, різні прояви за певних умов та різні можливості реалізації. 

Такі узагальнення містяться в результатах наукових досліджень Т. Петрушиної, 

Г. Плясулі, В. Антонюк, І. Бобух, Н. Коленди, згідно з якими соціальний 

потенціал трактується як: 

потенціал або можливості, породжені рівнем і якістю розподілу соціальної сфери 

суспільства; він складається із сукупного потенціалу соціальних суб’єктів, 

соціальних відносин і соціальних інститутів [151]; 

здатність соціальної системи до самоорганізації [154]; 

суспільне явище, що характеризує розвиток соціуму, охоплює всі складові 

соціальної системи і соціальних відносин [6]; 

вартісна характеристика сукупності ресурсів доступу до інформації та влади через 

мережі відносин, норми й інститути, опосередковані певним  рівнем довіри, за 

допомогою чого люди отримують можливості реалізації власних здібностей і 

впливають на прийняття рішень, що складаються із соціального капіталу та 

незадіяного (некапіталізованого) потенціалу [15]; 
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можливості суспільства − як наявні, так і приховані, які формуються в процесі 

спільної діяльності між окремими індивідами чи їх групами та є результатом 

суспільних відносин, що реалізуються за відповідних умов та виражають 

ставлення індивідів один до одного, до свого становища в суспільстві, явищ і 

процесів суспільного життя, а також здатності діяти у відповідних сферах задля 

досягнення власних суспільних цілей соціального розвитку [105]. 

За цілеспрямованістю та цілеорієнтацією соціальний потенціал визначається як: 

інтегральне поняття, що характеризує можливості держави, фірм, соціальних 

організацій, об’єднань, особистості, груп населення, галузей господарства, 

регіонів, різних сфер життєдіяльності та суспільства загалом у вирішенні 

перспективних завдань соціального розвитку [198, с. 26]; 

сукупність наявних ресурсів суспільства для досягнення поставленої або заданої 

мети [58, с 86]. 

За функціональною спрямованістю соціальний потенціал розкривається в 

контексті ініціації активності, посилення мотивації до одержання певних 

результатів при відповідному рівні соціальної безпеки як: 

система елементів, які безпосередньо формують соціальну активність та 

можливість в одержанні соціально значущих результатів у різних сферах 

соціального буття [239]; 

суспільні можливості забезпечення відповідного рівня соціальної безпеки 

населення та держави загалом, які формуються та реалізуються у процесі 

налагодження соціальних відносин, зв’язків та мереж і визначають соціальну 

активність та рівень соціальної захищеності населення [141]; 

система відносин, які не обмежуються ринковими відносинами та забезпечують 

формування нових стимулів і мотивів економічного розвитку, інновацій, нові 
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форми з’єднання чинників виробництва й алокації ресурсів та являють собою 

синергетичний ефект від суми складових [296]; 

сукупність можливостей, здібностей, готовності суспільства до перетворень, 

збереження та розвитку людини, ресурсів для гідного життя, збалансованості й 

безпеки – економічної, соціальної та екологічної [200, с. 26]; 

нагромадження можливостей суспільства для забезпечення такої економічної та 

соціальної діяльності, яка відповідає потребам ефективного й ощадливого 

використання наявних ресурсів, збереження ресурсних можливостей розвитку для 

наступних поколінь, підтримки економічної, соціальної, екологічної безпеки і 

формування самовідтворювальної еко-соціо-економічної системи [6, с. 33]. 

Таким чином, соціальний потенціал пропонується трактувати як наявні та 

потенційні можливості й умови суспільної взаємодії суб’єктів соціально-

економічних відносин щодо розвитку і безпеки в соціальній, економічній та 

екологічній сферах. 

У контексті авторського розуміння соціальних ресурсів разом із соціальним 

потенціалом потребує конкретизації зміст трудового потенціалу. 

Існують соціально-демографічний, структурний, економічний, комплексний 

підходи до визначення трудового потенціалу. 

Соціально-демографічний підхід містить якісні та кількісні характеристики 

трудового потенціалу і використовується здебільшого авторами навчальних 

посібників, які визначають його як: 

інтегральну оцінку і кількісні та якісні характеристики економічно активного 

населення [16, с. 42]; 

реальну і можливу в майбутньому кількість та якість праці, якою володіє 

суспільство, колектив організації, індивід при даному рівні розвитку науки і 
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техніки і яка визначається кількістю працездатного населення, його професійно-

освітнім рівнем [64]. 

Згідно з економічним підходом акцентується увага на здатності населення до праці 

та її ролі в економічній системі діяльності на державному рівні і трудовий 

потенціал трактується як: 

потенціал країни, що відображає ступінь здатності економічно активної частини 

населення давати певні результати та забезпечувати функціонування економічної 

системи того чи іншого рівня [112, с. 188]; 

головний чинник виробництва, що об’єднує трудові ресурси з їх якісними та 

кількісними характеристиками в межах просторових і часових аспектів 

національної економіки [203, с. 101]; 

ресурси праці, які визначають сукупність можливостей населення до активної 

трудової, підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з умовами та 

якістю їх використання у сфері праці [292, с. 103]. 

Структурний підхід пов'язаний із визначенням компонентів трудового 

потенціалу: здоров’я, моральність, творчий потенціал, трудова активність, 

організованість, освітньо-кваліфікаційний рівень, мотивація до праці, ставлення 

людини до природи [11, с. 173]. 

Комплексний підхід є найбільш затребуваним з позицій трансформацій у 

соціально-трудовій сфері в перспективі, але роль трудового потенціалу в цих 

процесах ще ґрунтовно не досліджено. 

В. Бугас та О. Науменко описують трудовий потенціал як «еволюційну, 

інтегральну особливу характеристику здібностей та можливостей працівників − як 

наявних, так і перспективних, які визначають у комплексі ресурсів праці та 

сукупності їхніх характеристик, що можуть бути реалізовані у процесі праці в 

умовах інноваційного розвитку переходу суспільства до економіки, яка базується 
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на ґрунтовних знаннях, задля ефективності реалізації поставлених цілей». На 

думку В. Приймака, трудовий потенціал – це «максимальні можливості 

(реалізовані та нереалізовані) залучення працездатного населення до трудової 

діяльності, визначені як сукупність його кількісних і якісних характеристик з 

урахуванням умов і регіональних особливостей, які впливають на його розвиток». 

А. Колот, О. Грішнова, О. Герасименко трактують трудовий потенціал як 

«інтегральну динамічну систему, яка охоплює демографічну, економічну і 

соціальні підсистеми, об’єднані спільністю трудової діяльності». У публікаціях 

А. Колота в різних варіаціях без виокремлення визначень трудового потенціалу 

представлено трансформацію соціально-трудової сфери в новій економіці на 

національному та глобальному рівнях. Автор систематизує вимоги до трудового 

потенціалу: зростання попиту на креативний персонал, подолання бідності серед 

працюючих, зниження нерівності у трудових доходах, посилення соціального 

діалогу між найманими працівниками та роботодавцем, зростання соціальної 

відповідальності суб’єктів соціально-трудових відносин тощо [19; 172, с. 3; 59, 

с. 262]. 

У даному дослідженні під трудовим потенціалом розуміються задіяні та 

потенційні можливості працездатного населення до соціальної діяльності, перш за 

все трудової, в національній економіці. Трансформаційні процеси в соціально-

трудовій сфері пов’язані із запровадженням «Індустрії 4.0», зміною у сфері 

зайнятості, новими вимогами до трудового потенціалу тощо. Цифровізація 

економіки та суспільства змінює традиційні уявлення та вимоги до трудового 

потенціалу. Поява віддалених і дистанційних робочих місць, дистанційних форм 

навчання дозволяє залучати до навчання та трудової діяльності осіб з 

обмеженими можливостями, пенсійного віку, які раніше належали до категорії 

економічно неактивного населення через обмеження, пов’язані з пересуванням та 

постійним перебуванням на робочому місці. У той же час значно зростає рівень 

безробіття і незалученості економічно активного населення до трудової 

діяльності. 
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Соціальний і трудовий потенціали акумулюють та синтезують сукупні здібності 

до суспільно корисної праці працездатного населення, їх розвиток обумовлює 

позитивні зміни основних параметрів економічного зростання, зокрема темпи 

економічного зростання, що супроводжується підвищенням рівня та якості життя 

населення, матеріального добробуту, поліпшенням стану довкілля, умов 

життєдіяльності та прогресивними змінами суспільства загалом. 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.  

Теоретико-методологічні засади державного регулювання соціального та 

трудового потенціалів посилюються при застосуванні положень концепції 

соціального капіталу. Становлення теоретичних засад соціального капіталу 

пов’язують з іменами Р. Патнема, П. Бурдьє, Дж. Коулмана, Ф. Фукуями. Кожен із 

цих дослідників пропонує своє бачення та основні характеристики, складові 

соціального капіталу. Ф. Фукуяма визначає дану категорію як певний набір 

неформальних цінностей чи норм, яких дотримуються члени групи, що дає їм 

змогу співпрацювати один з одним. Основу соціального капіталу, на його думку, 

становить довіра, яка діє як мастило, що дозволяє будь-якій групі чи організації 

працювати більш ефективно [243].  

Дж. Коулман трактує соціальний капітал, як певний вид ресурсу, який є 

доступним для актора, а за складовими він включає декілька соціальних структур 

та полегшує дії акторів усередині структури незалежно від того, чи це окрема 

особа, чи корпорація. Функція, що визначається поняттям «соціальний капітал», 

являє собою цінність аспектів соціальної структури для акторів як ресурси, які 

вони можуть використовувати для досягнення своїх цілей [113].  
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П. Бурдьє вбачає в соціальному капіталі сукупність реальних або потенційних 

ресурсів, пов'язаних із володінням стійкою мережею (durable networks) більш-

менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання, іншими 

словами, з членством у групі. Остання дає своїм членам опору у вигляді 

колективного капіталу (collectively-owned capital), «репутації» (credential), що 

дозволяє їм отримувати кредити у всіх сенсах цього слова. Прибуток, принесений 

членством у групі, становить основу солідарності, яка уможливлює його 

отримання. П. Бурдьє акцентує увагу на необхідності обміну, який підтримує 

відносини − як формальні, так і неформальні [23]. 

Р. Патнем пояснює існування соціального капіталу як характеристики соціального 

життя – мережі, норми та довіру, які спонукають учасників до ефективнішої 

спільної дії задля досягнення спільних цілей [320]. 

Н. Хома застосовує інноваційний підхід до визначення концепту «соціальний 

капітал». Автор виокремлює три підходи, кожен з яких зосереджений або на 

довірі, або на соціальних мережах та зв'язках між індивідами, або на 

представленні соціального капіталу виключно як засобу для вимірювання 

соціальної нерівності [282].  

М. Герман надає підстави для використання в державному регулюванні 

теоретичних засад соціального капіталу у процесі євроінтеграції з урахуванням 

інтересів України та Європи. Науковець визначає три методологічних підходи: 

мережевий, що базується на різноманітних соціальних мережах і ресурсах 

соціальних агентів; ціннісний − заснований на ціннісних орієнтаціях і культурних 

традиціях; інституційний − зосереджує увагу на ефективності функціонування 

інститутів громадянського суспільства [35].  

Отже, у результаті дослідження сутності соціальних ресурсів і доцільності 

наповнення її такими категоріями, як соціальний і трудовий потенціали, 

соціальний капітал, розкрито зміст поняття «соціальний капітал».  
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Соціальний капітал – це система соціальних зв’язків, яка завдяки реалізації 

якісних властивостей (цінностей, довіри, відповідальності тощо) створює 

можливості для ефективної соціально-економічної взаємодії суб’єктів відносин та 

одержання вигід і благ від неї. Соціальний капітал у процесі державного 

регулювання базується на формальних і неформальних правилах, нормах, 

цінностях, які упорядковують відносини в соціальних структурах та мережах і 

дозволяють досягати цілей, набувати значних переваг шляхом використання 

суспільних зв’язків і контактів. 

З урахуванням різних підходів до визначення соціально-економічних категорій 

соціального потенціалу, трудового потенціалу та соціального капіталу визначено 

наповнення структурних складових соціальних ресурсів (таблиця 1.1).  

 

Таблиця 1.1 – Структурні складові соціальних ресурсів 1 
 

Ресурс Складові 
1 2 

Соціальний  
капітал 

Соціальні цінності (права людини, людське життя, робота, вибір, 
самовиявлення тощо); 
дотримання соціальних і трудових прав,  
гарантій і свобод людини; 
довіра, репутація; 
висока толерантність; 
соціальне самопочуття; 
розвиненість правової, соціальної, економічної, екологічної, 
управлінської, корпоративної культури; 
розвиненість трудових відносин;  
високий морально-духовний потенціал суспільства; 
соціальна відповідальність;  
наявність та дотримання суспільних норм, 
 правил, стандартів; 
національна єдність і солідарність; 
соціальні мережі; 
розвиток і безпека; 
соціальна та громадська активність; 
раціональне споживання; 
здатність до самоорганізації; 
можливість свободи вибору; 
дієвість соціальних інститутів 
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Кінець таблиці 1.1 

1 2 

Соціальний  
потенціал 

Соціальна та громадська активність; 
наявність і виконання правових та соціальних норм; 
соціальне включення та залучення; 
рівень та якість життя; 
стан людського розвитку; 
стабільність у державі та суспільстві;  
довіра, толерантність;  
соціальна відповідальність; 
соціальна безпека та захищеність; 
соціальні цінності; 
розвиненість державно-приватного партнерства та соціального 
діалогу;  
стан здоров’я населення; 
тривалість життя населення; 
здатність до адаптації в несприятливих умовах життя; 
рівень та якість освіти; 
рівень зайнятості; 
рівень саморозвитку та самозбереження; 
рівень комп’ютерної грамотності; 
розвиненість соціальних інститутів та соціальної інфраструктури; 
розвиненість в особистості здатності до самозахисту 

Трудовий  
потенціал 

Трудова, економічна, підприємницька, інноваційна активність; 
демографічний потенціал; інноваційний та креативний потенціал; 
цінність праці та працівника; 
стан здоров’я працюючих, тривалість життя у працездатному віці;  
рівень виробничих ризиків, забезпечення безпеки праці;  
загальна та професійна працездатність; 
наявність та реалізація трудових прав; 
рівень та гарантії зайнятості;  
рівень конкурентоспроможності робочої сили;  
рівень трудових компетенцій; 
ресурси робочого часу; 
мотивація до праці та продуктивної зайнятості;  
висока вартість робочої сили; 
якість трудового життя;  
корпоративна культура; 
розвиненість соціально-трудових відносин і відсутність «тіньових» 
трудових відносин;  
трудова самореалізація; 
людський та інтелектуальний капітал; 
інтенсивність трудової міграції; 
збереження трудового потенціалу в межах країни; 
відповідність трудового потенціалу потребам економіки 

 

1 Складено автором.  
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Методологічні та концептуальні засади соціального та трудового потенціалів і 

соціального капіталу обумовлюють сполучення окремих соціально-економічних 

підсистем, у межах яких вони формуються та розвиваються. Одночасно їх 

реалізація в забезпеченні економічного зростання поширюється на змістовне поле 

формування та реалізації безпосередньо соціального та трудового потенціалів 

(рисунок 1.1). Такий підхід уможливлює визначення їх внутрішніх складових. За 

наведеною структурою та змістом потенціалів розкрито тільки їх внутрішні 

елементи, а зовнішні розглядаються як умови формування та результати реалізації 

відповідно до цілей дослідження, які передбачають економічний розвиток, 

зростання, а також результативність реалізації соціальних і трудових чинників.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурна модель соціальних ресурсів (складено автором) 
СК – соціальний капітал; 
СП – соціальний потенціал; 
ТП – трудовий потенціал; 
СР – соціальні ресурси 

 

Соціальний потенціал і соціальний капітал розкриваються через соціальні 

чинники, а трудовий потенціал бере витоки з трудових. Досягнутий рівень 

економічного розвитку характеризує ступінь використання можливостей, 



65 

 

 

формування та відтворення як соціального, так і трудового потенціалу. Реалізація 

основних соціальних і трудових чинників, які є результатом соціально-

трансформаційних перетворень відповідного потенціалу, за умови його 

мобілізації та активізації, на ресурси розвитку, визначає можливості економічного 

зростання. 

Таким чином, суб’єктами або носіями соціальних ресурсів є людина, соціальна 

група, держава, суспільство загалом, у тому числі різні форми об’єднання 

громадян (органи самоорганізації населення, громадські організації, політичні 

партії, профспілки, територіальні громади та ін.). 

Соціальні ресурси мають певні характеристики: демографічні, трудові (зайняті, 

безробітні, економічно неактивні), морально-духовні, культурні, соціально 

активні, інноваційні, інтелектуальні, кваліфікаційні, інформаційно-комунікативні, 

релігійні, згуртованості, ідеологічні, приналежності до певної території, 

мобільності, самоорганізованості, соціально-економічні, соціальної захищеності, 

правової захищеності тощо. 

До основних властивостей соціальних ресурсів належать: 

вичерпність і відтворюваність ресурсу у зв’язку з одночасною дією протилежних 

процесів старіння й омолодження трудових ресурсів, а в результаті 

невикористання і неінвестування у відносини зменшення соціального капіталу та 

його зростання при активному використанні й інвестуванні у відносини; 

можливість розвитку, саморозвитку та активізації потенційних можливостей при 

належних соціально-економічних умовах, розвиненій соціальній інфраструктурі 

та вмотивованості трудових ресурсів; 

висока залежність від економічних, політичних і соціальних чинників, які 

визначають та надалі впливають на зміну демографічних (передусім кількісних), 

кваліфікаційних характеристик, рівня освіченості, здоров’я, у тому числі 

психологічного здоров’я, матеріальної забезпеченості, громадської активності; 
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різноманітність та взаємозамінність – під впливом міграційних процесів і 

можливостей розвитку, навчання, набуття нових кваліфікаційних якостей, 

навичок, вмінь досягається одночасно і різноманітність, і взаємозамінність 

соціальних ресурсів щодо сфери та місця їх використання; 

спроможність до самоорганізації та позитивної і негативної синергетичної 

взаємодії, які мають прояв у виникненні нових форм взаємодії, нових форм 

об’єднання та переході від кількісних зв’язків до якісних із можливістю 

подальшого саморозвитку та видозмін. Конструктивність або деструктивність 

взаємодії та посилення дії один одного залежить від ідеї (мети, правил гри), 

навколо якої відбулось об’єднання суб’єктів взаємодії. 

Соціальні ресурси, як і економічні, виконують виробничу функцію, яка 

реалізується за їх участі у створенні споживчих товарів та наданні послуг, а також 

економічну, яка полягає в отриманні основного доходу за працю і прибутку при 

використанні зв’язків, особистих стосунків. Окрім зазначених, соціальні ресурси 

виконують соціальну інтегруючу функцію, яка проявляється в об’єднанні ресурсів 

громади, соціальної групи, громадськості загалом. 

Відповідно до форм соціального капіталу слід розрізняти когнітивну форму 

соціальних ресурсів та структурну. Структурна форма включає соціальні 

інститути, соціальні групи, форми об’єднання громадян, формальні норми та 

правила. Когнітивна форма соціальних ресурсів представлена довірою, 

цінностями соціальних груп, неформальними нормами та правилами, відносинами 

[199, с. 34-35].  

Соціальні ресурси відіграють значну роль у досягненні сталого розвитку та 

реалізації реформи децентралізації, визначаючи напрями і можливості розвитку 

територіальних громад, а також впливають на ефективність соціальної взаємодії 

та використання всіх інших ресурсів громади (природних, фінансових, людських, 

інформаційних та ін.). Перетворення соціальних ресурсів на джерело сталого 
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розвитку потребує відповідної цілеорієнтації, високої свідомості суб’єктів 

соціальних ресурсів, визначення стратегічних і тактичних дій у цьому напрямі.  

В умовах виходу України із системної кризи та реалізації пріоритетів розвитку 

щодо досягнення ЦСР необхідні пошук і задіяння всіх видів ресурсів, 

спрямованих на економічне зростання, структурну модернізацію виробництва, 

поліпшення добробуту та якості життя населення, підвищення рівня зайнятості 

тощо. Додатковими перешкодами на цьому шляху, які потребують значних 

ресурсів, є збройний конфлікт на Донбасі та негативні наслідки його тривалості. 

Це вказує на потребу в залученні ресурсного потенціалу для підвищення 

економічної та соціальної ефективності з використанням важелів державного 

регулювання [70, 258, 265, 315].  

Перехід економіки України до економічного зростання на засадах сталого розвит-

ку визначено в реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. 

Досягнення пріоритетних напрямів розвитку країни разом із цілями здійснюється 

наразі дуже повільно через слабке залучення соціальних ресурсів до забезпечення 

сталого розвитку. Розуміння важливої ролі соціальних ресурсів, а також 

соціальних і трудових чинників розвитку в Україні є недостатнім і на рівні 

суспільства, і на рівні органів виконавчої влади. У зв’язку з цим дане дослідження 

спрямоване на розкриття сутності, важелів та механізмів державного регулювання 

соціально-економічних процесів. 

 

1.2 Правова регламентація державного регулювання використання 
соціальних ресурсів сталого розвитку  

 

Для задіяності соціальних ресурсів, як визначального чинника сталого розвитку, 

необхідне державне регулювання, що безпосередньо впливає на досягнення 

економічної ефективності при одночасному дотриманні соціальних інтересів і 

забезпеченні формування та реалізації прийняття екологічно безпечних рішень 

щодо розвитку економіки та суспільства. Кількісне та якісне зростання соціальних 
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ресурсів є джерелом здійснення інноваційних і трансформаційних рішень, носієм 

змін, каталізатором перетворень навколишнього світу. 

Правове забезпечення державного регулювання сталого розвитку має глобальний 

і національний характер та визначено в доповіді Саміту ООН зі сталого розвитку 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 

року»; Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; національній 

доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» та проєкті Стратегії сталого розвитку України до 2030 року; Указі 

Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; 

проєкті «Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України 

на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових 

горизонтах»; Плані заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року та інших міжнародних і національних доповідях і 

звітах [148, 218, 225, 228, 242, 308, 312], а також у Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України, відповідно до яких майбутній розвиток країн пов'язаний із 

реалізацією глобальних та національних перспектив сталого розвитку завдяки 

виконанню міжнародних соціальних, трудових, екологічних норм, національних 

стратегій і програм розвитку [160]. 

Світові тенденції щодо зміни характеру та змісту праці, поширення гнучких форм 

зайнятості, інформатизації та інтелектуалізації праці, розмиття національних 

кордонів ринків праці потребують змін чинного законодавства до запитів 

сучасного ринку праці в умовах децентралізації та цифровізації, які стають 

пріоритетними у формуванні перспектив розвитку країни. 

Послідовність дій державного регулювання в цій сфері пов’язана зі становленням 

національного законодавства та прагненням до виконання європейських норм і 

стандартів [143].  

Перші кроки щодо децентралізації влади в Україні найчастіше пов’язують з 

ухваленням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
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ратифікацією «Європейської хартії місцевого самоврядування» з часів набуття 

незалежності. Але історія його виникнення має глибоке коріння. Так, принцип 

визнання місцевого самоврядування згадується ще в Конституції гетьмана Пилипа 

Орлика 1710 р. та Конституції УНР 1918 р. [99, 124]. Більше двадцяти років 

Україна формує власну систему місцевого самоврядування за принципами 

«народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і 

державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами, 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, 

судового захисту прав місцевого самоврядування» [79, ст. 4]. 

Децентралізація в Україні є пріоритетним напрямом її подальшого розвитку. 

Основні передумови активізації децентралізації в Україні пов’язані з виконанням 

вимог, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до ЄС, потребами в 

удосконаленні системи управління та подіями на сході України, урегулювання 

яких потребує дотримання Мінських угод. Згідно з досягнутими домовленостями 

мають бути внесені зміни до Конституції України щодо децентралізації влади, але 

законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації 

влади» залишається неприйнятим, а в серпні 2019 р. зовсім відкликаний із 

розгляду. 

З іншого боку, саме децентралізація влади має значні переваги і спрямована на 

підвищення рівня та якості життя населення регіонів країни, збільшення обсягу та 

якості суспільних послуг, максимальне наближення їх до споживача й отримання 

у найкоротший строк. Фінансова децентралізація створює умови для соціально-

економічного розвитку територій; державна фінансова підтримка об’єднаних 

територіальних громад сприяє формуванню соціальної інфраструктури та 

створенню нових робочих місць. В Україні існує велика кількість громад, які не 

спроможні самостійно вирішувати соціальні проблеми, а держава, надаючи їм 

дотації, стримує розвиток інших громад, зберігаючи нерівномірність 
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територіального економічного розвитку, що негативно впливає на економіку 

України загалом. Таким чином, потреба в децентралізації виникла під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної 

організації влади в Україні ці кроки включають також «максимальне залучення 

населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого 

народовладдя, удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади» [176]. Досягнення поставленої мети – децентралізації влади − 

потребує відповідного правового, організаційного, суспільного і ресурсного 

забезпечення. 

Правове забезпечення державного регулювання використання соціальних 

ресурсів сталого розвитку в умовах децентралізації базується на законодавстві 

про місцеве самоврядування, об’єднання громад, зайнятість, а також на 

законодавчих актах, що регулюють питання фінансування та перерозподілу 

повноважень у сфері освіти, культури, соціального захисту населення, охорони 

здоров’я, охорони довкілля, надання житлово-комунальних та інших суспільних 

послуг.  

Основу інституційного забезпечення залучення та використання соціальних 

ресурсів територіальних громад в Україні становлять [256]: 

Основний Закон України – Конституція України, положення Європейської хартії 

місцевого самоврядування, ратифікованої Україною в 1997 р., і світові стандарти 

суспільних відносин; 

концептуальні загальнодержавні документи та Плани заходів (дій): Концепція 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 

01.04.2014 р. № 333-р, План заходів щодо реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 22.09.2016 р. 

№ 688-р; 
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закони України, які впроваджують реформу децентралізації: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про ратифікацію Додаткового Протоколу до 

Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу 

місцевого самоврядування», закони про внесення змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів України, закони України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад», «Про 

засади державної регіональної політики», «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про адміністративні послуги», Пакет законів щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 

послуг та ін.;  

законодавчі акти, які регулюють відносини в соціально-трудовій сфері: Кодекс 

законів про працю України, закони України «Про державну службу», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про зайнятість населення», «Про 

охорону праці», «Про оплату праці», «По порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», «Про пенсійне забезпечення», «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та ін.; 

нормативно-правове забезпечення, яке регулює розвиток громадянського 

суспільства: закони України «Про органи самоорганізації населення», «Про 

професійні спілки та гарантії їх діяльності», «Про громадські об’єднання», «Про 

благодійну діяльність і благодійні організації», «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 

громадян», Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні», яким затверджено Національну стратегію сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 

2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»; 
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нормативно-правові акти, видані міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, які регулюють відносини в соціально-трудовій сфері, 

взаємодію інститутів громадянського суспільства з органами влади, зміни 

відносин унаслідок реформи децентралізації; 

стратегічні та програмні загальнодержавні документи економічного 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, Програма 

діяльності Кабінету Міністрів України (від 04.10.2019 р.) та інші 

загальнодержавні програми економічного, соціального й екологічного розвитку;  

стратегічні та програмні документи економічного і соціального розвитку 

територіальних громад: регіональні стратегії розвитку, стратегії розвитку 

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

розвитку об’єднаних територіальних громад, місцеві програми розвитку; 

нормативно-правові акти, видані органами місцевого самоврядування, 

керівниками підприємств і організацій об’єднаних територіальних громад.  

Нормативно-правові документи систематизуються за сферами соціально-трудових 

відносин, розвитку громадянського суспільства, реалізації реформи 

децентралізації на загальнодержавному та місцевому рівнях. Зазначені 

нормативно-правові акти та стратегічні, концептуальні, програмні документи 

регулюють суспільні відносини щодо забезпечення розвитку соціального і 

трудового потенціалів територіальних громад, визначають формальні правила та 

норми взаємодії людей, юридично закріплені стандарти та норми соціально-

економічної поведінки [193].  

Суттєвої шкоди процесам децентралізації завдає неприйняття значної кількості 

правових документів, які сприяють її становленню та розвитку. Серед 

визначеного правового поля відсутні закони України, необхідні для розвитку 
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соціального та трудового потенціалів територіальних громад і прискорення 

реформи децентралізації. 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 законодавчих 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 територіальної громади за 

місцем проживання. 

На сьогодні також відсутнє законодавче забезпечення проведення референдумів − 

як всеукраїнських, так і місцевих, які визначають права, відкривають можливості 

та закріплюють нову відповідальність безпосередньої участі громадян в 

управлінні державними та місцевими справами в Україні шляхом проведення 

референдуму в нових умовах децентралізації влади. 

Законодавча неврегульованість нагальних питань, пов’язаних із реформою 

децентралізації, визначених у вищенаведених законопроєктах, частково 

враховується іншими нормативно-правовими актами й окремими положеннями чи 

статутами територіальних громад або інших суб’єктів, які беруть участь у процесі 

децентралізації, що впливає на виникнення відмінностей у процедурах, правах, 

можливостях і відповідальності членів громади у процесі її управління та 

розвитку. 
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Відповідно до ст. 132 Конституції України головними принципами 

територіального устрою України є цілісність і єдність державної території, 

поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, 

збалансованість і соціально-економічний розвиток регіонів з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. Поєднання централізації та 

децентралізації для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів 

відбувається відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні й інших 

нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування та регіонального 

розвитку. 

Пряме відношення до правової регламентації процесів соціального розвитку, а 

отже, до регулювання використання соціальних ресурсів має ст. 3 Конституції 

України, яка проголошує основний обов'язок держави – «Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини» та найвищу соціальну цінність – «Людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека» [110]. У ст. 11 

гарантується розвиток соціального капіталу країни, а саме «історичної свідомості, 

традицій і культури, етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України». Кожна людина та громадянин 

має права на: соціальну рівність (ст. 24), життя та повагу до його гідності, свободу 

й особисту недоторканність (ст. 27-29), мобільність (свобода пересування) 

(ст.  33), свободу виявлення громадянської позиції і об'єднання (ст. 34-36, 38-40, 

44), а також економічні (ст. 41-43, 56), соціальні (ст. 45-50) та культурні права 

(ст.  53, 54). Ці правові положення характеризують умови та можливості 

формування, залучення й використання соціальних ресурсів. 

Кодекс законів про працю України [104] та інші законодавчі акти України, 

прийняті у трудовій сфері, визначають головні умови залучення та використання 

трудового потенціалу країни, а саме основні трудові права, регулюють соціально-
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трудові відносини всіх працівників, встановлюють високий рівень умов праці, 

гарантують охорону трудових прав. Цифровізація економіки та суспільства 

супроводжується змінами в соціально-трудовій сфері та суспільних відносинах. 

Без державної підтримки та контролю за такими змінами набувають 

розповсюдження дискримінаційні та неправові форми регулювання трудових 

відносин [249, 255]. Інтенсивність розвитку економіки та 

конкурентоспроможність країни на глобальному ринку сьогодні та в майбутньому 

залежать від швидкості впровадження інновацій і цифровізації всіх галузей 

економіки та сфер суспільства.  

Узагальнення наукових публікацій свідчить про те, що більшість науковців 

підкреслюють високу значущість трудового потенціалу і відзначають неминучість 

його перетворень задля потреб цифровізації та глобалізації. Внесення відповідних 

змін в Кодекс законів про працю України супроводжувалось розробкою Проєктів 

Трудового кодексу України (№ 1658 від 27.12.2014 р., № 0955 від 29.08.2019 р., 

№ 2410 від 08.11.2019 р.) та Проєкту Закону України «Про працю» (№ 2708 від 

28.12.2019 р.), які містили положення про нові форми трудових відносин та 

регулювання нетрадиційних режимів роботи, але жоден з них в повній мірі не 

враховував існуючих та перспективних форм взаємодії суб’єктів ринку праці.  

Вплив цифрових технологій і штучного інтелекту на перетворення соціально-

трудових відносин у суспільстві та темпи економічного зростання відбувається у 

всіх сферах національної економіки, але соціально-трудові трансформації за умов 

цифровізації економіки та суспільства залишаються поза увагою стратегічного й 

економічного забезпечення.  

Цифровізація економіки та суспільства країни призводить до змін у різних 

галузях та сферах життєдіяльності. Зменшуються попит та пропозиція на одні 

професії, зростають − на інші, ринок праці переживає нові виклики та потребує 

адаптації до цифрової трансформації національної економіки. Дослідники 

пропонують свої прогнози залежно від пріоритетів розвитку країн і орієнтації на 
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інтереси корпорацій або соціальну справедливість, або економічну ефективність 

та інновації, соціальну відповідальність тощо. Більшість науковців і 

професіоналів, задіяних у сфері соціально-трудових відносин, схиляються у своїх 

прогнозах до визначення орієнтації розвитку України на інтереси корпорацій та 

економічну ефективність і, як результат, збільшення соціальної нерівності, 

значного зростання рівня структурного безробіття, послаблення профспілкового 

руху, збільшення диференціації доходів населення [269, c. 44]. 

Трансформація сучасних трудових відносин породжує нові форми взаємодії між 

роботодавцями та працівниками, яка має як позитивні, так і негативні прояви. 

Негативні явища поширюються на неформальних ринках праці, наприклад, на 

цифрових платформах, які беруть на себе право встановлювати власні «правила 

гри», визначаючи умови праці, оплати праці та доступу до роботи, вирішення 

трудових конфліктів, не дотримуючись положень трудового законодавства. Серед 

можливих позитивних змін слід відзначити зростання зовнішньої мобільності 

робочої сили, появу цифрових робочих місць, збільшення продуктивності праці, 

досягнення гідної оплати праці висококваліфікованих фахівців, виникнення нових 

професій.  

Від інформатизації до цифровізації Україна повільно рухається з 1998 р. від 

ухвалення Закону України «Про Національну програму інформатизації», у якому 

визначено Концепцію Національної програми інформатизації та «стратегію 

розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб й інформаційної 

підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, 

національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного 

значення» [81, ст. 2]. Під інформатизацією в законі розуміється «сукупність 

взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, 

науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 

задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, 

розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 
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інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки» [81, ст. 1].  

У 2003 р. Законом України «Про телекомунікації» регламентовано засади захисту 

прав споживачів та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави, що 

сприяло забезпеченню повсюдного надання телекомунікаційних послуг. Наразі 

права споживачів телекомунікаційних послуг, сформульовані у 2003 р., по-

требують уточнення й оновлення з урахуванням сучасного рівня цифрової 

небезпеки та кіберзагроз при використанні мережі Інтернет, розширення напрямів 

державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 

Засади розвитку інформаційного суспільства відображено в Законі України «Про 

основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки», відповідно до якого було розроблено та схвалено Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів 

України (КМУ) від 15.05.2013 р. № 386-р). Для створення сприятливих умов 

розвитку індустрії програмної продукції України та збільшення обсягів випуску 

високотехнологічної продукції в 2012 р. набув чинності Закон України «Про 

державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції». Інформатизація 

безперечно сприяє економічному розвитку, удосконалюючи інформаційно-

комунікаційні процеси, але сьогодні для забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств та країни загалом на світовому ринку недостатньо впроваджувати 

інформаційно-комунікаційні технології в той час, як розвинуті країни формують 

новий кіберфізичний простір. 

У 2010 р. був прийнятий Цифровий порядок денний ЄС (Digital Agenda for 

Europe), який визначає європейську стратегію розвитку цифрової економіки до 

2020 р. Країни ЄС з 2010 р. приймають відповідні програми розвитку на період 

від 1 до 3 років, а в Україні лише в грудні 2016 р. був презентований суспільству 

«Цифровий порядок денний» – 2020, розроблений за участю світових лідерів 

«цифрового» ринку, вітчизняних консультантів та експертів, ГО «ХайТек Офіс» 
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та за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розрахований на 

трирічний період. У цьому документі візія визначена як «Цифрові» технології − 

основа добробуту України; світ, де створюються наші нові можливості; сфера, що 

визначає суть трансформацій у країні − для кращого життя, роботи, творчості, 

навчання, відпочинку, − українців та людей світу, дорослих та дітей» [283].  

 «Цифровий порядок денний» – 2020 (проєкт Цифрової адженди України – 2020) 

знайшов своє втілення в Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки від 17.01.2018 р. [177]. Відповідно до Концепції 

цифровізація − насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 

засобами, системами і налагодження електронно-комунікаційного обміну між 

ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та 

фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Цифровізація спрямована на 

цифрову трансформацію існуючих та появу нових галузей економіки, 

трансформацію сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. 

Позитивні зміни згідно з Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки мають 

здійснюватися за такими напрямами: 

розробка та розгляд Кабінетом Міністрів України нормативного, організаційного 

та методичного забезпечення розвитку цифрової економіки;  

розвиток і модернізація промисловості та виробництв на основі технологій 

Індустрії 4.0;  

розвиток експорту цифрових технологій;  

цифровий розвиток пріоритетних сфер життєдіяльності у таких сферах, як 

громадська безпека, освіта, охорона здоров’я, туризм, транспортна 

інфраструктура, електронна демократія, екологія та охорона навколишнього 

природного середовища, життєдіяльність міст, безготівкові розрахунки;  
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розвиток цифрових компетенцій та навичок громадян;  

розвиток цифрових інфраструктур [177].  

Протягом 2018 р. жоден законопроєкт, запланований Планом заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки, не був поданий до Верховної Ради України.  

Положення щодо державного контролю та захисту трудових відносин на 

цифрових платформах відсутні. Соціально-трудова сфера залишилася поза увагою 

правових положень України з цифровізації економіки та суспільства. Ці недоліки 

перешкоджають цифровому та соціально-трудовому розвитку і потребують 

запровадження таких законодавчих ініціатив, зокрема в проєкті Закону України 

«Про працю»:  

визначення у трудовому законодавстві положень, що здійснюють правову 

регламентацію соціально-трудової сфери в умовах цифровізації;  

внесення змін та доповнень до трудового законодавства України про зайнятість 

населення щодо визначення і розмежування понять «дистанційна робота», 

«віддалена робота», «надомна робота», «домашня робота» та категорій 

працівників, які її виконують; 

визначення у трудовому законодавстві України умов праці найманих працівників 

при нестандартних формах зайнятості та механізму їх регулювання; 

конкретизація у трудовому законодавстві України обов’язків роботодавців та 

посередників щодо використання праці виконавців «дистанційної роботи», 

«віддаленої роботи», «надомної роботи», «домашньої роботи», особливо 

висвітлення питань охорони та оплати праці, нормування праці, вирішення 

конфліктних ситуацій; 

визначення мінімального обсягу роботи на цифрових платформах і відповідного 

мінімального рівня оплати праці; 
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визначення та запровадження на законодавчому рівні системи контролю за 

порушенням прав та обов’язків вищезазначених категорій працівників, 

роботодавців та їх посередників; 

реалізація безкоштовних заходів з набуття цифрових навичок та вмінь 

працівниками в межах дії трудових договорів, запровадження систем заохочення 

та стимулювання до розвитку цифрових навичок; 

конкретизація питань соціального захисту вивільнених та відповідальності 

роботодавців при скороченні персоналу в результаті цифровізації та роботизації 

робочих місць; 

визначення в нормативно-правових актах ознак трудових відносин відповідно до 

Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) №198 та механізму боротьби 

з приховуванням найманої праці.  

Система соціально-трудових відносин має діяти згідно з принципами соціального 

діалогу, а колективно-договірне регулювання − виступати дієвим інструментом 

захисту трудових прав й інтересів як роботодавців, так і найманих працівників. 

Колективні договори й угоди мають захищати інтереси всіх сторін соціально-

трудових відносин і в цифровій економіці. Інтереси працівників у колективно-

договірних відносинах на всіх рівнях представляють профспілки та їх об’єднання. 

За умов цифрових трансформацій профспілкові організації стають 

неспроможними виступати рівноцінним партнером у договірному процесі через 

невизначеність особливостей їх діяльності при цифровізації у сфері праці. 

Відбудеться подальше зниження кількості членів профспілкового руху в Україні, 

зменшиться довіра працівників до профспілок як до представників їх інтересів. 

Поява «онлайн-аналогів» (онлайн-спільнот, груп, об’єднань, які можуть надавати 

іноді більшу допомогу та підтримку, ніж профспілкові організації) та неформальні 

відносини найму ослаблюють позицію найманих працівників, знижують 

можливості захисту трудових відносин у соціальному діалозі. Онлайн-спільноти, 

групи, об’єднання професіоналів є формою їх самоорганізації, взаємодопомоги, 
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обговорення та вирішення професійних проблемних питань, але в трудовому 

законодавстві України вони не розглядаються як один з учасників соціально-

трудових відносин. 

У системі соціально-трудових відносин питання відносин з приводу найму 

працівників є одним з основних. Традиційні трудові відносини оформлюються 

контрактом чи трудовим договором; необхідним етапом цього процесу є 

підписання паперових документів усіма сторонами (з використанням або без 

використання інтернету та пошти).  

Однак в умовах дистанційної роботи та поширення електронної документації у 

трудовому законодавстві України має бути офіційно визнаний трудовий договір в 

електронному вигляді. Наприклад, із використанням електронного підпису або 

визнання обміну електронними документами – укладанням трудового договору. 

Окремого уточнення в законодавстві потребує визначення соціальної захищеності 

дистанційного працівника при укладанні Цивільно-правового договору. 

Міжнародна організація праці пропонує необхідні правові інструменти та підходи 

до регулювання такої праці в Конвенції «Про надомну працю» № 177 від 

20.06.1996 р. та Конвенції «Про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів)» 

№ 189 від 16.06.2011 р., але вони досі Україною не ратифіковані. 

Зазначені конвенції поширюють дію всіх трудових стандартів і соціальних 

гарантій, які діють у державі, на надомних та домашніх працівників (фрілансерів): 

захист від дискримінації у сферах праці, безпеки та гігієни праці, оплати праці, 

соціального забезпечення, материнства, доступу до професійної підготовки, 

перепідготовки; визначено мінімальний вік допуску до праці, права надомників на 

створення організацій або вступ до організацій та ін.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації (НКРЗІ), реалізує «повноваження органу ліцензування, 

дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду 
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(контролю)», у тому числі «державного регулювання та нагляду у сфері 

телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, 

надання послуг поштового зв’язку, використання інфраструктури з метою 

максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв’язку та 

інформаційні послуги, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, 

збільшення обсягів послуг і підвищення їх якості, розвитку та модернізації 

телекомунікаційних й інформаційно-телекомунікаційних мереж з урахуванням 

інтересів національної безпеки» [175]. З іншого боку, окрім максимального 

задоволення попиту споживачів, НКРЗІ у позасудовому порядку може 

обмежувати права споживачів. 

Законодавство України має забезпечити захист прав людини на життя, свободу, 

повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті, релігії, 

вираження поглядів, заборону дискримінації не лише в реальному світі, але і у 

віртуальному, ураховувати зміни соціально-трудових відносин і появу нових 

форм зайнятості. Відсутність спеціалізованого законодавства щодо цифрових 

прав і захисту прав людини в Інтернеті знижує соціальну безпеку, захист 

електронних комунікацій, обмежує реалізацію прав і свобод людини, прав на 

рівний доступ та безпечний інтернет і потребує посилення державного 

регулювання соціально-трудової сфери за умов цифрових трансформацій. 

  

1.3 Соціальні ресурси в сучасних моделях державної політики європейських 

країн 

 

Управління соціальними ресурсами реалізується в межах державної соціально-

економічної політики, яка являє собою сукупність організаційно-управлінських 

рішень та регулятивних заходів, спрямованих на виявлення і задоволення потреб 

й інтересів суб’єктів суспільних відносин. Процес європейської інтеграції 

потребує дотримання правової бази, яка діє і реалізується в Європі, та орієнтації 

на досягнення Глобальних цілей сталого розвитку. Серед цих цілей більшість 
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спрямовано на соціальну підсистему сталого розвитку, яка, крім соціального і 

трудового розвитку, орієнтована на економічну та соціальну безпеку, а також 

соціально-економічні відносини, які визначаються якістю державного 

регулювання. 

Європейська спільнота при формуванні стратегій розвитку керується 

міжнародними документами, у яких акцентовано увагу на соціальних правах 

громадян і визначено соціальну орієнтацію економічного розвитку європейських 

країн. До правових інструментів належать договори первинного і вторинного 

законодавства, яке представлене правилами, директивами, рішеннями, 

рекомендаціями, конвенціями, міжнародними договорами, угодами про 

асоціацію, партнерство та співробітництво, оцінками експертів Європейського 

Союзу тощо.  

Як стверджує Л. Ярова [302], розвиток соціальної політики європейських країн 

відбувся завдяки ухваленню Єдиного європейського акта (1986 р.), який 

гармонізував національні законодавства, та Хартії основних соціальних прав 

трудящих Співтовариства (1989 р.), що сприяла визначенню цілей соціальних 

стратегій ЄС та окреслила соціальний вимір програми створення Єдиного 

внутрішнього ринку. У Хартії основних соціальних прав трудящих визначено 

значущість співтовариства щодо свободи пересування, справедливої винагороди 

при всіх видах зайнятості, поліпшення умов життя та праці, соціального захисту, 

свободи об'єднання та колективних переговорів, професійного навчання, 

гендерної рівності, участі працівників в управлінні, охорони праці, захисту дітей, 

підлітків, осіб похилого віку, інвалідів, що являє собою початок формування 

єдиної системи цінностей європейської соціальної моделі, заснованої на 

досягненні економічного зростання за рахунок збалансованості всіх складових 

сталого розвитку. 

Багато наукових праць присвячено оцінці моделей соціальної політики, якими 

керуються європейські держави. Так, у дослідженні А. Сапіра «Глобалізація та 
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реформування європейських соціальних моделей» пропонується розподіл 

європейських соціальних моделей на нордичну (Фінляндія, Норвегія, Швеція, 

Данія – країни з високими соціальними стандартами й універсальним наданням 

допомоги); англосаксонську (Ірландія, Великобританія – в окремих випадках 

надання допомоги має універсальний характер, а соціальне забезпечення 

орієнтоване переважно на представників працездатного віку); середземноморську 

(Португалія, Греція, Іспанія, Італія – високий відсоток пенсійних виплат у 

структурі соціальних виплат, надання соціальної допомоги залежить від статусу); 

континентальну (Австрія, Німеччина, Нідерланди, Франція − соціальна політика 

має професійно-корпоративну основу, соціальні виплати залежать від розміру 

внесків працівника) 
[321].  

Типологія Г. Еспінг-Андерсена заснована на ідеологічних критеріях і розмірах 

соціальних виплат. Науковець виокремлює такі моделі соціальної політики: 

консервативна (Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург – 

базується на принципах субсидіарності, солідарності, комунітаризмі, демократії, 

характерним є скорочення державного втручання в соціально-економічну сферу 

та державних соціальних програм, децентралізація та приватизація суспільного 

сектору, створення рівних можливостей, надання соціального захисту залежить 

від тривалості професійної діяльності); ліберальна (Австралія, Нова Зеландія, 

Канада, США, Швейцарія, Японія – заснована на домінуванні ринкових 

механізмів, обмеженому втручанні держави в соціальну сферу, адресності 

надання соціальної допомоги, розширенні системи соціального страхування, 

наданні мінімальної кількості благ та послуг, необхідних для рівності особистості 

та свободи); соціал-демократична (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія − сильна 

система соціального захисту, високі соціальні витрати, поєднання принципів 

ринкової свободи та соціальної рівності) 
[309]. 

Дослідники соціальних моделей, зосереджуючись на певних критеріях, 

пропонують й інші підходи до типологізації. Відповідно до класифікації У. 

Лоренца існує чотири моделі: скандинавська (скандинавські країни); залишкова 
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(Великобританія, США, Нова Зеландія, Австралія); рудиментарна (Португалія, 

Іспанія, Греція, Ірландія та частково Італія); компаративістська (Австрія, 

Німеччина, Нідерланди та Швейцарія, окремі елементи є у Франції та Італії). 

Р. Тітмус виокремлює маргінальну (США); інституціонально-розподільну 

(скандинавські країни); проміжну (Німеччина, Великобританія) моделі соціальної 

політики. С. Лейбфрід визначив схожі підходи країн до соціального захисту та 

розподілив моделі на: англосаксонську (залишкову) − Нова Зеландія, 

Великобританія, Австралія, США; скандинавську (модерну) − Швеція, Норвегія, 

Данія, Фінляндія; «бісмаркову» (інституціональну) − Німеччина, Австрія; модель 

латинського узбережжя (рудиментарну) − Іспанія, Португалія, Греція, Італія, 

Франція [47]. Основні відмінності в соціальних моделях пов’язані зі ступенем і 

перерозподілом адміністрування соціального захисту з боку різних інститутів, 

підтримкою заходів активної чи пасивної політики у сфері забезпечення 

зайнятості населення та відповідно розміром соціальних виплат, а також 

домінуючим ідеологічним підґрунтям.  

Глобалізаційні процеси спричиняють взаємний вплив ідеологій європейських 

країн, і класичні соціальні моделі трансформуються у неоліберальну, 

консервативно-ліберальну та соціал-демократично-ліберальну [115] при загальній 

тенденції зменшення державного втручання в соціально-економічну сферу. Так, 

наприклад, Швеція (країна з найвищим рівнем соціального обслуговування 

порівняно з іншими європейськими країнами) після вступу до Євросоюзу та 

приведення економічної політики до єдиних вимог ЄС скоротила державні 

витрати на соціальну сферу, переорієнтувала систему соціального захисту в 

напрямі ліберальної моделі, яка більшою мірою активізує працездатну особу. В 

умовах економічного спаду, посилення проблем із безробіттям та імміграцією 

скорочення соціальних витрат було цілком обґрунтованим кроком, але призвело 

до зростання рівня конфліктності в суспільстві та масових акцій протесту щодо 

відновлення рівня соціального захисту. Найбільше підлягає критиці 

скандинавська соціальна модель за високе податкове навантаження на населення 
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та підприємців, що стримує розвиток середнього і малого підприємництва, а 

також за орієнтацію на досягнення соціальної рівності шляхом «зрівнялівки», 

розмивання різниці між високо- та низькокваліфікованою працею.  

Соціальні моделі трансформуються під впливом як фінансово-економічних, так і 

політичних, соціально-культурних, демографічних та науково-технічних 

чинників. Наслідки фінансово-економічної кризи, енергозалежність від інших 

країн, розвиток технологій, зміна характеру праці змінюють економічне 

становище країн на світовому ринку. Їх ресурсні та фінансово-економічні 

можливості примушують трансформувати національні галузеві структури, світову 

торгівлю і міжнародний розподіл праці. Інтеграційні процеси європейських країн 

мають вплив на політичні процеси країн-членів ЄС завдяки договірному 

регулюванню та необхідності дотримання загальноприйнятих концепцій 

розвитку. Міграційні процеси, розвиток соціальних мереж, зниження ролі релігії в 

житті населення, особливо молоді, впливають на зміну традицій, цінностей, 

самоідентифікації, сприйняття ролі жінки в суспільстві, сім’ї, співвідношення 

індивідуалізму та колективізму в культурі, сприяють взаємопроникненню 

культур. Демографічні зміни в структурі та чисельності населення, рівень освіти й 

охорони здоров’я визначають кількісні та якісні можливості робочої сили і рівень 

необхідного соціального захисту населення. «Розмивання» кордонів завдяки 

цифровим платформам вносить зміни в соціально-трудові відносини, їх 

регулювання, можливості соціального захисту працівників, сприяє виникненню 

нових форм зайнятості та зростанню конкуренції на міжнародному ринку праці. 

Вищезазначені чинники є каталізатором модернізації сучасних соціальних 

моделей. 

Договір про Європейський Союз (1992 р.) став новим етапом європейської 

інтеграції та поглибив соціальну орієнтацію країн-учасниць. У Ст. 2 Договору 

визначено, що Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи 

права осіб, які належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у 
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рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, 

терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків [53]. 

Договір про Європейський Союз визнає та розширює соціальні права, визначені в 

Європейській соціальній хартії (1961 р.) та Хартії основних соціальних прав 

робітників (1989 р.). У документі зазначено, що ЄС приєднується до Європейської 

конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, протоколів до неї та 

визнає комунітарну соціальну політику. Договір і його додатки (Угода про 

соціальну політику та Протокол про соціальну політику) включають зміни 

інституціонального характеру і визначають поле діяльності ЄС у соціальній сфері 

[302]. 

Завдання соціальної політики ЄС, стан і шляхи подолання основних проблем, 

пов’язаних із високим рівнем безробіття, підвищенням рівня життя та соціального 

захисту населення, визначено в Зеленій та Білих книгах європейської соціальної 

політики: Біла книга «Про зростання, конкурентоспроможність і зайнятість: 

виклики і шляхи вступу у XXI ст.» (1993 р.), Зелена книга «Європейська 

соціальна політика, роздуми для Союзу» (1993 р.), Біла книга «Європейська 

соціальна політика: шлях для Союзу» (1994 р.). Прийняття цих трьох 

основоположних документів у сфері соціального управління стало важливим 

кроком на шляху створення єдиного соціального простору європейських країн. 

Підписана Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) втілювала всі 

базові елементи для подальшого розвитку соціального законодавства. Кількість 

базових соціальних прав збільшувалася з кожним новим міжнародним 

документом. Зокрема, Європейська соціальна хартія (переглянута) включає такі 

права: на житло, захист від бідності та соціального відчуження, гідне ставлення до 

персоналу на роботі, захист у випадках звільнення, право працюючих жінок на 

охорону материнства, право працювати таким чином, щоб їх службові обов’язки 

не суперечили сімейним. При цьому розширено перелік соціальних прав, 

визначених у попередніх правових документах. Сьогодні велика увага в 

соціальній сфері ЄС приділяється забезпеченню прав робітників-мігрантів, 
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введенню норм безпеки, продукції, що надходить на внутрішній ринок, 

недопущенню дискримінації на ринку праці та забезпеченню здорових і 

безпечних умов праці [93]. Адаптація цього досвіду до умов України є важливою 

та необхідною при вдосконаленні міграційної політики. 

Наступний етап розвитку соціальної політики ЄС пов’язують із підписанням 

Лісабонської угоди про внесення змін до Угоди про Європейський Союз [120] й 

Угоди про заснування Європейської Спільноти (2007 р.), яка містить положення 

Римського договору (1957 р.), Маастрихтського (1992 р.), Амстердамського 

(1996 р.) й Договору Ніцци (2001 р.) і замінила проєкт європейської Конституції. 

У Лісабонському договорі визначено обсяг і механізми здійснення повноважень 

ЄС у кожній сфері.  

Спільні для ЄС і держав-членів повноваження стосуються внутрішнього ринку, 

соціальної політики, економічної, соціальної та територіальної єдності, сільського 

господарства та рибальства, за винятком збереження морських біологічних 

ресурсів; довкілля; захисту прав споживачів; транспорту; транс’європейської 

мережі; енергетики; простору свободи, безпеки та справедливості; спільних 

проблем безпеки у сфері охорони здоров’я; дослідження технічного розвитку та 

космосу, гуманітарної допомоги. Це має стосунок і змісту стратегій розвитку 

України та реалізації ЦСР України – 2030. 

У той же час ЄС має повноваження вживати заходів для  підтримки, координації 

та доповнення дій держав-членів. Сферами таких дій на європейському рівні є 

«охорона та зміцнення здоров’я людини; промисловість; культура; туризм; освіта, 

професійне навчання, молодь та спорт; цивільний захист; адміністративне 

співробітництво» [120]. Економічні проблеми забезпечення зростання та 

стабілізації ЄС досліджено в монографії О. Сидорчук [192, с. 227]. Вони пов’язані 

саме з відсутністю координації у фіскальній, монетарній, аграрній і структурній 

політиці. 
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Договір про функціонування ЄС декларує у ст. 9 Консолідованої версії реалізацію 

політики щодо сприяння високому рівню зайнятості й освіти, гарантіям 

належного соціального захисту, навчанню та захисту здоров’я людей, боротьбі 

проти соціального виключення. У розділі ІХ цього Договору розкрито стратегію 

зайнятості ЄС, орієнтовану на сприяння висококваліфікованій, підготовленій 

робочій силі, що здатна пристосовуватися до нових умов та ринків праці, 

оперативно реагує на економічні зміни з метою досягнення цілей ЄС. У розділі Х 

викладено зміст соціальної політики ЄС, яка націлена на: сприяння зайнятості, 

поліпшення умов життя та праці для створення можливості їх гармонізації з одно-

часним підтриманням процесу вдосконалення; належний соціальний захист; 

діалог між керівництвом та найманими працівниками й розвиток людських 

ресурсів заради досягнення тривалого високого рівня зайнятості та боротьби 

проти виключення. 

Відповідно до Договору кожна держава-член ЄС має забезпечити дотримання 

принципу рівної оплати працівникам чоловічої та жіночої статі за однакову 

роботу або роботу, що має однакову вартість, докласти зусиль для збереження 

системи оплачуваних відпусток. Союз підтримує та поширює діяльність держав-

членів у таких сферах: поліпшення умов праці та робочого середовища з метою 

захисту здоров’я та безпеки працівників; соціальне забезпечення та соціальний 

захист працівників; захист працівників після закінчення трудового договору; 

інформування і консультація працівників; представництво та колективний захист 

інтересів працівників і працедавців, включаючи право працівників брати участь у 

спільному управлінні. Разом з тим визначено умови працевлаштування громадян 

третіх країн, які на законних підставах проживають на території ЄС, а також 

питання: інтеграції осіб, виключених із ринку праці; рівності жінок та чоловіків 

щодо їх можливостей на ринку праці та ставлення на роботі; боротьби проти 

соціального виключення; модернізації систем соціального захисту [111].  

Політика ЄС реалізується відповідно до основних договорів за допомогою 

системи соціальних інститутів, таких як: Європейський Парламент, Європейська 
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Рада, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Суд Європейського 

Союзу, Європейський центральний банк, Рахункова палата. Для збільшення 

можливостей працевлаштування працівників на внутрішньому ринку, зростання 

їх мобільності у межах ЄС, розвитку професійного навчання та перекваліфікації 

працівників створено Європейський соціальний фонд, яким керує Європейська 

Комісія, з метою сприяння співпраці між державами-членами та з Комісією у 

сфері політики соціального захисту. 

Європейські країни у внутрішній політиці вимагають створення рівних 

можливостей, досягнення гендерної рівності, усунення дискримінації на ринку 

праці, формування і підтримки розвитку середнього класу, орієнтації на 

соціально-економічне зростання держав. Україна визначила європейський курс 

розвитку. У 2014 р. укладено Угоду про асоціацію між Україною та ЄС задля 

посилення політичного діалогу, досягнення миру та забезпечення стабільності, 

розвитку економічних і торговельних відносин, співробітництва у сфері юстиції, 

свободи та безпеки для досягнення верховенства права та поваги до прав людини 

й основоположних свобод [225]. Це потребує відповідних змін в усіх економічних 

і соціальних сферах, політичних і суспільних напрямах взаємодії, у тому числі у 

співпраці інститутів громадянського суспільства, співробітництва у сфері науки і 

технологій, освіти, культури, спорту, громадського здоров’я, у галузі зайнятості, 

соціальної політики та рівних можливостей. Угода про асоціацію передбачає 

участь України у програмах й агентствах ЄС, діяльність яких пов’язана з 

реалізацією Угоди, уможливлює участь у реалізації спільних проєктів у 

вищезазначених сферах. 

Україна має забезпечити в державній політиці поступове наближення до права, 

стандартів і практики ЄС у сфері зайнятості та соціальної політики згідно з 

Додатком ХL до Угоди про асоціацію, а саме: досягти поліпшення якості 

людського життя, скорочення бідності, здійснити реформування ринку праці, 

посилити співпрацю в забезпеченні гідних умов праці, гідної праці, соціального 

захисту, соціального діалогу, гендерної рівності, соціального залучення та 
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недискримінації, протистояння спільним викликам, що визначено у Ст. 420 Угоди 

[225]. Додаток ХL до Угоди про асоціацію встановлює графік внесення змін до 

трудового законодавства з вищезазначених питань.  

У 2006 р. Україна приєдналася до 74 з 98 положень Європейської соціальної 

хартії (переглянутої). У Рекомендаціях учасників слухань у Комітеті Верховної 

ради України з питань соціальної політики та праці зазначено, що станом на 2013 

р. Європейський комітет із соціальних прав визнав ситуацію в Україні 

відповідною нормам Хартії за 19,2% пунктів і невідповідною − за 10 пунктами 

(13,7%), що стосуються рівня мінімальної пенсії за віком; положень про 

обов'язкове медичне обстеження осіб, які працюють у нічний час; неприйнятного 

двомісячного терміна попередження про звільнення з роботи для працівників зі 

стажем 10 та більше років; необґрунтованих відрахувань із заробітної плати; 

відсутності у державних службовців права на страйк; відсутності чіткого 

визначення «легкої» роботи; недостатності заходів, спрямованих на подолання 

насильства в сім'ї та захист від дитячої проституції і дитячої порнографії; 

поліпшення житлових умов багатьох ромів та кримських татар; відсутності права 

на притулок особам, які незаконно перебувають в Україні [179].  

У 2015 р. був затверджений План заходів щодо поступового приєднання України 

до 24 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 рр., до 

яких Україна не приєдналася при ратифікації. Наближення соціальних стандартів 

до європейських має багато проблем економічного та нормативно-правового 

характеру, проте повільно, але процес рухається в напрямі повної ратифікації 

Хартії (яку називають європейською соціальною конституцією) та євроінтеграції 

України в соціально-трудовій сфері. Реалізація проєктів у сфері соціальних прав 

наразі здійснюється за підтримки Ради Європи у межах Плану дій Ради Європи 

для України на 2018-2021 рр., у тому числі реформ у сферах охорони здоров’я, 

пенсійного забезпечення, освіти, підтримки осіб з інвалідністю. 



92 

 

 

Орієнтація на людину характерна для всіх стратегічних документів розвитку ЄС. 

У Лісабонській стратегії економічного  зростання та зайнятості визначено цілі й 

напрями розвитку, що базуються на використанні знань та інновацій для сталого 

зростання, забезпеченні економічного зростання і зайнятості, інвестуванні в 

людський розвиток, боротьбі з нерівністю, створенні сприятливого простору для 

інвестицій та праці, розвитку соціальної відповідальності. У Стратегії розвитку 

європейських країн до 2020 р. «Європа 2020. Стратегія для розумного, сталого та 

всеохоплюючого зростання» (2010 р.) більше, порівняно з попередніми 

стратегіями, зосереджено увагу на людському розвитку і зайнятості, та визначено 

три соціально орієнтовані пріоритети, які втілюють бачення соціальної ринкової 

економіки Європи у ХХІ ст.:  

розумне зростання − зростання економіки, заснованої на знаннях та інноваціях; 

стале зростання − сприяння більш ефективному використанню ресурсів, розвитку 

більш екологічної та конкурентоспроможної економіки; 

всеохоплююче зростання − стимулювання економіки з високим рівнем зайнятості, 

що сприятиме соціальній і територіальній згуртованості. 

Європейська Комісія визначила цільові орієнтири для ЄС: 

зростання з 69 до 75% зайнятого населення віком від 20 до 64 років шляхом 

активізації резервів соціальних ресурсів; 

частка осіб, які передчасно залишають школу, має бути нижчою за 10% порівняно 

з існуючими 15%, у той час як молоде покоління віком 30-34 роки повинно мати 

вищу освіту на рівні не менше 40% (проти існуючого рівня 31%) у 2020 р.;  

зменшення чисельності осіб, які живуть на рівні, нижчому за національно 

визначену межу бідності, на 25%, або на 20 млн (межа бідності, визначена на 

національному рівні, становить 60% від середнього доходу в кожній державі-

члені ЄС) [65].
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Основні заходи, спрямовані на досягнення визначених цілей, включають 

залучення молоді, жінок і працівників похилого віку до різних форм зайнятості, 

тобто категорій із найвищим рівнем безробіття; втілення концепції «освіта 

протягом усього життя» та боротьбу з бідністю через модернізацію політики 

зайнятості, освіти та підготовки кадрів, системи соціального захисту та 

збільшення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в межах 

запропонованих ініціатив: «Молодь у русі», «Програма для нових умінь та 

робочих місць», «Європейська платформа проти бідності». 

Порівняння змісту Лісабонської стратегії та Стратегії «Європа 2020» доводить 

спадкоємність їх стратегічних цільових орієнтирів та стійку орієнтацію на 

інноваційно-інвестиційні чинники та сталий розвиток [219]. Європейська Комісія 

визначила загальні спільні напрями розвитку і рекомендувала іншим країнам 

адаптувати стратегію «Європа 2020» до власної економіки і переформулювати 

цілі ЄС у національні цілі та способи їх досягнення.  

В Україні у 2015 р. було прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 

яка визначила мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети й 

індикатори умов становлення та розвитку України та лише наближено стала 

інструментом упровадження європейських стандартів життя, оскільки, 

незважаючи на назву, не містила положень зі сталого розвитку [227].  

Певним чином посилилась увага до сталого розвитку, коли Генеральною 

Асамблеєю ООН було прийнято Резолюцію «Перетворення нашого світу: 

Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей документ, у якому 

визначено план розвитку на період після 2015 р. усіх зацікавлених країн, став 

планом дій щодо досягнення 17 Цілей і 169 завдань сталого розвитку. Зусиллями 

всіх країн світу, готових до співпраці, планується до 2030 року покласти край 

бідності та голоду в усьому світі; боротися з нерівністю всередині країн та між 

ними; будувати миролюбне, справедливе та всеохоплююче суспільство; захищати 

права людини, сприяти гендерній рівності та розширенню прав і можливостей 
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жінок і дівчат; забезпечити надійний захист нашої планети та її природних 

ресурсів; створити умови для сталого, всеохоплюючого і безперервного 

економічного зростання, процвітання всього людства і гідної праці для всіх з 

урахуванням різних рівнів розвитку і спроможності країн [148]. 

Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р. базується на положеннях 

Загальної декларації прав людини, Декларації тисячоліття, міжнародних договорів 

у царині прав людини, Декларації про право на розвиток, Конференції про сталий 

розвиток «РІО + 20» та інших конференцій і самітів ООН щодо ліквідації 

бідності, економічного, соціального й екологічного вимірів сталого розвитку. 

Значний внесок у Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р. зробив 

Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р. ЄС.  

Адаптація 17 глобальних Цілей сталого розвитку до специфіки національного 

розвитку України у 2017 р. знайшла втілення в Національній доповіді «Цілі 

сталого розвитку: Україна», де містяться базові показники для досягнення ЦСР 

протягом 2016-2030 рр. Національна система ЦСР включає 86 завдань розвитку та 

172 показники для моніторингу їх виконання. Основні завдання визначено за 

такими напрямами: справедливий соціальний розвиток; стале економічне 

зростання та зайнятість; ефективне управління; екологічна рівновага та розбудова 

стійкості [284].  

Пріоритетними орієнтирами розвитку України до 2030 р. є добробут і здоров’я 

населення завдяки реформам у сфері освіти та охорони здоров’я, адресним 

програмам соціальної підтримки; інноваційний розвиток економіки згідно з 

моделлю «зеленої» економіки; стале використання природних ресурсів, у тому 

числі шляхом енергозбереження та застосування енергоефективної практики. 

Однак першочерговим завданням для недопущення переходу України до 

асоціальної держави і дивергентності є реалізація механізмів подолання  

бідності [25].  
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У контексті пріоритетів та орієнтирів державного регулювання національної 

економіки передбачається низка реформ, які потребують визначення 

особливостей прояву соціального розвитку та використання соціальних ресурсів і 

досягнення ЦСР Україною до 2030 р. Серед реформ найбільш значущою та 

складною для реалізації є децентралізація державного управління. Більшість країн 

пройшли цей шлях, але він був не простим і не завжди успішним. Аналіз такого 

досвіду є корисним для України стосовно запобігання перешкодам та ризикам при 

його застосуванні.  

В основі досягнення соціальних, економічних, й екологічних цілей сталого 

розвитку − ефективне врядування, а саме ефективні дії органів державної влади та 

місцевого самоврядування, участь громадян у державному управлінні та житті 

місцевих громад,  ефективний перерозподіл повноважень з боку різних інститутів 

(держава, недержавний сектор, приватні агенції) у забезпеченні високого рівня 

життя населення та доступу до всіх публічних послуг. Підвищення ефективності 

управління соціальними ресурсами, удосконалення організаційного та 

фінансового забезпечення реалізуються в Україні в межах реформи 

децентралізації. 

Сучасний етап розвитку України як проєвропейської країни, яка поділяє 

демократичні та правові цінності західних партнерів, потребує вирішення одного 

з найважливіших на шляху до євроінтеграції питань – активізації процесу 

децентралізації влади, що сприятиме посиленню демократії в країні, підвищенню 

її стабільності та інвестиційної привабливості, ефективності формування та 

використання соціальних ресурсів.  

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що не існує єдиної універсальної моделі 

ефективної децентралізації влади. Досягнуте співвідношення централізації та 

децентралізації кожної країни є результатом багатьох років пошуку найкращої 

форми територіальної організації влади. У Данії пошук оптимального рівня 

децентралізації розпочався у 1958 р. і тривав до 2007 р., коли набув чинності 
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новий розподіл повноважень при новій структурі та були визначені напрями 

подальшого вдосконалення децентралізованого управління разом із 

стимулюванням інтеграційних процесів щодо укрупнення муніципалітетів. Латвія 

розпочала цей процес у 1990-х роках і завершила у 2009 р., Франція має 25-річний 

досвід реалізації децентралізації, а Італія активно запроваджує заходи щодо 

децентралізації влади в країні з 2000 р. За даними Світового банку, 63 із 75 

трансформаційних і великих країн, що розвиваються, в середині 90-х років ХХ ст. 

здійснили кроки в напрямі децентралізації [17]. В одних країнах ці процеси 

відбувалися повільніше, ніж в інших, що пов’язано з наявністю передумов, різною 

чисельністю населення та його підтримкою планів уряду щодо територіальної 

децентралізації, зміни адміністративно-територіального устрою країни, 

досягнутим рівнем розвитку місцевого самоврядування на момент прийняття 

рішення про підвищення рівня децентралізації.  

Реформа з децентралізації влади спрямована на зростання ролі територіальних 

громад, збільшення обсягу їх повноважень та якості публічних послуг завдяки 

наближенню центрів їх надання до громадян. Згідно з п. 2 ст. 4 Європейської 

хартії місцевого самоврядування «Органи місцевого самоврядування в межах 

закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі 

сфери їх компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу» 

[66]. Найчастіше до них належать питання муніципальних доріг, міської культури, 

міського транспорту, житлово-комунального господарства, дошкільної та 

шкільної освіти, первинної медичної допомоги. Повноваження, що делегуються 

регіональним органам самоврядування й органам виконавчої влади, стосуються 

передусім реєстраційних повноважень, надання дозволу на будівництво, частини 

повноважень у сфері середньої освіти, культури та охорони здоров’я, виборчих 

функцій, міського планування, питань благоустрою, економічного розвитку, 

громадського порядку. Органи регіонального самоврядування відповідальні 

переважно за такі сфери: землекористування та планування, міжміський 

транспорт, професійна освіта, програми перепідготовки кадрів, культура, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
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утримання і спорудження середніх шкіл, спеціалізовані лікарні, заклади 

соціальних послуг (будинки пенсіонерів, соціальні служби для дітей, кризові 

центри, дитячі будинки).  

Державні органи влади здійснюють постійний контроль за діяльністю органів 

місцевого самоврядування усіх рівнів у частині реалізації останніми делегованих 

повноважень або моніторинг загального дотримання органами місцевого 

самоврядування законодавства про діяльність органів влади. У випадках 

очевидного порушення законодавства державні адміністрації можуть скасовувати 

рішення або накладати штрафи на членів рад за бездіяльність. 

У таких країнах, як США, Великобританія та ін., з англосаксонською моделлю 

місцевого самоврядування діє принцип «позитивного» регулювання діяльності 

органів місцевої влади, згідно з яким органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи реалізують лише ті повноваження, які визначаються законом. У 

Німеччині, Франції, Італії, Іспанії діє принцип «негативного» регулювання, 

відповідно до якого повноваження органів місцевого самоврядування 

визначаються, як регламентовано у п. 2 ст. 4 Європейської хартії місцевого 

самоврядування. 

Питання розподілу функцій та повноважень органів місцевого врядування в 

європейських країнах висвітлено в роботах, присвячених розкриттю 

міжнародного досвіду [46; 48; 49, с 46], який визначає зміст й ефективність 

децентралізації (таблиця 1.2). Повноваження, які мають органи місцевого 

самоврядування вищого рівня в європейських країнах, наведено в таблиці 1.3.  

У п. 3 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначено: «Публічні 

повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної 

влади, які мають найтісніший контакт із громадянином. Наділяючи тими чи 

іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер 

завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії» [66]. Значною 

мірою на розподіл повноважень за рівнями органів самоврядування впливає 
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чисельність населення муніципалітетів (комун, громад) та їх площа, що 

обумовлено дотриманням вищезазначених вимог – урахуванням навантаження 

споживачів на муніципальні установи та збереженням високої якості публічних 

послуг при оптимальному рівні витрат на їх забезпечення. 

Сучасний досвід багатьох європейських і пострадянських країн свідчить про 

позитивні та негативні наслідки, які створюють різні умови для сталого розвитку. 

Вони сприяють підвищенню рівня демократії та громадської активності, 

впливають на економічний розвиток, обумовлюють перерозподіл сил у владі, при 

якому опозиція активізує діяльність на регіональному рівні, щоб зберегти доступ і 

залишити за собою право управління ресурсами країни.  
 

Таблиця 1.2 – Повноваження органів місцевого врядування в європейських 

країнах 
1 

Країна  Сфери, на які поширюються повноваження 

1 2 

Данія 

(Муніци-

палітет) 

Початкова освіта;  
догляд за дітьми;  
догляд за людьми похилого віку; 
інтеграція біженців та іммігрантів;  
захист довкілля, збір та утилізація відходів;  
допомога з безробіття;  
економічний розвиток;  
культура та спорт  

Естонія 

(Муніци-

палітет) 

Освіта;  
соціальне забезпечення;  
послуги охорони здоров’я;  
культура, дозвілля, спорт;  
соціальне житло;  
планування міських і сільських територій;  
туризм;  
громадський транспорт;  
водопостачання, водовідведення, освітлення громадських місць, 
централізоване опалення;  
охорона довкілля, збір та утилізація відходів;  
утримання доріг і кладовищ;  
місцеві податки 
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Продовження таблиці 1.2 
 

1 2 

Фінляндія  
(Муніци-

палітет) 

Освіта (дошкільна, початкова, середня, професійно-технічна, освіта 
для дорослих, бібліотеки);  
охорона здоров’я (первинна, вторинна допомога, стоматологія);  
соціальні послуги (заклади денного догляду за дітьми, послуги 
для людей похилого віку й інвалідів);  
культура і дозвілля;  
спорт;  
територіальне планування;  
будівництво та експлуатація технічної інфраструктури та 
охорона довкілля (дороги, енергопостачання, водопостачання та 
водовідведення, порти та громадський транспорт);  
бізнес і зайнятість;  
незалежне право оподаткування та незалежні фінанси 

Латвія  
(Муніци-

палітет) 

Початкова та середня освіта;  
підготовка вчителів; 
громадське здоров'я; 
соціальні послуги; 
охорона дитинства  
соціальне житло;  
культура;  
водопостачання та опалення;  
збір та утилізація відходів; 
публічні послуги та інфраструктура;  
публічне управління лісами та водними ресурсами;  
ліцензування комерційної діяльності;  
охорона громадського порядку та цивільний захист;  
містобудування;  
збір статистичної інформації;  
громадський транспорт 

Литва 

(Муніци-

палітет) 

Бюджет;  
дошкільна, початкова та середня освіта;  
первинна медична допомога;  
публічні послуги та управління муніципальним майном;  
культура; 
цивільний захист;  
охорона довкілля;  
каналізація;  
житло;  
транспорт;  
заходи щодо ринку праці та сприяння підприємництву; 
територіальне планування;  
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 місцевий розвиток;  
спорт;  
туризм 

 

Норвегія  
(Муніци-

палітет) 

Початкова та середня освіта;  
охорона здоров’я;  
охорона дитинства;  
соціальні послуги;  
культура і дозвілля;  
технічна інфраструктура;  
місцеве планування 

 

Польща  
(Муніци-

палітет) 

Дошкільна та початкова освіта;  
соціальні послуги;  
культура;  
громадський транспорт;  
житло;  
охорона довкілля 

 

Швеція 

(Муніци-

палітет) 

Обов’язкові функції:  
початкова та середня освіта;  
догляд за дітьми і дошкільна освіта;  
первинна медична допомога;  
соціальні послуги;  
догляд за людьми похилого віку; 
допомога людям із фізичними і розумовими вадами;  
захист довкілля;  
територіальне планування; 
збір та утилізація відходів;  
аварійно-рятувальні служби;  
водопостачання і водовідведення;  
експлуатація доріг.  
Додаткові функції:  
культура;  
житло;  
енергетика;  
зайнятість;  
промислові та комерційні послуги 
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Швейцарія  
(Комуни) 

Освіта (дошкільні навчальні заклади та початкові школи); 
переробка відходів; 
дороги;  
місцева інфраструктура; 
місцева поліція; 
територіальне планування; 
податки масштабу комун. 
Делеговані повноваження:  
ведення особового реєстру громадян, які мешкають у комуні, для 
організації виборів у масштабі кантонів і комун, а також для 
збору кантональних податків. Можуть збирати власні податки 
(зокрема, податок на прибуток) та призначати податкові ставки, 
збирати внески й отримувати кантональні гранти. Кантон Грізон 
наділяє комуни правом власності на деякі природні ресурси 
(наприклад, на воду та ліси) 

Австрія 

(Громада) 
Призначення муніципальних службовців; 
місцева поліція; 
управління місцевим дорожнім рухом; 
нагляд за регулюванням місцевого планування; 
місцеве територіальне (просторове) планування; 
регулювання місцевої системи охорони здоров’я; 
підтримка активності місцевої громади: театр, соціальні 
послуги; 
регулювання публічних заходів 

Бельгія 

(Муніципа
літет) 

Підтримка громадського порядку; 
забезпечення виборчого процесу; 
реєстрація актів цивільного стану; 
місцеве територіальне планування; 
підтримка інфраструктури доріг місцевого значення; 
соціальний захист; 
загальні питання муніципалітетів 

Болгарія 

(Муніци-

палітет) 

Підтримка початкових та середніх шкіл; 
підтримка муніципальних лікарень; 
підтримка розвитку культури і спорту; 
забезпечення надання соціальних послуг;  
реєстрація актів цивільного стану; 
підтримка системи каналізації управління постачанням питної 
води; 
управління переробкою побутових відходів; 
підтримка в належному стані громадських місць; 
підтримка в належному стані кладовищ; 
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 підтримка доріг і мостів місцевого значення; 
управління місцевим транспортом; 
житлове будівництво; 
місцеве територіальне (просторове) планування 

Словач-

чина 

(Муніци-

палітет) 

Власні функції:  
дошкільні та позашкільні заклади; 
поліклініки та окремі спеціалізовані лікарні;  
культурні заклади;  
місцеві комунікації;  
міський транспорт; 
житло;  
справляння місцевих податків та зборів; 
водоканал та водовідведення; 
місцева поліція;  
комунальні відходи; 
озеленення та догляд за чистотою довкілля; 
розвиток населеного пункту. 
Делеговані повноваження, що реалізують органи місцевої 
влади від імені держави:  
реєстрація актів громадянського стану;  
надання дозволу на будівництво; 
частина повноважень у сфері середньої освіти 

Велико-

британія 

(Муніци-

палітет) 

Житлове будівництво; 
охорона здоров’я; 
запобігання забрудненню довкілля; 
регулювання забудови території; 
переробка побутових відходів; 
територіальне планування; 
підтримка музеїв, парків та місць дозвілля;  
органи місцевого самоврядування територіальних утворень, які 
поєднують у своєму статусі як статус округу, так і статус 
графства, реалізують також повноваження органів 
самоврядування графства 

Греція  
(Муніци-

палітет і 
комуна) 

Підтримка правопорядку; 
пожежна безпека; цивільний захист; 
підтримка дошкільних навчальних закладів;  

підтримка шкіл, включно з виданням відповідних дозволів в 
освітній сфері; 
підвищення кваліфікації; 
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 підтримка лікарень та медичних центрів місцевого значення; 
підтримка сім’ї та молоді; 
розвиток рекреаційних закладів (будинків відпочинку); 
будівництво житла та територіальне планування; 
управління водопостачанням і переробкою побутових відходів; 
підтримка кладовищ; 
захист довкілля; 
підтримка театрів, музеїв та бібліотек; 
підтримка парків, спортивних майданчиків і громадських місць 
відпочинку в належному стані; 
підтримка доріг місцевого значення;  
забезпечення газопостачання; 
проведення іригаційних робіт; 
регулювання сільського господарства та рибальства; 
стимулювання комерційної діяльності та туризму; 
надання ліцензій щодо певних видів підприємницької діяльності 

Іспанія 
(Муніци-

палітет) 

Підтримка правопорядку; 
планування та співпраця у сфері освіти; охорона здоров’я; 
цивільна оборона та пожежна безпека (повноваження 
обов’язково реалізуються у муніципалітетах із чисельністю 
населення більше 20 тис.); 
територіальне планування; 
захист та підтримка історичної та культурної спадщини; 
захист довкілля (повноваження обов’язково реалізуються у 
муніципалітетах із чисельністю населення більше 50 тис.); 
захист прав споживачів; 
соціальна допомога та сприяння інтеграції (повноваження 
обов’язково реалізуються у муніципалітетах із чисельністю 
населення більше 20 тис.); 
водопостачання та освітлення громадських місць; 
переробка побутових відходів (повноваження обов’язково 
реалізуються у муніципалітетах із чисельністю населення 
більше 5 тис.); 
управління громадським транспортом (повноваження 
обов’язково реалізовуються у муніципалітетах із чисельністю 
населення більше 50 тис.) 

Італія 
(Комуна) 

Забезпечення послуг, пов’язаних із підтримкою шкіл 
(харчування, шкільні автобуси, допомога); 
дошкільне виховання; 
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 культура (підтримка музеїв, виставок, культурних заходів, 
театру); 
територіальне планування та підтримка в належному стані доріг 
місцевого значення; 
управління місцевим транспортом; 
будівництво житла; 
підготовка планів розвитку торгівлі; 
захист довкілля та переробка побутових відходів; 
охорона громадського порядку (адміністративна поліція); 
реєстрація земельних ділянок; 
планування, програмування та регулювання комерційної 
діяльності; 
встановлення та управління промисловими та торговими 
зонами; 
надання публічних послуг, які визначені як місцеві;  
закріплені функції органів місцевого самоврядування у сферах, 
які є відповідальністю держави: забезпечення проведення 
виборів, реєстрація актів цивільного стану, організація 
військового обліку, ведення статистичної діяльності 

Франція 
(Муніци-

палітет) 

Соціальний захист та охорона здоров’я (центри денної медичної 
допомоги, центри для позбавлених житла, служби санітарного 
контролю); 
освіта (створення, будівництво, підтримка та управління 
системою закладів початкової   шкільної та дошкільної освіти);  
планування розвитку муніципалітету; 
організація та фінансування шкільного транспорту в межах 
муніципалітету; 
організація економічної допомоги територіям у складі 
муніципалітету (пряма допомога − додаткова до допомоги, яка 
надається регіоном, на основі угоди; непряма – шляхом надання 
позик компаніям, які працюють на території, що потребує 
допомоги); 
міське планування (підготовка логічно узгоджених схем, місцеве 
міське планування, надання дозволів на будівництво та інших 
дозволів щодо використання землі); 
захист довкілля (дренаж, постачання питної води, збір та 
переробка побутових відходів); 
заклади культури (художні школи, муніципальні архіви, 
муніципальні музеї та музичні школи) 

 

1 Складено автором за джерелами: [46, 48].  
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Таблиця 1.3 – Повноваження органів місцевого самоврядування регіонального 
рівня в європейських країнах 

1
  

Країна  Сфери, на які поширюються повноваження 

1 2 

Данія  
(Регіон) 

Охорона здоров’я;  
лікарні;  
медичне страхування;  
лікування психічних розладів;  
соціальні послуги і спеціальна освіта;  
регіональний розвиток;  
сприяння бізнесу;  
туризм;  
природа і довкілля;  
зайнятість;  
культура;  
транспорт;  
протидія забрудненню ґрунту 

Норвегія 
(Округ) 

Старші класи середньої школи 

регіональний розвиток;  
транспорт і довкілля;  
торгівля та промислова політика; 
нагляд за дотриманням законодавства органами місцевої влади 

Швеція 
(Округ) 

Обов’язкові функції:  
охорона здоров’я;  
стоматологія;  
громадський транспорт (через регіональну службу громадського 
транспорту).  
Додаткові функції:  
регіональний розвиток;  
культура;  
туризм 

Швейцарія 
(Кантон) 

Організація кантональної влади;  
місцеве врядування; 
закордонне співробітництво; 
освіта (середні школи та університети); 
охорона здоров’я;  
поліція; 
взаємодія між державою та релігією; 
культура; 
дороги кантонального масштабу; 
природні ресурси; 
охорона довкілля; 
охорона природної спадщини; 
кантональні податки 
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Польща 

(Повіт, 
Воєводство) 

Повіт:  
середня освіта;  
охорона здоров’я; 
будівництво та експлуатація доріг;  
цивільний захист;  
довкілля;  
зайнятість.  
Воєводство: 
вища освіта;  
соціальна політика;  
економічний розвиток;  
довкілля;  
зайнятість;  
управління дорогами регіонального значення 

Словаччина 
(Край) 

 

Власні функції:  
середні навчальні заклади;  
лікарні;  
окремі заклади соціальних послуг (будинки пенсіонерів, 
соціальні служби для дітей, кризові центри, дитячі будинки);  
заклади культури (галереї, театри, музеї); 
автомобільні дороги ІІ та ІІІ класів, міжміський транспорт; 
територіальне планування та розвиток; 
регуляторна діяльність. 
Делеговані функції:  
частина функцій у сфері освіти (заклади професійної освіти);  
частина функцій у сфері охорони здоров’я;  
частина функцій у сфері національного дорожнього 
господарства 

 

1
 Складено автором за джерелами: [46, 48]. 

 

При високому рівні демократії та громадської активності населення, відповідній 

фінансовій та адміністративній реформі децентралізація приводить до 

економічного зростання регіонів, підвищення якості життя та якості соціальних 

послуг, розвитку соціальної інфраструктури. Приклади позитивного досвіду 

реалізації децентралізації мають Швеція, Данія, Швейцарія, Франція, Італія, 

Польща, Словаччина, Латвія та ін.  



107 

 

 

За відсутності передумов або необхідного забезпечення, або підтримки з боку 

населення й органів влади та самоврядування процес децентралізації зустрічатиме 

спротив на різних рівнях й етапах запровадження.  

Організаційне забезпечення децентралізації представлене зміною існуючих 

повноважень різних рівнів управління виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування на необхідні, які дозволяють максимізувати якість надання 

суспільних послуг. Перерозподіл функцій за рівнями – це складний процес, який 

супроводжується визначенням відповідного фінансування для реалізації 

закріплених за певним рівнем нових функцій і базується на нових й оновлених 

законодавчих актах. У свою чергу, питання передачі повноважень включає 

визначення суб’єкта та його повноважень, якому вони передаються. Систему 

адміністративно-територіального устрою України згідно з Постановою Верховної 

Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до 

Конституції України щодо децентралізації влади» [159] складатимуть такі 

адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони. Залежно від 

рівня та якості життя населення територіальної громади створюються умови для 

формування, залучення та використання соціальних ресурсів, а також надання 

можливостей для гідної життєдіяльності. 

Одна з цілей децентралізації полягає у підвищенні якості надання суспільних 

послуг населенню. Прийняття рішення про передачу повноважень на нижчий 

рівень передбачає, що є суб’єкт, який при передачі цих повноважень забезпечить 

їх більш якісне виконання, ніж на державному рівні. Невеликі нечисленні громади 

не спроможні забезпечити високий рівень надання суспільних послуг. Передача 

багатьох функцій з обласного рівня на рівень окремої громади є економічно 

неефективною, оскільки потребуватиме створення відповідної соціальної 

інфраструктури, «роздування» штату державних службовців для забезпечення 

надання адміністративних і соціальних послуг тощо.  
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А. Ткачук з приводу децентралізації в Данії (однієї з найбільш децентралізованих 

країн Європи) відзначає, що подрібнена адміністративна система – надто дорога 

система. Витрати на управління не можуть зростати безкінечно [220, с. 11]. 

Видатки місцевого самоврядування після останньої реформи щодо укрупнення 

муніципалітетів у Данії, коли середня чисельність їх населення зросла з 20 до 55 

тис. мешканців, стали стабільними, а раніше вони постійно зростали. Данія – одна 

з країн, яка має найбільші за розміром муніципалітети з найбільшими 

повноваженнями. 

Більшість європейських країн спочатку стимулювали укрупнення невеликих 

громад, а потім здійснювали їх примусове об’єднання. Наприклад, у Латвії при 

добровільному об’єднанні волостей держава надавала разову дотацію на розвиток 

інфраструктури і дотацію в розмірі 5% до загального бюджету об’єднаних 

волостей до певного строку (2009 р.), після якого самоуправління об’єднувалися 

без дотацій примусово [221]. У Данії, якщо муніципалітети не погоджувалися на 

об’єднання, втручався міністр внутрішніх справ. У Франції примусове 

укрупнення взагалі не здійснювалося, і нині в країні гостро постає проблема 

фінансової спроможності дрібних громад [241]. 

В Україні з метою створення спроможних громад ухвалено закони України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво 

територіальних громад», Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Методики формування спроможних територіальних громад». Під спроможними 

територіальними громадами розуміються «територіальні громади сіл (селищ, міст), 

які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні 

органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, 

зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці» [131]. Увесь цей перелік якісних характеристик та їх 
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реалізація є умовами забезпечення розвитку людського, соціального та трудового 

потенціалів територіальної громади. 

Слід зауважити, що в Україні, як і в країнах з англосаксонською моделлю 

місцевого самоврядування, діє принцип «позитивного» регулювання діяльності 

органів місцевої влади, тобто органами місцевого самоврядування можуть бути 

реалізовані лише ті повноваження, які визначені згідно із ст. 2 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Ю. Ганущак пропонує встановити критерії розмежування повноважень між 

державою та самоврядуванням, між рівнями самоврядування і територіальними 

органами виконавчої влади, а також основи організації виконавчої влади на 

території. Він вважає, що мережево-центрична система прийняття владних рішень 

має передбачати максимальне наближення здійснення повноважень саме на рівні 

громад, а на субрегіональному та регіональному рівнях достатньо залишити окремі 

функції щодо утримання доріг регіонального значення, закладів освіти та охорони 

здоров’я. Питання фінансової, фіскальної політики, організації судівництва, 

забезпечення національної безпеки, боротьби з організованою злочинністю та 

наркотрафіком, вирівнювання розвитку між регіонами є національним рівнем за 

своєю природою, а тому в цій частині органи місцевого самоврядування можуть 

виступати лише партнером держави [33].  

Автори монографії, у якій визначено особливості впровадження децентралізації 

публічної влади в Україні, стверджують, що шкільна освіта, охорона здоров’я та 

елементи фізичної інфраструктури, включаючи місцеві дороги, освітлення, 

опалення, водопостачання, каналізацію та організацію збору, утилізацію відходів, 

парки та цвинтарі, являють собою головні сектори децентралізації, а медичні 

дослідження мають залишатися централізованими [236, с. 178].  

У роботах, присвячених досвіду європейських країн щодо децентралізації 

публічної влади, обґрунтовано варіанти розподілу повноважень за рівнями влади, 

які ефективно використовуються в європейських державах [46, 49, 220, 221]. 
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Кожна країна по-своєму визначає оптимальний розподіл повноважень, керуючись 

двома основними критеріями: якість послуг і витрати на їх забезпечення. При 

перевищенні галузевих норм навантаження кількості споживачів на бюджетні 

установи якість надання послуг населенню погіршуватиметься. З іншого боку, 

при недостатньому навантаженні спостерігатимуться перевитрати бюджетних 

коштів на утримання бюджетних установ для забезпечення необхідної якості 

надання публічних послуг. 

У багатьох публікаціях вітчизняних авторів та законодавчих актах йдеться про те, 

що кількість делегованих повноважень на базовий рівень має залежати від 

ступеня спроможності об’єднаної громади щодо якості надання суспільних 

послуг, яка має лише зростати, погіршуватися [28, 66, 176, 199 та ін.]. З іншого 

боку, ступінь спроможності потребує чіткого визначення, а не лише його 

характеристики і методики формування.  

Реалізація децентралізації в Україні потребує законодавчого, фінансового, 

організаційного, управлінського, кадрового, наукового, інформаційного та 

трудоресурсного забезпечення. Необхідно чітко визначити відповідальних та їх 

повноваження і відповідальність за їх здійснення, а також забезпечити взаємодію 

між учасниками процесу. Повнота функцій управління цим процесом неможлива 

без організації контролю, у тому числі окреслення меж контролю з визначенням 

дотримання строків виконання обов’язків. 

Успішний процес децентралізації є показником схвалення суспільством 

запланованих державних адміністративно-територіальних перетворень. Необхідна 

підтримка формується за допомогою засобів масової інформації, створення 

освітніх програм навчальними закладами, за якими готують фахівців у сфері 

державного управління та самоврядування, а також громадських організацій, які б 

мали на меті допомогу населенню в розвитку різних форм самоорганізації та 

громадської активності, здійсненні контролю за якістю надання суспільних послуг 

державними органами й органами самоврядування тощо. Велике значення має 
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розповсюдження інформації про позитивні результати процесу децентралізації 

для населення з метою розкриття його переваг для соціального та трудового 

потенціалів, а також формування позитивних тенденцій у системі суспільних 

відносин між територіальними громадами та регіонами. 

Таким чином, європейський досвід державного регулювання змін соціальної 

моделі держави свідчить, що необхідно забезпечити перехід України від 

традиційної соціальної політики до політики соціальної якості, яка передбачає 

формування та розширення макроекономічного «вікна можливостей», 

спрямованого на структурну перебудову та зростання продуктивності 

національної економіки, а також посилення функції державного управління щодо 

стратегічного планування соціального розвитку країни, зміну ідеології програмно-

цільового бюджетування, прогнозування та моніторинг виконання програм, 

правове забезпечення політики соціальної якості збалансоване законодавством ЄС 

[26, с. 348-352].  

При формуванні стратегічних документів щодо соціального розвитку доцільно 

визначити такі напрями, обумовлені кращим досвідом розвинутих країн, 

потребами євроінтеграції та національними потребами: стимулювання 

самозайнятості, адресна соціальна підтримка, регулювання політики трудової 

мотивації на користь України, інвестування в соціальний і трудовий потенціали, 

досягнення збалансованого соціально-економічного й екологічного розвитку, 

залучення до трудової діяльності економічно неактивної частки населення, 

зниження молодіжного безробіття, створення нових робочих місць та активізація 

взаємодії з громадським сектором і бізнесом при виконанні соціальних функцій 

державою, реалізація активної політики зайнятості, створення рівних 

можливостей, боротьба із соціальною дискримінацією, розвиток соціального 

діалогу та залучення громадян до управління громадою.  
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Трансформація європейських соціальних моделей відбувається в напрямі відмови 

від ідеї загального добробуту, створення сервісної держави та гарантування 

найбільш необхідних соціальних прав [115].  

Прийняття у 2017 р. документа «Європейська опора соціальних прав», у якому 

визначено 3 напрями та 20 принципів їх досягнення з розкриттям статистичних 

індикаторів моніторингу та інструментарію, стало підставою для здійснення змін 

у вітчизняній соціальній та євроінтеграційній політиці [310, 311]. 

Отже, адаптація міжнародного досвіду до умов України у сполученні з 

просуванням євроінтеграційних процесів потребує визначення, опрацювання та 

реалізації політики соціальної якості, заснованої на правовому та змістовному 

полі «Європейської опори соціальних прав», забезпеченні вбудованості України в 

чинні ініціативи та програми ЄС: «Інвестиційний план для Європи», «Єдиний 

цифровий ринок», «Гарантії для молоді», «Новий старт соціального діалогу» та ін. 

Для України й інших національних держав єдиного соціального простору ЄС у 

зв’язку з цим постають перешкоди, пов’язані з інституційним і фінансовим 

забезпеченням реалізації «Європейської опори соціальних прав» та Концепції 

(стратегії) соціальної якості. 
 

1.4 Висновки до розділу 1 

 

Розгляд теоретико-методологічних засад державного регулювання використання 

соціальних ресурсів дозволив розкрити суть категорії «соціальні ресурси» та 

змістовне наповнення її структурних складових; обґрунтувати домінуючу роль 

соціальної складової в забезпеченні сталого розвитку; визначити напрями 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання 

використання соціальних ресурсів в умовах цифровізації економіки та суспільства 

і реалізації реформи децентралізації влади; охарактеризувати міжнародний досвід 

управління соціальними ресурсами в сучасних моделях державної політики 

європейських країн. Зроблено такі висновки: 
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1 Узагальнення результатів теоретико-методологічного дослідження свідчить про 

існування двох основних підходів до визначення ролі соціальних ресурсів у 

національній економіці. Згідно з першим увага акцентується на суб’єктності 

соціальних відносин і соціальні ресурси визначаються як сукупність 

можливостей, умов використання соціального капіталу, реалізації та активізації 

соціального і трудового потенціалів. Другий підхід пов’язаний із трактуванням 

соціальних ресурсів як ресурсного забезпечення, яке залучають або яким 

володіють і використовують для досягнення цілей та інтересів суб’єктів 

управління у процесі соціально-економічної взаємодії.  

Запропоновано підхід до визначення поняття «соціальні ресурси», який тяжіє 

до першого з вищезазначених: соціальні ресурси − це задіяні в соціально-

економічних процесах соціальний і трудовий потенціали, використання яких 

обумовлює розвиток економіки, суспільства, окремої людини. Державне 

регулювання використання соціальних ресурсів – це управлінська діяльність, 

спрямована на залучення соціальних ресурсів до соціально-економічних 

процесів як чинників сталого розвитку. Під «соціальними ресурсами» в 

широкому сенсі запропоновано розуміти сукупність ресурсів соціальної 

взаємодії, умов і засобів їх мобілізації, реалізації та незадіяних можливостей, 

втілених у соціальному потенціалі, ресурсів праці та їх здібностей і 

можливостей, втілених у трудовому потенціалі, та капіталізованої соціальної 

складової у формі довіри, норм, правил, соціальних зв'язків, втіленої у 

соціальному капіталі, які реалізуються для задоволення потреб суспільства.  

2 Соціальні ресурси національної економіки являють собою задіяні та резервні 

ресурси, реалізовані та потенційні суспільні можливості забезпечення гідного 

рівня життя, ефективної соціальної взаємодії, соціальної безпеки населення та 

держави, які дозволяють досягати економічного зростання і розвитку 

громадянського суспільства. Структурними складовими соціальних ресурсів є 

соціальний і трудовий потенціали, соціальний капітал. У контексті управління 

процесами сталого розвитку конкретизовано суть і розкрито зміст понять 
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«соціальний потенціал», «трудовий потенціал» та «соціальний капітал». 

Соціальний потенціал – це наявні та потенційні можливості й умови суспільної 

взаємодії суб’єктів соціально-економічних відносин щодо розвитку і безпеки в 

соціальній, економічній та екологічній сферах. Трудовий потенціал – задіяні та 

потенційні можливості працездатного населення до соціальної діяльності, перш 

за все трудової, в національній економіці. Соціальний капітал – це система 

соціальних зв’язків, яка завдяки реалізації якісних властивостей (цінностей, 

довіри, відповідальності тощо) створює можливості для ефективної соціально-

економічної взаємодії суб’єктів відносин й одержання вигід і благ від неї. 

3  Рівень економічного розвитку характеризує та обумовлює рівень можливостей 

формування, відтворення та використання як соціального, так і трудового 

потенціалу. Реалізація основних соціальних і трудових чинників, які є 

результатом відповідних перетворень потенціалу за умови їх мобілізації та 

активізації на ресурси розвитку, визначають можливості економічного 

зростання.  

Соціальні ресурси акумулюють сукупні здібності до суспільно корисної праці 

працездатного населення, їх розвиток впливає на позитивні зміни основних 

параметрів економічного зростання, що сприяє забезпеченню гідного рівня та 

якості життя населення, поліпшенню його добробуту, прогресивним соціально-

економічним змінам у суспільстві.  

4 Децентралізація влади спрямована на підвищення рівня та якості життя 

населення країни, збільшення обсягу та якості суспільних послуг. Правове 

забезпечення державного регулювання використання соціальних ресурсів 

сталого розвитку в умовах децентралізації базується на законодавстві про 

місцеве самоврядування, об’єднання громад, зайнятість, а також на 

законодавчих актах, що регулюють питання фінансування та перерозподілу 

повноважень у сферах освіти, культури, соціального захисту населення, 

охорони здоров’я, охорони довкілля, надання житлово-комунальних та інших 
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суспільних послуг. Для чинного правового поля характерна неврегульованість 

нагальних питань, які визначають можливості розвитку соціального та 

трудового потенціалів територіальних громад і прискорення реформи 

децентралізації, що впливає на виникнення відмінностей у процедурах, правах 

та відповідальності членів громади у процесі її управління. 

5 Процеси цифровізації економіки та суспільства безпосередньо впливають на 

трансформацію соціально-трудових відносин і можливості економічного 

зростання країни. Чинні положення щодо державного контролю та захисту 

трудових відносин на нових цифрових майданчиках із дистанційними формами 

зайнятості відсутні. Неадаптованість правових положень України з цифровізації 

економіки та суспільства до змін у соціально-трудовій сфері знижує соціальну 

безпеку, безпечність електронної комунікації, стримує цифровий і соціально-

трудовий розвиток, обмежує реалізацію прав і свобод людини, потребує 

реформування трудового законодавства відповідно до цифрових перетворень. 

6 Європейський курс розвитку країни й укладання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом потребує дотримання правової бази, яка діє 

і реалізується в Європі, та цілеспрямованості на досягнення Глобальних цілей 

сталого розвитку, відповідних змін в усіх економічних і соціальних, політичних 

і суспільних напрямах взаємодії. Європейські країни у внутрішній політиці 

вимагають орієнтації на людину у всіх стратегічних документах розвитку, 

створення рівних можливостей, досягнення гендерної рівності, усунення 

дискримінації на ринку праці, формування і підтримки розвитку середнього 

класу, забезпечення умов для соціально-економічного сталого зростання. 

У процесах державного регулювання використання соціальних ресурсів мають 

ураховуватися соціальні стандарти та практики ЄС. При використанні 

міжнародного досвіду в інституційних умовах України необхідно приділити 

увагу опрацюванню та реалізації політики соціальної якості, участі України в 

чинних ініціативах та програмах ЄС. 
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7 На шляху до євроінтеграції уряд України має вирішити питання щодо 

завершення реформи децентралізації влади задля посилення демократії в країні, 

ефективності формування і використання соціальних ресурсів. Кожна 

європейська країна реалізовувала свою модель децентралізації влади протягом 

багатьох років, у тому числі регулювання функцій та повноважень органів 

місцевого врядування різних рівнів, керуючись двома основними критеріями: 

якість послуг і витрати на їх забезпечення. Децентралізація влади в Україні 

потребує відповідного законодавчого, фінансового, організаційного, 

управлінського, кадрового, наукового, інформаційного та трудоресурсного 

забезпечення. Відсутність необхідної нормативно-правової підтримки всіх 

напрямів реалізації реформи, чіткого визначення відповідальних та їх 

повноважень і відповідальності за це стримує та перешкоджає взаємодії всіх 

учасників процесу й ефективному використанню соціальних ресурсів країни.  

8 Формування стратегічних документів щодо соціального розвитку потребує 

визначення з урахуванням досвіду розвинутих країн напрямів, потреб 

євроінтеграції та національних потреб, а саме стимулювання самозайнятості, 

інвестування в соціальний і трудовий потенціали, досягнення збалансованого 

соціально-економічного й екологічного розвитку, зниження рівня безробіття 

серед молоді, створення нових робочих місць та активізації взаємодії з 

громадським сектором і бізнесом при виконанні соціальних функцій державою, 

реалізації активної політики зайнятості, створення рівних можливостей, 

усунення соціальної дискримінації, розвитку соціального діалогу та 

підвищення громадської активності. 
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РОЗДІЛ 2  
ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДІЯНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1  Реалізація принципів соціальної справедливості та економічної 
ефективності при залученні соціальних ресурсів 

 

Серед принципів подальшого глобального і національного розвитку міжнародна 

спільнота робить акцент на сполученні економічної ефективності та соціальної 

справедливості. Їх реальна гармонізація створює умови для ощадливого й 

ефективного використання всіх видів ресурсів, у першу чергу соціальних. 

Стратегічні пріоритети розвитку будь-якої країни мають орієнтуватися на 

забезпечення єдності зусиль органів влади та громадянського суспільства щодо 

реалізації принципів соціальної справедливості й економічної ефективності в 

досягненні сталого розвитку країни. Економічна ефективність і соціальна 

справедливість є одночасно взаємопосилюючими важелями державного 

регулювання суспільного розвитку та перебувають у постійному конфлікті. 

Забезпечення соціальної справедливості в суспільстві потребує втручання 

держави в ринкові механізми ціноутворення, визначення вартості робочої сили, 

конкуренції на ринку праці, формування пропозиції робочої сили та попиту на неї. 

Функціонування ринкових механізмів залежить від соціальних чинників, а 

економічна ефективність − від якісних і кількісних характеристик трудового 

потенціалу, платоспроможності споживачів, рівня розвитку соціальної 

інфраструктури тощо.  

Соціальна справедливість – це відповідність очікувань реальній дійсності. 

Стосовно людини вона проявляється у дотриманні рівних прав, свобод і 

можливостей, забезпеченні соціальних гарантій та недопущенні дискримінації за 

місцем проживання, національністю, статтю, віком, релігією тощо. Проблема 
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досягнення справедливості в суспільстві вирішується з давніх часів філософами, 

соціологами, економістами, юристами, проте відсутня єдність щодо визначення 

соціальної справедливості. У більшості із запропонованих трактувань соціальна 

справедливість зводиться до соціальної рівності – однакові права та свободи 

індивідів, які належать до різних соціальних груп і верств, їх рівність перед 

законом і формально рівні можливості досягти успіху за принципом «кожному по 

мірі його особистої соціально корисної праці». Погоджуючись з О. Яременко 

[300], слід відзначити, що далеко не будь-яка рівність є справедливою, та не будь-

яка нерівність є несправедливою. Складність і структурованість соціальних 

систем потребують певного рівня неоднаковості їх елементів за різними 

критеріями, які не обов’язково суперечать умовам справедливості.  

У наукових працях, присвячених соціальній справедливості, увага приділяється 

перерозподілу надлишкового багатства. В егалітаристській теорії розподіл благ 

між людьми, які рівною мірою на це заслуговують, має бути рівним. В 

утилітаристській справедливим є той розподіл, який є пропорційним і максимізує 

загальну корисність усіх членів суспільства. Д. Бентам [307], основоположник 

утилітаризму, вбачає сенс етичних норм і принципів у «найбільшому щасті» для 

«найбільшої кількості людей», а дії людей мають отримувати оцінку відповідно 

до їх корисності. Зазначені принципи розподілу, через складність визначення 

корисності благ для кожного, мають усі недоліки егалітаристської теорії, до яких 

належать низькі стимули до продуктивної праці, підприємництва, інновацій та 

ефективного використання виробничих ресурсів, недостатня мотивація до 

розвитку трудового потенціалу. 

У роулсіанській теорії справедливості принципом розподілу доходів є 

максимізація корисності найбідніших членів суспільства. Теорія передбачає, що 

люди, перебуваючи у природному стані, між собою є рівними: вони не знають 

свого місця в суспільстві, соціального статусу, класового становища. У цій 

ситуації ніхто не може змінити що-небудь для себе на краще, що і визначає 

вихідну ситуацію як чесну. На думку Дж. Ролза, автора цієї теорії, відмінності в 
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розподілі доходів і влади серед організацій очікувані, але необхідно ці доходи і 

владу використовувати для набуття переваги для всього суспільства; крім того, 

посади мають бути доступними всім. Іншими словами, нерівність може бути 

припустимою лише за умови, якщо це вигідно всім [185, 322]. Теорія 

справедливості Дж. Ролза критикується за обмеженість застосування та схожість у 

розподільному процесі на ідеї егалітаристської теорії [280].  

У рамках ринкової концепції розподіл благ відбувається відповідно до 

господарської корисності та продуктивності чинників виробництва, залежно від 

ступеня їх участі у виробництві.  Власники чинників виробництва отримують 

різні доходи, які залежать від вартості ресурсів та їх кількості. Вартість 

виробничих ресурсів визначається за ринковими механізмами ціноутворення 

залежно від попиту та пропозиції, їх граничної продуктивності. В умовах 

жорсткої конкуренції зростають стимули до ефективної праці, запровадження 

інновацій та ефективного використання ресурсів. Розподіл доходів за багатством, 

привілейований розподіл доходів разом із ринковим підходом, які розповсюджені 

в сучасній економіці багатьох країн, посилюють соціальну нерівність і дають 

можливість отримувати додатковий дохід тим, хто накопичує активи й отримує їх 

у спадщину, користується привілеями при владі. Ці підходи створюють сильні 

економічні стимули до особистого накопичення багатства та характеризуються 

зростанням частки населення, яке належить до категорії бідних, що є ознакою 

соціальної несправедливості. 

При реалізації державою соціально-економічних функцій, серед яких створення 

рівних можливостей для досягнення добробуту, забезпечення гідних умов життя, 

соціальний захист малозабезпечених верств населення, розвиток системи освіти, 

охорони здоров’я, охорони довкілля шляхом зростання соціальних витрат, 

запровадження прогресивного оподаткування та інших ринкових інструментів, 

зростає можливість досягнення соціальної справедливості та збільшуються 

економічні витрати. Державне втручання в ринкові процеси ослаблює стимули до 

підприємництва та впливає на цінові механізми, у тому числі із застосуванням 



120 

 

 

податкових інструментів регулювання економіки. Виникає питання: чи є 

справедливим неринковий механізм перерозподілу благ і хто відповідальний за 

дотримання принципу соціальної справедливості − ринок, держава чи 

громадянське суспільство? Яким є баланс між державними та ринковими 

інструментами для досягнення гідних умов й оплати праці для забезпечення 

зростання ефективності використання та відтворення трудового потенціалу і 

мінімізації соціального напруження та нестабільності? 

Чим сильніша соціальна підтримка населення з боку держави, тим більше 

можливостей розвитку трудового та соціального потенціалів країни. Забезпечення 

гідного соціального захисту та підтримки населення можливе за умов стабільної 

ефективної економіки. З іншого боку, при надмірному втручанні держави в 

перерозподіл матеріальних благ зростає ризик збільшення частки економічно 

неактивного населення при зростаючих масштабах трансферних виплат. 

Оптимальний рівень соціальних норм і гарантій має сприяти зростанню 

продуктивності праці, частки економічно активного населення шляхом залучення 

до трудової діяльності економічно неактивного населення й утримання у складі 

робочої сили осіб пенсійного віку та осіб з обмеженими можливостями. Для 

ефективної соціальної інклюзії економічно неактивного населення має існувати 

необхідна соціальна інфраструктура: система освіти, система охорони здоров’я, 

транспорт та засоби пересування, зручні для осіб з обмеженими можливостями 

тощо. Громадська думка має позитивно сприймати ці зміни і готуватися до 

подальших змін і трансформацій, яких потребує соціальна інклюзія в суспільстві. 

Виконання вимог зовнішніх інвесторів країни для залучення коштів міжнародних 

фондів з метою збереження макроекономічної стабільності потребує постійного 

скорочення соціальних витрат, «що болюче б’є по найбідніших групах населення. 

Виникає додатковий ендогенний провал попиту, який майже автоматично 

погіршує стан бюджету» [300]. Проте фахівці Світового банку констатують, що в 

Україні соціальне забезпечення є не лише дорогим для бюджету (майже 5% 

валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2017 р.), але і недостатньо адресним: 
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лише 30% допомоги потрапляє до 20% найменш забезпеченого населення. 

Вирішення цієї проблеми потребує поліпшення адресності однієї з найбільших 

програм – житлово-комунальної субсидії [149].  

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує на оптимізацію бюджетних видатків 

із структурними реформами в основних бюджетних сферах (освіта, охорона 

здоров’я, пенсійна система, державне управління). Оптимізація здійснюється 

шляхом скорочення чисельності зайнятих та реорганізації, об’єднання бюджетних 

організацій і закладів. Досягнення гідного рівня оплати праці в бюджетній сфері 

супроводжується зростанням якісного кадрового складу при зменшенні кількості 

низькокваліфікованих представників цієї сфери, а в рамках децентралізації – при 

оптимізації (зменшенні) мережі шкіл і лікарень. Одержання економічного ефекту 

в бюджетній сфері відповідає негативному соціальному ефекту, вираженому у 

зростанні кількості безробітних.  

Зростання соціальної несправедливості під час збільшення диференціації доходів і 

кількості населення, що перебуває за межею бідності, впливає на зміцнення 

соціального потенціалу з негативним вектором, який характеризується зниженням 

довіри до роботодавців та влади, продуктивності праці, тяжінням до відкритих і 

прихованих форм конфліктів при відстоюванні рівних прав і можливостей [140]. 

За даними Моніторингу різних форм бідності в Україні  близько 70% населення 

України відносить себе до категорії бідних; 38,1% не має можливості забезпечити 

свої базові потреби повною мірою та потреби в харчуванні; 68,6% хоча б за одним 

критерієм належать до категорії бідних [135].  

Порівняння офіційного (1744,8 грн) та фактичного прожиткового мінімуму 

(3262,7 грн) у 2018 р. із середньодушовими еквівалентними загальними доходами 

на місяць свідчить, що нижчі від прожиткового мінімуму доходи отримує 1,3% 

населення (0,5 млн осіб) та 27,6% населення (10,6 млн осіб) відповідно [50]. 

Порівняно з 2016 р. кількість бідних в Україні за першим показником знизилася 

втричі (з 3,8 до 1,3%), а за другим – майже вдвічі (з 51,1%, що свідчило про 
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перетинання критичної межі 50% [178], до 27,6%). У 2018 р. 29% населення 

отримували доходи понад 5160 грн / місяць (проти 14,8% у 2017 р.) при рівні 

інфляції 9,8% і темпах зростання реальної заробітної плати 112,5%. Це загалом 

вказує на помірну позитивну динаміку на шляху подолання бідності в країні [184].  

Як відзначають фінансові аналітики американського ділового видання Bloomberg, 

у рейтингу найбідніших країн за Bloomberg's Misery Index Україна посідає шосте 

місце згідно з розрахунками 2018 р. і прогнозом на 2019 р. [313]. За методологією 

Світового банку рівень бідності (споживання на душу населення нижче 5,5 дол. 

США на день у 2011 р. за паритетом купівельної спроможності (ПКС)) в Україні 

знизився за останні роки до 4,0% у 2018 р. проти 4,9% у 2017 р. та 6,4% у 2016 р., 

як зазначено в доповіді «Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: 

Financial Inclusion» [327]. Відповідно до прогнозу Світового банку в 2019 р. 

очікується його подальше зниження до 3,4%, а в наступному році − до 2,8%, що 

пов’язано з поступовим підвищенням пенсійних виплат, мінімальної заробітної 

плати в країні, заробітної плати в державному секторі та грошовими переказами 

мігрантів [327].  

Боротьба з бідністю є ціллю номер один серед Цілей сталого розвитку, 

затверджених на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 р. 

193 держави-члени ООН взяли на себе зобов’язання в найближчі 15 років: 

покінчити з крайньою бідністю, подолати нерівність і несправедливість, вирішити 

проблеми зміни клімату. Подолання бідності є також одним з основних напрямів 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) та багатьох інших міжнародних 

договорів. 

Для досягнення Цілі «номер один» в Україні прийнято Стратегію подолання 

бідності, у якій визначено механізми запобігання бідності та шляхи вирішення 

цієї проблеми на період до 2020 р., оновлено Методику комплексної оцінки 

бідності, виконується План заходів на 2019 р. з реалізації Стратегії подолання 

бідності. Відповідно до цієї Стратегії рівень бідності за абсолютним критерієм 
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(витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) в 2018 р. мав би 

знизитися до 23%, а в 2020 р. − до 15% (за даними 9 місяців 2018 р. цей показник 

становив 45%, а за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму − 29,3%), 

рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією МОП було 

заплановано зменшити до 9,2% (до 2018 р.) та 9% (до 2020 р.) За офіційними 

даними статистики у 2018 р. рівень безробіття населення віком 15-70 років згідно 

з методологією МОП склав 8,8% при рівні зайнятості 57,1%, а працездатного віку 

− 9,1% при рівні зайнятості  66,1% [96, 138]. 

Категорія бідних не є показником справедливості в суспільстві, а також не є 

ресурсом соціального розвитку. Тільки залучення важелів її подолання 

перетворює можливості цієї категорії населення на реальні соціальні ресурси. 

Високий відсоток населення за межею бідності − це результат соціальної 

несправедливості, яка виникає на ринку праці. Для українського ринку праці 

характерні такі прояви соціальної несправедливості, як гендерна нерівність в 

оплаті праці й різних можливостях у сфері зайнятості, диспропорція в доходах у 

різних галузях і регіонах, зростання розриву між доходами заможних і бідних, 

дискримінація за віком при працевлаштуванні, невідповідність компенсації за 

роботу у шкідливих умовах праці необхідним витратам на відновлення робочої 

сили, диспропорції в попиті та пропозиції робочої сили за віком, кваліфікацією в 

різних галузях та регіонах, правова незахищеність при неформальній, неповній і 

гнучкій формах зайнятості. Болючим питанням для людей похилого віку є 

диспропорції в розмірах пенсій, призначених у різні роки. 

Зростання соціальної несправедливості в оплаті праці впливає на збільшення 

мобільності трудових ресурсів як у межах країни, так і за кордоном. За рівнем 

оплати національний ринок праці сьогодні є неконкурентоспроможним порівняно 

з європейськими країнами. Перетворення ринків праці з праценадлишкових на 

праценедостатні спричиняє зростання їх трансакційних витрат.  
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Згідно з дослідженнями Індексу соціальної згуртованості та примирення в 

Донецькій і Луганській областях рівень схильності до міграції серед підлітків 

становить 6,8 за шкалою від 0 до 10, де 0 означає, що ніхто не думає про міграцію, 

а 10  – що кожна людина хоче виїхати зі свого регіону. Підлітки є найбільшою 

цінністю кожної громади, вони реалізують її майбутні плани, розділяють цінності, 

погляди та соціальні норми батьків. Підлітки мають вищу схильність до міграції, 

ніж доросле населення. Для порівняння: схильність до міграції за результатами 

загального опитування населення Донецької та Луганської областей становить 4,1 

та 4,4 відповідно. У свою чергу, дівчата більш схильні розмірковувати про 

міграцію, ніж хлопці. Основними причинами, що посилюють бажання залишити 

регіон, є вплив негативних психосоціальних чинників, індивідуалістичні цінності, 

якість життя та підприємницькі прагнення. Низький рівень оплати праці, 

молодіжне безробіття, відсутність широкого вибору працевлаштування в 

сільських регіонах штовхає молодь на пошуки кращих умов життя та роботи в 

інших містах, ще більше знижуючи  можливості соціально-економічного розвитку 

своїх громад [94]. 

Для сучасного ринку праці характерні ситуації, при яких високий відсоток 

безробіття населення в окремих регіонах супроводжується високим попитом на 

робочу силу. Це результат невідповідності сфери професійної освіти фактичним 

потребам регіонального ринку праці. Застаріла матеріально-технічна база, «old 

school» у методах роботи професорсько-викладацького складу, невідповідність 

очікувань молоді «Покоління Z» («цифрового покоління») традиційним підходам 

до викладання та навчання в системі вищої та професійно-технічної освіти, високе 

молодіжне безробіття, що знижує мотивацію молоді до навчання, негативно 

впливають на якість підготовки молодих фахівців і професіоналів. Розвиток 

матеріально-технічної бази закладів системи освіти, за-провадження інноваційних 

форм навчання, нових сучасних інтерактивних технологій, формування 

компетенцій, затребуваних на ринку праці, – усе це дозволить прискорити 

трансформацію галузевої структури і досягти балансу між потребами в якісній 
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робочій силі та її пропозицією, своєчасно враховувати зміни потреб ринку праці 

та знизити рівень безробіття молоді. 

Гендерна нерівність у світі відповідно до Індексу гендерного розриву 2018 не 

змінилася порівняно з 2017 р., паритет становив 68,0%, розрив між чоловіками і 

жінками залишився на рівні 32%. Проте Україна погіршила свою позицію у 

світовому рейтингу, перемістившись із 61 місця у 2017 р. на 65 місце із 144 країн 

у 2018 р. Рівень оплати жінок та чоловіків за аналогічну роботу майже не 

змінився, спустившись з 37 до 39 місця в рейтингу (індекс рівності 70,3%); 

співвідношення жінок до чоловіків серед законодавців, високопосадовців й 

управлінців не змінилося та перебуває на 23 позиції (індекс рівності 69,7%) [326].  

За даними офіційного сайту статистики України у ІV кварталі 2018 р. розрив в 

оплаті праці чоловіків та жінок склав 22,3% (у ІV кварталі 2017 р. − 20,9%). 

Найбільший розрив спостерігався в авіаційному транспорті – 39,6%, поштовій та 

кур'єрській діяльності – 37,7, фінансовій і страховій діяльності – 35,3%. У І 

кварталі 2019 р. жінки отримували вищу заробітну плату, ніж чоловіки, на 2,1% у 

сфері адміністративного та допоміжного обслуговування на 0,7% [Розраховано за 

даними: 191].  

Подолання гендерної нерівності позитивно впливає на економіку країни. За 

підрахунками дослідників, які підготували Глобальний звіт про гендерні розриви 

[326], досягнення гендерного паритету дозволяє збільшити ВВП країни. Так, при 

зниженні гендерної нерівності ВВП Великобританії збільшився б на 250 млрд 

дол., США − на 1750, Японії − на 550, Франції − на 320, Німеччини − на 310 млрд 

дол. (для України такі дослідження не здійснювалися). 

Диспропорція в доходах у різних галузях економіки у 2018 р. дорівнює 7 разів (у 

поштовій та кур'єрській діяльності середньомісячна заробітна плата становила 

5044 грн (майже вдвічі менша від середньомісячної заробітної плати в країні) 

проти 35651 грн в авіаційному транспорті та 16161 грн у фінансовій і страховій 

діяльності) та регіонах – 1,39 раза (у 2018 р. середньомісячна заробітна плата у 



126 

 

 

Тернопільській області становила 6969 грн проти 9686 грн у Донецькій області). 

Зазначені диспропорції на ринку праці впливають на міжгалузеву та 

територіальну мобільність кваліфікованих кадрів, зростання популярності 

спеціальностей на ринку освітніх послуг, які готують фахівців для галузей із 

високим рівнем оплати праці. Регіональна диференціація оплати праці залежить 

від спеціалізації регіонів і рівня соціально-економічного розвитку території, який 

визначається великою кількістю чинників, у тому числі інвестиційною 

привабливістю, розвиненою транспортною інфраструктурою, якістю реалізації 

програм регіонального розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу щодо 

створення нових робочих місць, сприяння самозайнятості населення [245, 252, 

272]. 

Соціальна несправедливість проявляється за наявності явища неформальної 

зайнятості, яке у 2018 р. становило 21,6% (3541,3 тис. осіб проти 16360,9 тис. осіб 

віком 15-70 років) офіційної зайнятості в Україні. Порівняно з 2016 і 2017 рр. (24 

та 22,9% відповідно) відбувається її поступове зниження, що слід розцінювати 

позитивно.  

Прагнення до вигід економічних переваг обумовлює існування неформальної 

зайнятості, яка має різні причини виникнення. По-перше, з метою поліпшити 

матеріальне становище та знизити рівень бідності населення, яке шукає 

приробіток до основної роботи та його не цікавить офіційне оформлення 

трудових відносин, оскільки це знизить заробіток або такі умови не вигідні 

роботодавцю; по-друге, під впливом процесів глобалізації та інформатизації 

економік багатьох країн зростає кількість фрілансерів, які погоджуються 

працювати без офіційного оформлення трудових відносин, часто керуючись при 

виборі роботодавця його репутаційними характеристиками та власними 

можливостями і потребами в роботі; по-третє, учасниками неформального ринку 

стають ті представники робочої сили, які не можуть знайти офіційну роботу або 

це дуже ускладнено (ті, хто мав судимість, звільнені за порушення трудової 
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дисципліни, пенсійного віку, без досвіду роботи, нелегальні мігранти), і вони 

готові на будь-яких умовах за мінімальну оплату виконувати роботу.  

Неврегульованість трудових відносин і відсутність юридично оформлених 

трудових договорів призводять до порушення трудових прав працівників, 

невиконання зобов’язань роботодавцем, виконання роботи в неналежних умовах 

праці, частих випадків несплати за виконану роботу через невідповідність її 

очікуванням роботодавця. Зростання у всьому світі неформальної зайнятості 

негативно оцінюється міжнародними експертами унаслідок високого ризику 

порушення трудових прав, ухилення роботодавців від сплати податків та втрати 

найманими працівниками соціально-трудових гарантій, страхового стажу з одного 

боку, але з іншого − для окремих категорій населення це єдина можливість 

боротьби з бідністю. Захист трудових прав і соціальний захист сприяють розвитку 

трудового потенціалу, мінімізують ризики у процесі використання трудових 

ресурсів і забезпечують рівні можливості та трудові стандарти. В умовах 

неформальної зайнятості такий захист відсутній. 

Результати дослідження глобального Індексу багатовимірної бідності (ІББ) 2019 у 

101 країні світу і 1119 регіонах, у яких мешкає 5,7 млрд осіб, або 76% населення 

всього світу, свідчать, що незалежно від рівня прогресу у всіх проаналізованих 

країнах люди в сільській місцевості досі бідніші, ніж у містах, діти досі бідніші, 

ніж дорослі, а за показником середнього рівня доходів може приховуватися 

величезна нерівність у формах бідності всередині країн. Люди, які живуть у 

багатовимірній бідності, відчувають обмеження щонайменше за третиною 

зважених показників у сфері здоров'я, освіти та рівня життя. Це, зокрема, такі 

показники: харчування, дитяча смертність, тривалість шкільного навчання, 

відвідування школи, паливо для приготування їжі, санітарні умови, вода, 

електрика, покриття підлоги, володіння майном. Для України Індекс 

багатовимірної бідності становить 0,001, або 0,2%. Порівняно з Молдовою (0,004, 

або 0,9%) ситуація у 2018 р. є кращою, а з Конго (0,389, або 74,0%) − надзвичайно 

кращою. За наведеними у звіті розрахунками частка українців, які живуть за 
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межею бідності (1,9 дол. на день), становить 0,1%, а за межею національного 

рівня бідності – 2,4% [102]. 

Відчуття соціальної несправедливості загострюється при зростанні розриву між 

доходами заможних і бідних, який характеризують:  

квінтильний коефіцієнт (відношення середнього доходу найбагатших 20% 

населення до середнього доходу найбідніших 20% населення) − за даними 2010-

2017 рр. він становив 3,5 (проти 3,3 за 2010-2015 рр.);  

відношення Пальма (частка найбагатших 10% населення у валовому 

національному доході, поділена на частку найбідніших 40%) – 0,9 (проти 

попереднього значення 0,8);  

коефіцієнт Джині (характеризує відхилення фактичного розподілу доходів 

окремих осіб або домашніх господарств у певній країні від абсолютної рівності. 

Значення індексу 0 відповідає абсолютній рівності, 100% − абсолютній 

нерівності) – 25 (проти попереднього значення 24,1%);  

коефіцієнт нерівності людей (середній показник нерівності за трьома основними 

вимірами людського розвитку) − 6,5 у 2017 р. (проти 7,2 у 2015 р.);  

нерівність у доході (засновано на даних обстежень домогосподарств, нерівність у 

розподілі доходу оцінено з використанням індексу нерівності Аткінсона) − 8,5 у 

2017 р. (проти 9,2 у 2015 р.) [54]. 

З такими характеристиками людського розвитку Україна посідала в 2015 р. 84 

місце в рейтингу із 188 країн світу, втративши 3 позиції порівняно з 2014 р. [73]. 

Згідно із статистичними даними за 2017 р. Україна перемістилася на 88 місце із 

189 країн, піднявшись на 2 позиції порівняно з 2016 р., проте саме значення 

Індексу людського розвитку зростало з 0,743 у 2015 р. до 0,751 у 2017 р. Згідно із 

класифікацією, запропонованою авторами доповіді «Індекси та індикатори 

людського розвитку: Оновлені статистичні дані 2018» [92], Україна належить до 
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групи країн із високим рівнем людського розвитку. Виходячи з динаміки 

показників нерівності за 2015-2107 рр., сума доходів найбагатших зросла 

порівняно з дохо-дами найбідніших, тим самим збільшивши розрив у доходах між 

бідними та багатими в країні. Проте нерівність за трьома основними вимірами 

людського розвитку (здоров'я і довголіття; знання; гідні умови життя) знизилась. 

За даними Світового банку Україна лідирує серед найбільш рівноправних націй у 

світі разом із Словенію та Чехією. У 2017 р. за коефіцієнтами Джині та Пальма 

серед 189 країн світу Україна посіла 2 місце після Азербайджану за найменшим 

розривом між бідними та багатими громадянами. Проте методика розрахунку 

показників нерівності в суспільстві має свої недоліки − вона не враховує тіньові 

доходи. Згідно з дослідженнями фахівців Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців 

з урахуванням «тіні» розрізняються в 40 разів [156]. Поляризація суспільства за 

рівнем доходів не сприяє укріпленню позицій середнього класу, посилює соціальну 

нестабільність, нерівність на ринку праці та схильність до міграції населення. 

Відчуття соціальної несправедливості через ці причини поглиблюється [267]. 

Трудове законодавство та колективно-договірне регулювання має захищати 

трудові права та забезпечувати безпечні умови праці й гідну компенсацію за 

роботу у шкідливих умовах. У 2017 р. в Україні 838,6 тис. осіб  (11% до 

середньооблікової кількості штатних працівників, або 28,4% до облікової 

кількості штатних працівників станом на 31 грудня) були зайняті на роботах зі 

шкідливими умовами праці, що становить 93,3% значення показника 2015 р. 

Кількість працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій 

за роботу у шкідливих умовах в 2017 р., на 7,7% менше, ніж у 2015 р. Зайнятість у 

сферах зі шкідливими умовами праці знижується щорічно. Частково це пов’язано 

зі зниженням обсягів виробництва та скороченням робочих місць у промисловості 

зі шкідливими умовами праці. Стан умов праці непрямо характеризує кількість 

днів непрацездатності в результаті нещасних випадків на виробництві, яка за 

останні роки постійно зростає (з 201 тис. у 2014 р. до 244 тис. у 2017 р.) за умови 
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щорічного скорочення чисельності зайнятого населення (За даними офіційного 

сайту Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/). Низький 

рівень оплати праці та профілактичних заходів щодо безпеки праці разом із 

професійними захворюваннями знижують трудовий потенціал відповідних 

галузей і ресурсні можливості його ефективного використання. 

Міжнародний досвід свідчить про існування залежності між рівнем розвитку 

трудового та соціального потенціалів країни та її соціально-економічним 

розвитком. Велику роль у цьому відіграють процеси державного регулювання, 

спрямовані на соціальний захист, усунення соціальної нерівності та 

несправедливості, забезпечення дотримання трудових прав і гарантій, реалізацію 

високих соціальних стандартів. 

Зростання трудового потенціалу шляхом залучення незайнятого й економічно 

неактивного населення потребує від роботодавців створення необхідного 

робочого простору для людей з обмеженими можливостями, а від держави − 

системи якісних соціальних послуг щодо догляду за людьми похилого віку, 

хворими та дітьми з гідними умовами та доступними за вартістю послугами 

людям, які отримують соціальні виплати. 

Психологічна підтримка інклюзії людей з обмеженими  можливостями має бути 

запроваджена починаючи з дошкільної освіти й охоплювати всі верстви населення 

для зміни сприйняття і недопущення впливу чинників соціальної ексклюзії.  

Ефективна задіяність усіх видів соціальних ресурсів до розвитку економіки 

потребує активізації економічно активного населення, стимулювання 

самозайнятості та створення нових робочих місць, удосконалення системи 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації протягом усього трудового життя. 

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають сприйматися як найцінніший ресурс 

будь-якої території. Залучення до трудового потенціалу території ресурсу ВПО 

потребує відповідних суспільних благ на регіональному та місцевому рівнях, 
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дієвих регіональних програм із забезпечення житлом і роботою, підвищення їх 

професійної кваліфікації.  

Інвестиційний клімат країни та регіонів залежить від значної кількості чинників, 

серед яких для України найважливішим є політична підтримка влади. Зовнішні та 

внутрішні інвестори проявляють економічний інтерес навіть до соціально-

економічно небезпечних територій Луганської та Донецької областей, але 

інтереси представників влади державного, регіонального та місцевого рівнів не 

спрямовані на появу нових інвесторів і нових робочих місць. 

Соціальні ресурси не можуть бути повноцінно задіяні без підтримки молоді. Вона 

має проявлятися на етапі професійної освіти, при працевлаштуванні, розробці 

програм розвитку молодіжного підприємництва, включати надання безкоштовної 

правової та інформаційної підтримки при відкритті власного бізнесу та пільгове 

кредитування й оподаткування. Усе це дозволить скоротити безробіття серед 

молоді та мотивуватиме її до активізації у трудовій і виробничій сферах. 

Процеси глобалізації впливають на зростання індивідуальних, гнучких, 

неформальних форм зайнятості, які потребують захисту трудових прав і 

підтримки нових форм колективного об’єднання працівників, таких як асоціації, 

союзи, об’єднання молоді, жінок, ВПО, мігрантів, працівників із гнучким 

режимом праці, тобто всіх тих груп населення, хто найчастіше стикається із 

соціальною несправедливістю. Національні та регіональні програми мають 

сприяти вирішенню питань недопущення соціальної несправедливості та 

незабезпечення соціальних гарантій і правової підтримки вразливих категорій 

робочої сили. 

За участі всіх сторін соціально-трудових відносин має з’явитися новий різновид 

колективно-договірного регулювання – соціальна уніфікована угода, обов’язкова 

до укладання при виконанні будь-яких робіт чи наданні послуг (разових у тому 

числі), для захисту всіх учасників соціального діалогу гнучкого та неформального 
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ринків праці. Основу цієї угоди мають становити соціальна справедливість й 

економічна ефективність. 

Досягнення гендерної рівності в Україні потребує розробки гендерно-чутливої 

кадрової політики на всіх підприємствах та в організаціях, усунення диспропорцій 

в оплаті праці, розробки державних програм сприяння гендерній рівності серед 

законодавців і високопосадовців. Найвищий рівень гендерної нерівності в Україні 

стосується політичних прав та можливостей, що може бути подолано в результаті 

створення шкіл, клубів, асоціацій та інших форм об’єднань із виховання, 

підтримки та просування жінок у політиці. Відчуття соціальної несправедливості 

щодо гендерних питань не повинно суперечити основам культури відносин між 

чоловіками та жінками. 

Соціальна підтримка потребує зростання адресності та підвищення соціальних 

гарантій і стандартів з метою дотримання соціальної справедливості в суспільстві. 

Євроінтеграційні процеси мають бути спрямовані на досягнення рівноваги та 

балансу між соціальною справедливістю й економічною ефективністю з 

переважанням національних інтересів. 

Цифрова революція зрушує будь-які межі на ринку праці, змінює структуру 

попиту на робочу силу, висуває нові вимоги до компетенцій персоналу, пропонує 

гнучкі режими праці. Популяризація сталого розвитку, соціально-економічна та 

політична кризи вплинули на зростання кількості різновидів соціального 

підприємництва та волонтерського руху, зайнятості населення у сфері 

громадського сектору. Зміни на ринку праці потребують відповідних змін у 

системі освіти та колективно-договірному регулюванні соціально-трудових 

відносин. Однак за умов цифрових трансформацій відбудеться інше наповнення 

змісту економічної ефективності та соціальної справедливості, коли серед 

суб’єктів суспільних відносин виникатимуть протиріччя, пов’язані з дефіцитом 

праці, неспроможністю оволодіти цифровою грамотністю, маніпулюванням та 

контролем свідомості тощо. 
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2.2  Інституційні та організаційні чинники управління соціальними 
ресурсами в державі та регіонах 

 

Інституційне забезпечення – це динамічний процес формування інституцій 

(правила, сформовані формальними та неформальними утвореннями суспільно-

економічних формацій, які впливають на поведінку учасників ринку) й інститутів 

(організаційно оформлена система правил і норм), консолідованих у формі 

організації (підприємства, інфраструктура, державні органи), закону (нормативно-

правові акти) та функції-правила (ринок, ціноутворення, конкуренція, праця, 

власність, підприємництво) у процесі еволюції ринкового механізму [106]. 

Інституційне забезпечення будь-якої діяльності − це сукупність державних і 

недержавних інституцій та інститутів, які створюють правові й організаційно-

економічні умови для запровадження і розвитку відповідної діяльності. 

Інституційне забезпечення включає як формальні соціальні інститути (інститути 

держави, президентства, парламентаризму, виконавчої влади, державної служби, 

судової влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, 

політичні партії, система освіти, родина, профспілки, бізнес, підприємництво, 

громадські організації та ін.), так і неформальні (релігійні громади, громадські 

об’єднання, неформальні організації та неформальні соціальні рухи, групи в 

соціальних мережах), які виконують регулятивну, інтегративну, комунікативну, 

відтворювальну, транслюючу, виховну, інноваційну, стимулюючу та функції 

адаптації, соціалізації.  

Правову основу інституційного забезпечення розвитку соціального та трудового 

потенціалів на рівні держави і територіальних громад в Україні становлять 

нормативно-правові акти та стратегічні, концептуальні, програмні документи 

(підрозділ 1.2). 
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Інституційне забезпечення державної та регіональної політики залучення 

соціальних ресурсів передбачає задіяність органів виконавчої влади з 

визначенням і реалізацією покладених на них завдань (рисунок 2.1): 

у сферах «соціальної політики, загальнообов’язкового державного соціального та 

пенсійного страхування, соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань 

сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав 

дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, захисту прав 

депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, 

…пенсійного забезпечення, ... соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, 

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, 

звільнених із військової служби…» [171], – Міністерство соціальної політики 

України (Мінсоцполітики); 

у сферах «соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 

ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

постраждалих учасників Революції Гідності, а також соціального захисту осіб, на 

яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»» [164] – Міністерство у справах ветеранів України 

(Мінветеранів); 

у сферах формування та реалізації державної політики «з питань тимчасово 

окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя» [164] – Міністерство з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

(Мінреінтеграції);  
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Рисунок 2.1 – Структурна схема задіяності органів виконавчої влади у формуванні та використанні соціальних ресурсів 

(складено автором) 

Мінрегіон − у сферах державної житлової 
політики і політики щодо благоустрою насе-

лених пунктів, житлово-комунального 
господарства, державної регіональної 
політики, розвитку місцевого самоврядування 

Органи виконавчої влади,  
задіяні у формуванні та використанні 

соціальних ресурсів 

МОЗ − у сфері охорони здоров’я 

МОН − у сфері освіти та науки 

Мінцифра − у сферах електронного 
врядування та електронної демократії, 
цифрової економіки, розвитку 
інформаційного суспільства 

Міноборони − у сфері громадської 
безпеки 

Мін’юст − у сферах правової освіти, 
контролю за дотриманням прав 
людини і громадянина 

Мінфін − у сфері забезпечення концент-

рації фінансових ресурсів на 
пріоритетних напрямах соціально-

економічного розвитку України 

МВС − забезпечення охорони прав 
і свобод людини, міграції 

Мінекоенерго − у сферах охорони 
довкілля, екологічної, біологічної та 
генетичної безпеки 

Служби, агентства, інспекції, центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) зі спеціальним статусом, колегіальні органи, інші ЦОВВ, які 
виконують функції щодо формування та використання соціальних ресурсів 

 

Мінмолодьспорт − у молодіжній сфері, сфері фізичної 
культури та спорту, національно-патріотичного виховання 

Мінекономіки − у сферах праці, зайнятості населення, 
трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу 

Мінветеранів та Мінреінтеграції − у сфері 
соціального захисту ветеранів війни та ВПО 

Мінсоцполітики − у сферах соціальної політики, загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту 

МЗС − забезпечення захисту прав 
та інтересів громадян і юридичних 
осіб України за кордоном 

Кабінет Міністрів України 

вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і 
всебічного розвитку особистості, забезпечення здійснення політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального 

захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування 

МКІП − у сферах культури та 
мистецтв, інформаційного 
суверенітету, інформаційної безпеки 
України, державної мовної політики 

1
3
5
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у сферах «забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та 

держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також 

надання поліцейських послуг, цивільного захисту, захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, гідрометеорологічної діяльності, міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів» 

[168] – Міністерство внутрішніх справ України (МВС); 

у сфері зовнішніх зносин − забезпечення захисту прав та інтересів громадян і 

юридичних осіб України за кордоном, розвиток зв’язків із закордонними 

українцями та їх громадськими об’єднаннями, координація заходів, що 

здійснюються органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв’язків, – 

Міністерство закордонних справ України (МЗС) [165]; 

у сфері громадської безпеки – Рада національної безпеки і оборони України 

(РНБО України) та Міністерство оборони України (Міноборони) згідно із 

Законом України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-

VIII;  

у сферах «освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, 

трансферу (передачі) технологій, здійснення державного нагляду (контролю) за 

діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають 

послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких 

послуг» [169], – Міністерство освіти і науки України (МОН);  

у сферах правової освіти, правової обізнаності, інформування населення, доступу 

громадян до джерел правової інформації, контролю за дотриманням прав людини 

і громадянина – Міністерство юстиції України (Мін’юст); 

у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-

патріотичного виховання – Міністерство молоді та спорту (Мінмолодьспорт); 
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у сферах культури та мистецтв, інформаційної безпеки України, інформаційного 

суверенітету, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, 

популяризації України в світі, міжнаціональних відносин, державного 

іномовлення, релігії та захисту прав національних меншин в Україні, вивезення, 

ввезення і повернення культурних цінностей, кінематографії, музейної справи, 

відновлення та збереження національної пам’яті – Міністерство культури та 

інформаційної політики України (МКІП); 

у сферах охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально 

небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та 

реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних 

виробів, епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу − Міністерство охорони здоров’я 

України (МОЗ) [170]; 

у сфері охорони довкілля, екологічної, біологічної та генетичної безпеки – 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (Мінекоенерго); 

у сфері забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах 

соціально-економічного розвитку України – Міністерство фінансів України 

(Мінфін); 

у сферах електронного урядування та електронної демократії, цифрової 

економіки, розвитку інформаційного суспільства, розвитку цифрових навичок та 

цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу, надання електронних та адміністративних послуг, 

електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації – Міністерство 

цифрової трансформації України (Мінцифра) [162].  
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(Мінекономіки) формує та «реалізує державну політику економічного, соціального 

розвитку і торгівлі, … продовольчої безпеки держави, розвитку підприємництва, 

інтелектуальної власності, туризму та курортів, … а також державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; … формує 

державну політику у сфері захисту прав споживачів, контролю за цінами, …з 

питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, державну 

політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових 

відносин, соціального діалогу; забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з 

вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, державного 

нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та 

зайнятість населення» [161]. 

Внесення змін до Положень про міністерства, а саме до переліку основних завдань 

міністерств і організації їх діяльності при формуванні нового Кабінету Міністрів 

України не сприяло розв’язанню питань щодо підвищення ефективності управління 

соціальним і трудовим потенціалом національної економіки. Структурна 

перебудова органів виконавчої влади щодо трудових проблем тільки розпочалась, 

основні функції та повноваження з цих питань розподілені між Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством 

соціальної політики України. Вони пов’язані з переделегуванням повноважень, 

компетенцій та обов’язків функціонування і розвитку трудової сфери з 

Міністерства соціальної політики України на Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. Складність взаємодії та співпраці між 

різними органами виконавчої влади і на державному, і на регіональному, і на 

місцевому рівнях простежується довгі роки і перебуває під впливом зовнішніх 

причин, що стримує прийняття важливих для соціального розвитку країни 
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стратегічних рішень, пов’язаних із цими питаннями. Особливо гостро дані 

проблеми постають в умовах децентралізації управління. 

Орієнтація на ефективне використання соціальних ресурсів, активізацію 

соціального та трудового потенціалів, їх розвиток у системі управління 

територіальними громадами пов’язана з вирішенням основних завдань реформи 

децентралізації, таких як створення спроможних об’єднаних територіальних 

громад, підвищення якості життя громадян та якісного рівня публічних послуг. 

Розвиток соціального і трудового потенціалів територіальних громад залежить від 

сформованості та дієвості інституційних механізмів державного управління 

соціальним розвитком регіонів й інституційних механізмів самоврядування та 

саморозвитку територіальних громад. У сукупності зазначені механізми являють 

собою інституційне забезпечення розвитку соціальних ресурсів. Недооцінка ролі 

соціального та трудового потенціалів в системі соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, несформованість і недосконалість правового й 

організаційно-економічного забезпечення участі населення в управлінні громадою 

знижують ефективність реформи децентралізації та не сприяють реалізації 

принципу збалансованості соціальної справедливості при використанні 

соціальних ресурсів. 

Проблеми та можливості розвитку соціального та трудового потенціалів в умовах 

децентралізації влади є предметом вивчення науковців і фахівців з реформування 

місцевого самоврядування, державного управління та людського потенціалу. К. 

Харук, М. Пітюлич, К. Машіко, К. Кудак, досліджуючи вплив реформи місцевого 

самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу, місце 

й роль трудового та соціального потенціалів в розвитку територіальних громад, 

акцентують увагу на взаємозалежності та взаємообумовленості цих процесів [152, 

278]. Питання формування системи інституційного забезпечення реалізації 

державної політики розвитку і використання трудового потенціалу, глобальні 

впливи, тенденції, проблеми використання соціальних ресурсів розглядаються в 

багатьох наукових працях переважно на національному та регіональному рівнях 
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[41, 57, 196]. Інституційне забезпечення розвитку соціального та трудового 

потенціалів територіальних громад має свої відмінності й особливості, які 

недостатньо досліджені та потребують подальшого вивчення. 

«Забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, 

державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової 

політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-

комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, 

містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного 

регулювання в будівництві, …забезпечення енергетичної ефективності будівель» 

[163] здійснюється Міністерством розвитку громад та територій України 

(Мінрегіон). 

Діяльність міністерств спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Державну політику у сфері розвитку соціальних ресурсів в умовах 

децентралізації, окрім міністерств, реалізують служби, агентства інспекції, 

колегіальні, консультативно-дорадчі й інші центральні органи виконавчої влади 

та місцеві органи влади. 

Можливості розвитку території залежать від багатьох чинників, вплив яких 

ураховується при стратегічному й оперативному управлінні регіоном [122, 235]. У 

процесі стратегічного управління кожен регіон України розробляє Стратегію 

розвитку, План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку та регіональні 

програми з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів».  

Дослідження стану реалізації проєктів регіонального розвитку, спрямованих на 

досягнення цілей Стратегії розвитку, на прикладі Луганської області свідчить про 
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низьку відповідальність органів виконавчої влади за виконання стратегічних, 

програмних, концептуальних документів і їх низьку змістовну наповненість [246, 

253]. Своєчасно не здійснюється коригування планових документів, невиконання 

завдань програм і стратегій обґрунтовується відсутністю фінансування. За 

підсумками 2017 р. із 99 проєктів регіонального розвитку за всіма стратегічними 

напрямами («відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг», 

«підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та 

інформатизації», «економічне відновлення та перехід до сталого розвитку», 

«створення сприятливих умов для життя та побудова миру») лише 19 виконано в 

повному обсязі [87]. У 2018 р. із 115 проєктів регіонального розвитку у повному 

обсязі виконано лише 15, або 13% [4]. Основними причинами невиконання є брак 

коштів та неспроможність підрядних організацій після укладання договору 

виконувати роботи. Низький відсоток реалізації проєктів і висновки за 

результатами виконання Планів заходів з реалізації Стратегії розвитку свідчать 

про неузгодженість основних планових документів, низький рівень взаємодії 

представників різних департаментів обласних адміністрацій у процесі планування 

та досягнення запланованих заходів, низьку якість робіт підрядних організацій, 

які залучаються для реалізації проєктів регіонального розвитку, та недостатній 

рівень конкуренції між ними за наявності корупційної складової в участі у 

конкурсному відборі.  

Організаційні умови соціально-економічного розвитку територій при 

децентралізації влади, забезпечення використання та розвитку соціальних 

ресурсів територіальної громади, у тому числі соціальної відповідальності бізнесу 

для реалізації конкретних завдань та проєктів, визначаються системою 

повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів 

Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» і статутами територіальних громад, делегуванням повноважень 

районних й обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям. У цих 

процесах значну роль відіграють громадські організації. 
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На підставі здійснених за участю автора наукових досліджень за бюджетною 

темою «Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації управління» 

обґрунтовано пропозиції щодо поєднання зусиль державних і недержавних 

інститутів та їх основні форми активізації соціального і трудового потенціалів 

громади відповідно до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 – Модернізація форм активізації соціального і трудового потенціалів 

громади з питань поліпшення стану та перспектив розвитку 

територій, умов життєдіяльності та життєзабезпечення відповідно 

до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад 
1 

 

Статті Закону 
України «Про 

місцеве 
самоврядування в 

Україні» 

Зміст окремих  
положень статей 

Пропозиції щодо форм  
активізації соціального 
і трудового потенціалів  

громади 

1 2 3 

Ст. 27 
Повноваження 
виконавчих 
органів сільських, 
селищних, 
міських рад у 
сфері соціально-
економічного і 
культурного 
розвитку, 
планування та 
обліку 

1) підготовка програм 
соціально-економічного та 
культурного розвитку сіл, 
селищ, міст, цільових 
програм з інших питань 
самоврядування; 
5) попередній розгляд 
планів використання 
природних ресурсів 
місцевого значення на 
відповідній території, 
пропозицій щодо 
розміщення, спеціалізації та 
розвитку підприємств і 
організацій незалежно від 
форм власності, внесення в 
разі потреби до відповідних 
органів виконавчої влади 
пропозицій з цих питань  

Обговорення основних ризиків 
реалізації програм соціально-
економічного та культурного 
розвитку територій із 
представниками громадських 
організацій у засобах масової 
інформації; 
систематизація зауважень та 
пропозицій за окремими 
напрямами програм; 
громадські ініціативи щодо 
важливості включення 
пропозицій до програм і планів 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 

Ст. 30  
Повноваження в 
галузі житлово-
комунального 
господарства, 
побутового, 
торговельного 
обслуговування, 
громадського 
харчування, 
транспорту і 
зв’язку 

а) 2) … розподіл та надання 
відповідно до законодавства 
житла, що належить до 
комунальної власності; 
… вирішення питань щодо 
використання нежилих 
приміщень, будинків і 
споруд, що належать до 
комунальної власності; 
3) … надання допомоги 
власникам будинків 
(квартир) в їх 
обслуговуванні та  

Контроль за виконанням 
законодавчих норм розподілу 
житла, що належить до 
комунальної власності; 
систематизація пропозицій щодо 
використання нежилих 
приміщень громади на підґрунті 
пріоритетності в забезпеченні 
поліпшення життєдіяльності 
громади; 
контроль за використанням 
нежилих приміщень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонті; сприяння 
створенню об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків; 
4) прийняття рішень про 
організацію громадських 
вбиралень, стоянок і 
майданчиків, здійснення 
контролю за їх діяльністю; 
6) вирішення питань збору, 
транспортування, утилізації 
та знешкодження побутових 
відходів, знешкодження та 
захоронення трупів тварин; 
7) організація благоустрою, 
населених пунктів, 
залучення на договірних 
засадах з цією метою 
коштів, трудових і 
матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, 
установ та органів;  

створення ОСББ, будинкових 
комітетів; 
включення громадськості для 
обговорення планів та заходів 
щодо організації громадських 
вбиралень, виділення міст для 
стоянок і майданчиків для 
автомобільного транспорту та 
ін.; 
забезпечення відкритості та 
інформаційної доступності для 
контролю за прийнятими 
рішеннями та їх втіленням; 
організація заходів для 
благоустрою населених пунктів; 
здійснення контролю за станом 
благоустрою населених пунктів; 
залучення підприємств 
незалежно від форм власності 
для організації заходів щодо 
благоустрою населених пунктів; 

 9) встановлення зручного 
для населення режиму 
роботи підприємств 
комунального господарства, 
торгівлі та громадського 
харчування 

систематизація пропозицій 
громади, обговорення їх 
урахування при встановленні 
режиму роботи підприємств 
комунального господарства, 
торгівлі та громадського 

харчування; 
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1 2 3 

  контроль за належною 
експлуатацією та організацією 
обслуговування населення 
підприємствами житлово-

комунального господарства, 

торгівлі та громадського 
харчування, транспорту та зв’язку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонті; сприяння 
створенню об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків; 
4) прийняття рішень про 
організацію громадських 

вбиралень, стоянок і 
майданчиків, здійснення 
контролю за їх діяльністю; 
6) вирішення питань збору, 
транспортування, утилізації 
та знешкодження побутових 
відходів, знешкодження та 
захоронення трупів тварин; 
7) організація благоустрою, 
населених пунктів, 
залучення на договірних 
засадах з цією метою 
коштів, трудових і 
матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, 
установ та органів;  

створення ОСББ, будинкових 
комітетів; 
включення громадськості для 
обговорення планів та заходів 
щодо організації громадських 
вбиралень, виділення міст для 
стоянок і майданчиків для 
автомобільного транспорту та ін.; 
забезпечення відкритості та 
інформаційної доступності для 
контролю за прийнятими 
рішеннями та їх втіленням; 
організація заходів для 
благоустрою населених пунктів; 
здійснення контролю за станом 
благоустрою населених пунктів; 
залучення підприємств незалежно 
від форм власності для організації 
заходів щодо благоустрою 
населених пунктів; 

9) встановлення зручного 
для населення режиму 
роботи підприємств 
комунального господарства, 
торгівлі та громадського 
харчування 

 

систематизація пропозицій громади, 
обговорення їх урахування при 
встановленні режиму роботи 
підприємств комунального 
господарства, торгівлі та 
громадського харчування; 
контроль за належною 
експлуатацією та організацією 
обслуговування населення 
підприємствами житлово-

комунального господарства, тор-

гівлі та громадського харчування, 
транспорту та зв’язку 
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1 2 3 

 11), 12) забезпечення 
утримання в належному 
стані кладовищ, інших міст 
поховання та їх охорони 
залучення на договірних 
засадах підприємств, 
установ та організацій, що 
не належать до комунальної 
власності відповідних 
територіальних громад, до 
участі в обслуговуванні 
населення засобами 
транспорту та зв’язку; 
17) видача дозволу на 
порушення об’єктів 
благоустрою; 

Громадські обговорення 
питань, пов’язаних із 
можливостями санітарного 
очищення населених пунктів й 
упровадження систем 
роздільного збирання 
побутових відходів; 
- залучення бізнес-спільноти 
до забезпечення впровадження 
систем роздільного збирання 
побутових відходів; 
 

б) 6) надання відповідно до 
Закону громадянам, які 
потребують соціального 
захисту, безоплатного житла 
або за доступну для них 
плату 

сумісні консультації та 
обговорення з представниками 
громадськості, уточнення 
списку громадян, які 
потребують соціального 
захисту, безоплатного житла 

Ст. 32 

Повноважен-

ня у сфері 
освіти, 
охорони 
здоров’я, 
культури, 
фізкультури і 
спорту 

а) власні повноваження: 
2) … створення необхідних 
умов для виховання дітей, 
молоді, їх здібностей, 
трудового навчання, 
професійної орієнтації, 
сприяння діяльності 
дошкільних та 
позашкільних навчально-

виховних закладів, дитячих, 
молодіжних та науково-

просвітницьких організацій; 
4) забезпечення пільгового 
проїзду учнів, вихованців, 
студентів та педагогічних 
працівників до місць 
навчання та додому;  

Залучення представників 
громади до організації гуртків 
для дітей, молоді, у тому числі 
таких, які пов’язані з 
розвитком художніх 
промислів, ремесел, 
відродження національних 
культурних традицій; 
створення інтернет-сайтів для 
залучення членів громади до 
визначення її соціального 
потенціалу та організації таких 
гуртків; 
 

5) … надання професійним 
творчим працівникам на  

обговорення з представниками 
громадськості можливості 
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 пільгових умовах у 
користування приміщень 
під майстерні, студії та 
лабораторії; 
6) організація медичного 
обслуговування в закладах 
освіти, культури, 
фізкультури і спорту; 
7) створення умов для 
розвитку культури, 
сприяння відродженню 
осередків народної 
творчості, національно-

культурних традицій на-

селення, художніх 
промислів та ремесел; 
8) сприяння роботі творчих 
спілок, національно-

культурних товариств, 
асоціацій, інших 
громадських і 
неприбуткових організацій, 
які діють у сфері охорони 
здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту, 
роботи з молоддю; 
9) створення умов для 
занять фізичною культурою 
і спортом за місцем 
проживання населення та в 
місцях масового відпочинку 

та визначення потреби у 
приміщеннях під майстерні, 
студії та лабораторії для 
професійних творчих 
працівників; 
формування переліку 
приміщень та адресності їх 
надання; 
залучення представників 
бізнес-спільноти підприємств, 
розташованих у 
територіальних межах 
громади, до організації 
медичного обслуговування в 
закладах освіти, культури і 
фізкультури 

Ст. 33 

Повноваження 
у сфері 
регулювання 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища 

1) підготовка і внесення на 
розгляд ради пропозицій … 
на вилучення, а також 
надання під забудову та для 
інших потреб земель, що 
перебувають у власності 
територіальних громад; 
2) підготовка і подання на 
затвердження ради проєктів 
місцевих програм охорони 
довкілля 

Громадські слухання; 
участь громадськості у 
підготовці проєктів місцевих 
програм щодо використання 
землі, охорони довкілля, їх 
обговоренні 
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Ст. 34 
Повноважен-
ня у сфері 
соціального 
захисту 
населення 

1. а) власні (самоврядні) 
повноваження: 
1) встановлення за рахунок 
власних коштів і благодійних 
надходжень додаткових до 
встановлених законодавством 
гарантій щодо соціального 
захисту населення; 
б) делеговані повноваження: 
1) підготовка і подання на 
затвердження ради цільових 
місцевих програм 
поліпшення стану безпеки й 
умов праці та виробничого 
середовища, територіальних 
програм зайнятості та заходів 
щодо соціальної захищеності 
різних груп населення від 
безробіття, організація їх 
виконання; участь у 
розробленні цільових 
регіональних програм 
поліпшення стану безпеки й 
умов праці та виробничого 
середовища, зайнятості 
населення, що 
затверджуються відповідно 
районними, обласними 
радами; 
7) організація проведення 
громадських і тимчасових 
робіт для осіб, 
зареєстрованих 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 договорами − 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 допомоги соціально 
незахищеним особам 
додатково до встановлених 
законодавством гарантій, 
зокрема допомоги інвалідам, 
ветеранам війн та праці, 
сім’ям загиблих 
військовослужбовцям, 
багатодітним сім’ям; 

залучення додаткових коштів 
підприємств, розташованих на 
території громади на умовах і 
з метою благодійності; 

обговорення з представниками 
громадськості або жителями 
громади можливості 
відведення для визначених 
категорій земельних ділянок 
та ін.; 

сумісно з громадськістю  
уточнення переліку осіб, які 
потребують додаткового 
соціального захисту та 
визначення пріоритетності; 
допомога у створенні умов для 
проведення громадських та 
тимчасових робіт для осіб, 
зареєстрованих як безробітні, а 
також для учнівської і 
студентської молоді; 
за участю громадськості та 
підприємств громади 
проведення ярмарок вакансій;  
створення спеціальних 
спільних органів, робочих 
груп з розробки заходів щодо 
підвищення  соціальної   
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 8) здійснення контролю за 
охороною праці, 
забезпеченням соціального 
захисту працівників 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм 
власності, у тому числі 
зайнятих на роботах із 
шкідливими та небезпечними 
умовами праці, за якістю 
проведення атестації робочих 
місць щодо їх відповідності 
нормативно-правовим актам 
про охорону праці, за 
наданням працівникам 
відповідно до законодавства 
пільг та компенсацій за роботу 
в шкідливих умовах; 

безпеки на рівні громади; 

формування, обговорення 
цільових місцевих програм, 
пов’язаних із забезпеченням 
безпечних умов праці, 
зниження професійних 
ризиків, створення 
додаткових робочих місць; 

 9) участь у соціальному 
діалозі, веденні колективних 
переговорів, укладенні 
територіальних угод, 
здійсненні контролю за їх 
виконанням, вирішенні колек-
тивних трудових спорів 
(конфліктів) щодо 
підприємств, установ та 
організацій, розташованих на 
відповідній території; 
повідомна реєстрація в 
установленому порядку 
колективних договорів і 
територіальних угод 
відповідного рівня;  

обговорення змісту 
територіальних угод, 
визначення спірних питань, 
узгодження в процесі 
колективних переговорів; 

контроль з боку 
громадськості, представників 
трудового колективу за 
виконанням колективних 
договорів, результатами 
вирішення трудових спорів і 
конфліктів;  

 12) прийняття рішень про 
створення на підприємствах, в 
установах та організаціях 
спеціальних робочих місць для 
осіб з обмеженою 
працездатністю, організація їх 
професійної підготовки, а 
також погодження ліквідації 
таких робочих місць; 

формування на кожному 
підприємстві програми 
визначення можливостей для 
створення спеціальних 
робочих місць для осіб з 
обмеженою працездатністю; 

організація професійної 
підготовки осіб з обмеженою 
працездатністю; 
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Ст. 37  

Повноваження 
щодо вирішення 
питань 
адміністративно-

територіального 
устрою 

1) підготовка і внесення 
на розгляд ради питань 
щодо найменування 
(перейменування) 
вулиць, провулків, 
проспектів, площ, 
парків, скверів, мостів та 
інших споруд, 
розташованих на 
території відповідного 
населеного пункту 

опитування громадської думки;  
спільні консультації та 
обговорення з представниками 
громадськості альтернативних 
варіантів найменувань 
(перейменувань) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, 
парків, скверів, мостів та інших 
споруд, розташованих на 
території відповідного населеного 
пункту; 
проведення громадських слухань 
із зазначених питань чи в порядку 
місцевої ініціативи ініціювати 
розгляд цих питань 

 

1 Складено автором.  
 

Пропозиції щодо форм активізації соціального і трудового потенціалів громади, 

орієнтовані на формування умов для перетворення громадянського суспільства на 

суб’єкт управління та самоорганізації, відповідно до повноважень сільських, 

селищних, міських рад, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наведено в таблиці 2.2. 

У ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено 

повноваження, які районні, обласні ради делегують відповідним місцевим 

державним адміністраціям, за напрямами залучення соціальних ресурсів громади 

в 6 пунктах. Для реалізації цих повноважень форми активізації соціального і 

трудового потенціалів громади повністю відповідають тим, які наведено в таблиці 

2.1, 2.2, але вже поширюються на відповідні території району чи області. 

Висока відповідальність за розвиток громади та її соціального і трудового 

потенціалів лежить на мешканцях громади, інститутах громадянського 

суспільства та їх спроможності сприяти саморозвитку громади, впливати на 

процеси державного управління соціальними ресурсами громади. 
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Таблиця 2.2 – Модернізація форм активізації соціального і трудового потенціалів 

громади щодо перетворення громадянського суспільства на 

суб’єкт управління та самоорганізації відповідно до повноважень 

сільських, селищних, міських рад 
1 

 

Ст. 43 Закону 
України «Про 

місцеве са-
моврядування 

в Україні» 

Зміст окремих  
положень  

Пропозиції щодо форм 
активізації соціального і 
трудового потенціалів 

громади 

1 2 3 

Питання, які 
вирішуються 
районними й 
обласними 
радами 
виключно на 
їх пленарних 
засіданнях  
 

18) прийняття рішення про 
проведення місцевого 
референдуму; 
19) прийняття відповідно до 
законодавства рішень щодо 
організації проведення 
референдумів та виборів 
органів державної влади, 
місцевого самоврядування та 
сільського, селищного, 
міського голови; 

Контроль представниками 
громадськості організації та 
проведення референдумів і 
виборів органів державної 
влади, місцевого 
самоврядування та сільського, 
селищного, міського голови і 
підрахунку результатів 
голосування;  

20) прийняття рішень про 
наділення органів 
самоорганізації населення 
окремими власними 
повноваженнями органів 
місцевого самоврядування, а 
також про передачу коштів, 
матеріально-технічних та 
інших ресурсів, необхідних 
для їх здійснення;  

участь громадськості у 
підготовці рішень про 
наділення органів 
самоорганізації населення 
окремими власними 
повноваженнями органів 
місцевого самоврядування, а 
також про передачу коштів, 
матеріально-технічних 
ресурсів, необхідних для їх 
здійснення; 

21) прийняття рішень про 
об'єднання в асоціації або 
вступ до асоціацій, інших 
форм добровільних об'єднань 
органів місцевого 
самоврядування та про вихід 
із них; 
21

-1) схвалення угод про 
об’єднання єврорегіонального 
співробітництва, прийняття 
рішень про утворення 
об’єднання єврорегіонального 

громадське обговорення у 
формі конференцій, форумів, 
круглих столів, вивчення 
громадської думки щодо 
об'єднання в асоціації або 
вступ до асоціацій, інших 
форм добровільних об'єднань 
органів місцевого само-
врядування та про вихід із 
них; 
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1 2 3 

 співробітництва, приєднання до 
такого об’єднання або вихід із 
нього, затвердження статуту 
об’єднання єврорегіонального 
співробітництва та внесення до 
нього змін;  

 

22) затвердження програм 
соціально-економічного та 
культурного розвитку 
відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, 
цільових програм з інших 
питань місцевого 
самоврядування; 
23) розгляд прогнозу місцевого 
бюджету, затвердження 
місцевого бюджету, внесення 
змін до нього; затвердження 
звіту про виконання 
відповідного бюджету;  

розробка та подання 
зауважень і пропозицій за 
окремими напрямами 
програм соціально-

економічного розвитку; 
громадські ініціативи щодо 
важливості включення 
пропозицій до програм та 
планів; 
громадські слухання з 
питань прогнозу та 
виконання бюджету; 
 

37) прийняття рішень про 
організацію 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 
екологічну, історичну, 
культурну або наукову 
цінність, пам'ятками природи, 
історії або культури, які 
охороняються законом...; 
38) надання відповідно до 
законодавства згоди на 
розміщення на території села, 
селища, міста нових об'єктів, 

участь громадськості у 
підготовці проєктів 
місцевих програм щодо 
використання землі, 
охорони довкілля, їх 
обговоренні; 
ініціювання оголошення та 
громадські обговорення 
пропозицій до відповідних 
державних органів щодо 
оголошення природних та 
інших об'єктів, які мають 
екологічну, історичну, 
культурну або наукову 
цінність, пам'ятками 
природи, історії або 
культури, які охороняються 
законом; 
опитування громадської 
думки та громадські  
слухання 
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 у тому числі місць чи 
об'єктів для розміщення 
відходів, сфера 
екологічного впливу 
діяльності яких згідно з 
діючими нормативами 
включає відповідну 
територію; 
44) встановлення 
відповідно до 
законодавства правил з 
питань благоустрою 
території населеного 
пункту, забезпечення в 
ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на 
ринках, додержання 
тиші в громадських 
місцях, за порушення 
яких передбачено 
адміністративну 
відповідальність 

з питань розміщення на території 
села, селища, міста нових об'єктів, 
у тому числі місць чи об'єктів для 
розміщення відходів; 
участь представників 
громадськості в розробці правил з 
питань благоустрою території 
населеного пункту, забезпечення в 
ньому чистоти і порядку, торгівлі 
на ринках, дотримання тиші в 
громадських місцях, за порушення 
яких передбачено адміністративну 
відповідальність; 
звернення до депутатів, електронні 
петиції щодо внесення змін до 
правил з питань благоустрою 
території населеного пункту, 
забезпечення в ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на ринках, 
дотримання тиші в громадських 
місцях 

 
1 Складено автором.  
 

Включеність членів громади в усі місцеві процеси від планування 

інфраструктурних об’єктів та контролю за їх якістю, організації спільних з 

владою культурних, соціальних, патріотично-виховальних заходів до участі в 

економічному розвитку територіальної громади через спільну розробку стратегії 

розвитку, програм соціально-економічного розвитку і соціальне підприємництво 

залежить від громадянської активності та соціальної згуртованості. 

Активізація громади являє собою процес залучення її членів до спільних дій для 

вирішення проблем громади, участі в управлінні та розвитку. Вона позитивно 

впливає на зростання соціальної згуртованості громади; відповідальності за рівень 

життя та безпеки, ефективність змін у громаді; ефективність співпраці інститутів 
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громадянського суспільства, органів державної влади і місцевого самоврядування; 

зростання демократичності управління в громаді та контролю за використанням 

коштів місцевих бюджетів. 

Механізми саморозвитку громад та активізації соціального і трудового 

потенціалів потребують зміцнення інститутів громадянського суспільства, їх 

сталого організаційного розвитку, волонтерської підтримки та медіа-підтримки 

заходів і подій у громадській сфері з подальшим формуванням інформаційного 

забезпечення та розвитку співпраці громадських організацій. Важливим напрямом 

активізації соціального потенціалу є сприяння створенню ініціативних груп, 

робочих, експертних груп на різних рівнях прийняття рішень і вирішення проблем 

громади. Для переростання ініціативних груп у нові громадські організації 

потрібна консультативна підтримка правового, економічного й організаційного 

характеру, яку можуть надавати інші громадські організації, департаменти 

(відділи) обласних (міських) державних адміністрацій у межах програм, 

спрямованих на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.  

Активне консультування у формі опитування громадської думки, громадських 

слухань, громадського обговорення та інформування у формі створення 

громадських колегій чи громадських рад за наявності зворотного зв’язку і 

можливості переговорів є першим реальним кроком на шляху участі членів 

громади у процесі управління громадою. Залучення представників громадськості 

у спільні робочі групи, переговори з громадськістю з найважливіших питань у 

громаді, делегування повноважень державних органів чи органів місцевого 

самоврядування громадським організаціям за наявності необхідної кваліфікації, 

ресурсів у представників громадських організацій являють собою найвищий 

рівень участі громадськості в управлінні громадою. 
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Відповідно до Керівних принципів щодо громадської участі у процесі прийняття 

політичних рішень, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи, громадська 

участь у процесі прийняття рішень може мати різні форми [100]: 

надання інформації − вся відповідна інформація має подаватися чіткими та 

зрозумілими формулюваннями, а також у належному й доступному форматі, без 

недоречних адміністративних перешкод і, в принципі, безкоштовно, відповідно до 

принципів відкритості даних; 

консультування − дозволяє органам публічної влади збирати погляди громадян, 

неурядових організацій (НУО) і громадянського суспільства загалом щодо 

конкретної політики чи теми як складової офіційної процедури. Консультації 

можуть проводитися за допомогою різних методів й інструментів, таких як 

зустрічі, громадські слухання, фокус-групи, вивчення громадської думки, 

опитувальники та цифрові інструменти; 

діалог – це структурований, тривалий і орієнтований на результати процес, основу 

якого становлять взаємні інтереси в обміні 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 громадської участі у процесі 

прийняття рішень, які пропонуються органами публічної влади громадянам, НУО 

та громадянському суспільству загалом, що виходять за рамки забезпечення 

інформацією, консультаціями та діалогом. Сюди можуть належати робочі групи 

чи комітети для спільної розробки документів, а також політики і законів, для 

яких необхідне рішення відповідного органу публічної влади. 

У таблиці 2.3 наведено пропозиції щодо форм активізації соціального і трудового 

потенціалів відповідно до окремих статей Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 
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Таблиця 2.3 – Активізація соціального і трудового потенціалів при вдосконаленні 

процедури та форм участі територіальної громади у процесах 

прийняття управлінських рішень відповідно до окремих статей 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
1 

 

Статті  
Закону 

Зміст окремих  
положень статей 

Пропозиції щодо форм та засобів 
активізації соціального і 

трудового потенціалів громади 
1 2 3 

Ст. 7  
Місцевий 
референдум 

1. Місцевий референдум є 
формою вирішення 
територіальною громадою 
питань місцевого значення 
шляхом прямого 
волевиявлення 

Участь у голосуванні, контроль 
організації та проведення 
референдуму, підрахунок 
результатів голосування 

Ст. 8  
Загальні 
збори 
громадян 

1. Загальні збори громадян 
за місцем проживання є 
формою їх безпосередньої 
участі у вирішенні питань 
місцевого значення. 
2. Рішення загальних зборів 
громадян ураховуються 
органами місцевого 
самоврядування в їх 
діяльності 

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

Ст. 9  
Місцеві 
ініціативи 
 

1. Члени територіальної 
громади мають право 
ініціювати розгляд у раді (в 
порядку місцевої ініціативи) 
будь-якого питання, 
віднесеного до відання 
місцевого самоврядування 

Подання рішень до ради про 
виділення земельної ділянки під 
парк, ремонт шкіл, дошкільних 
навчальних закладів, доріг, 
відкриття комунальних дитячих 
творчих закладів тощо 

Ст. 13 
Громадські 
слухання 
 

1. Територіальна громада 
має право проводити 
громадські слухання − 
зустрічатися з депутатами 
відповідної ради та 
посадовими особами 
місцевого самовряду- 

Громадські слухання щодо 
обґрунтованості встановлених 
тарифів на житлово-комунальні 
послуги, тарифів на послуги 
міського транспорту, 
заслуховування  інформацій голів 
рад, керівників їх виконавчих  
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Продовження таблиці 2.3 

 

1 2 3 

 вання,  під   час   яких члени 
територіальної громади 
можуть заслуховувати їх, 
порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо 
питань місцевого значення, 
які належать до відання 
місцевого самоврядування. 
3. Пропозиції, які вносяться 
за результатами 
громадських слухань, 
підлягають обов'язковому 
розгляду органами 
місцевого самоврядування 

 

органів,  звітів підприємств, 
установ і організацій, що 
належать до комунальної 
власності громади; 
громадські слухання щодо 
встановлення радами місцевих 
податків і зборів, оголошення 
місцевих добровільних позик; 
розгляд питань про 
найменування, 
перейменування населених 
пунктів, вулиць, сіл, селищ 
тощо; 
контроль за розглядом 
органами місцевого 
самоврядування рішень 
громадських слухань 

Ст. 14 

 Органи 
самоорганіза-

ції населення 

 

1. Сільські, селищні, міські, 
районні в місті (у разі їх 
створення) ради можуть 
дозволяти за ініціативою 
жителів створювати 
будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи 
самоорганізації населення і 
наділяти їх частиною 
власної компетенції, 
фінансів, майна 

Звернення з ініціативою до 
ради громадян про створення 
будинкових, вуличних, 
квартальних та інших органів 
самоорганізації населення і 
наділення їх частиною власної 
компетенції, фінансів, майна 

Ст. 16 
Організацій-

но-правова, 
матеріальна і 
фінансова 
основи 
місцевого 
самовряду-

вання 

4. Рішення про наділення 
міських рад правами щодо 
управління майном і 
фінансовими ресурсами, які 
є у власності 
територіальних громад 
районів у містах, 
приймається на місцевих 
референдумах відповідних 
районних у містах громад. 

Громадська експертиза оцінки 
діяльності ради, оцінки 
ефективності виконання 
рішень виконавчими органами 
ради; 
участь у роботі контрольно-

наглядових органів 
юридичних осіб публічного 
права, утворених за рішенням 
ради; 
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Кінець таблиці 2.3 

 

1 2 3 

 8. Сільська, селищна, міська, 
районна в місті (у разі її 
створення) рада може 
наділяти частиною своїх 
повноважень органи 
самоорганізації населення, 
передавати їм відповідні 
кошти, а також матеріально-

технічні та інші ресурси, 
необхідні для здійснення цих 
повноважень, здійснює 
контроль за їх виконанням 

участь у роботі наглядової 
ради комунальних унітарних 
підприємств і господарських 
товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50% 
акцій (часток) належить 
територіальній громаді; 
участь у розподілі коштів 
місцевого бюджету через 
створення проєктів для 
поліпшення розвитку 
територіальної громади 
та/або голосування за них 

 

1 Складено автором.  
 

Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань 

місцевого значення та розвитку соціального потенціалу є: місцеві вибори, 

місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві 

ініціативи, громадські слухання, звернення громадян до органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції, 

консультації з громадськістю; участь у консультативно-дорадчих органах, 

утворених при органах місцевого самоврядування; участь у роботі контрольно-

наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням 

ради; участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для 

поліпшення розвитку територіальної громади та/або голосування за них 

(громадський бюджет, бюджет місцевих проєктів), участь у створенні та 

діяльності органів самоорганізації населення; інші форми участі, передбачені 

законодавством [132]. 

Дослідження інституту «Республіка» свідчать, що тільки від 3 до 8% українців 

використовують інструменти впливу на владу, серед яких збори громадян, 
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звернення до депутата, громадські слухання, колективне звернення, місцева 

ініціатива й електронні петиції [45].  

Результати дослідження щодо проблем розвитку неурядових неприбуткових 

організацій в усьому світі свідчать, що не більше 15-20% НУО контролюють дії 

влади та захищають суспільні інтереси, а решта 80-85% організацій створюються 

як «кишенькова», «комерційна», «провладна», «мафіозна», «моя власна», 

«партійна», «квазі-НУО» (для імітації опозиційної діяльності) [83]. Ці висновки 

характерні і для українських організацій. 

Механізми громадського контролю, які дістали підтримку в Україні та 

застосовуються в більшості громад, є регламентованими і мають форму 

формальних обговорень. Громадські ради залишаються в більшості регіонів 

консультативно-дорадчими органами, які не впливають взагалі на прийняття 

будь-яких рішень органами влади, лідери громадських організацій є пасивними, 

організації – незгуртованими та переслідують власні інтереси. Опитування 

громадської думки здійснюється переважно онлайн, що дозволяє порушувати 

принципи прозорості та відкритості, рівноправної участі всіх груп, зокрема тих, 

що мають особливі інтереси та потреби (наприклад, люди похилого віку, які не 

можуть скористатися можливістю онлайн-опитування). 

Основною перешкодою на шляху рівноправної взаємодії між громадськістю та 

органами державної влади й самоврядування є відсутність механізму 

обов’язкового врахування рішень громадських рад, загальних зборів, громадських 

слухань при прийнятті рішень органами влади. Недостатній рівень повноважень 

громадськості для реального впливу на прийняття рішень, важливих для життя 

громади, низька ресурсна забезпеченість та неспроможність НУО до ефективного 

громадського контролю, відсутність сталої співпраці між ними на постійній 

основі й переважно ситуативне партнерство стримують процеси розвитку 

соціального потенціалу громад. Активізація залучення громадськості до процесу 
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децентралізації управління має відбуватися згідно з принципами прозорості, 

підзвітності, відкритості, відповідальності. 

Недосконалість інституційного забезпечення збереження та розвитку соціального 

і трудового потенціалів громади створює наявність відмінностей, виникнення 

обмежень прав і можливостей в окремих регіонах та громадах щодо участі 

інститутів громадянського суспільства та членів громади в її політичному, 

соціально-економічному, культурному житті, формуванні положень та участі в 

розробці та прийнятті нормативних, стратегічних, програмних документів 

громади. Неврегульованість на законодавчому рівні питань, пов’язаних із 

децентралізацією влади, стримує процес реформи та можливості розвитку громад. 

Пасивність, формальність участі інститутів громадянського суспільства в 

процесах децентралізації та розвитку громади є перешкодою на шляху реалізації її 

соціального і трудового потенціалів. 

Нормативно-правове забезпечення розвитку громадянського суспільства потребує 

вдосконалення за такими напрямами: визначення порядку проведення 

громадських слухань у відповідному нормативному акті, надання реальної, а не 

формальної сили впливу громадським радам, зміни рекомендаційного характеру 

Порядку проведення громадської експертизи та Порядку проведення консультацій 

для органів місцевого самоврядування, визначені Постановами Кабінету 

Міністрів України № 976 (від 05.11.2008 р., в редакції від 19.03.2019 р.), № 996 

(від 03.11.2010 р.) та № 353 (від 24.04.2019 р.) відповідно на обов’язковий. 

Дослідження сучасного стану децентралізації влади в Україні та зарубіжного 

досвіду дозволяють систематизувати поточні проблеми та перешкоди на шляху 

реформи [251, 264, 270]:  

відсутність чіткого розмежування повноважень і відповідальності органів 

виконавчої влади різного рівня у світлі децентралізації спричиняє проблеми 
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розподілу ресурсів для реалізації делегованих повноважень на нижньому рівні та 

контролю за рішеннями, прийнятими органами самоврядування; 

нечітке розмежування повноважень і відповідальності між органами 

самоврядування різного рівня впливає на уповільнення вирішення одних проблем, 

неконтрольованість у вирішенні чи ігнорування інших у зв’язку із законодавчо 

невизначеним відповідальним суб’єктом, а в результаті виникають конфліктні 

ситуації та зростання напруження між представниками органів виконавчої влади 

та самоврядування на одному та різних рівнях, дестабілізація 

міжадміністративних відносин;  

процес децентралізації призводить до зростання соціальної напруженості при 

наростанні рівня безробіття через скорочення робочих місць у житлово-

комунальній сфері (закриття житлосервісів або їх злиття чи реорганізація), 

освітній (закриття малокомплектних шкіл), сфері охорони здоров’я (закриття 

медичних пунктів у невеликих громадах при приєднанні їх до іншої, яка стає 

центром об’єднаної громади); 

посилення корупційних процесів у результаті одержання доступу до ресурсів 

інших територіальних громад (у першу чергу земельних) при їх об’єднанні та 

корупційних елементів у місцевій владі, як результат фінансової децентралізації 

та нецільове використання коштів, отриманих громадами на розвиток соціальної 

інфраструктури; 

передача повноважень на нижній рівень без відповідної фінансової підтримки, що 

призводить до погіршення якості надання публічних послуг через відсутність на 

місцевому рівні фінансової можливості забезпечення високої якості послуг при 

зростанні кількості споживачів; 

відсутність державної підтримки або її затримка в часі, або надання допомоги 

неповною мірою щодо фінансування делегованих повноважень на рівень 

новостворених громад призводить до негативного ставлення та втрати довіри до 
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новообраних голів сільських та міських рад з боку населення. У свою чергу, 

новообрані голови сільських та міських рад з ідейних натхненників 

перетворюються на зневірених у реформі;  

допомога міжнародних організацій-донорів (Швейцарська агенція розвитку та 

співробітництва, ПРООН (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй), 

Агентство США з міжнародного розвитку, Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва, Шведське агентство з питань міжнародної співробітництва і 

розвитку, Канадське агентство міжнародного розвитку, Рада Європи, 

Міжнародний фонд «Відродження», Фонд «Східна Європа») у запровадженні 

децентралізації влади в Україні  надає можливість вижити і розвиватися за 

рахунок грантів, контрактів, фінансової підтримки бюджетів громадам, які її 

потребують. Для фахівців фандрейзингу та грантрайтингу ці можливості 

перетворюються на «грантоїдство», тобто отримання гранту заради самого гранту 

та фіктивне поліпшення життя в громаді з метою отримання нових грантів для 

вирішення тих самих проблем. Це негативне явище призводить до того, що той, 

хто реально потребує допомоги, її не отримує через високу конкуренцію у 

грантових програмах, а грантодавці відмовляються від співробітництва з певними 

видами організацій або від підтримки проєктів у напрямах, за якими зустрічається 

найбільша кількість зловживань; 

адміністративно-територіальні реформи призводять до перерозподілу сфер впливу 

чиновників різного рівня, що викликає їх опір об’єднанню громад, яке призводить 

до виходу з-під їх контролю певних територій; 

більш заможні громади, які за перспективним планом формування громад мають 

об’єднатися з менш заможними чинять опір цьому процесу та ініціюють нові 

схеми об’єднання згідно з якими вони матимуть доступ до ресурсів інших, не 

менш заможних громад, ніж їхня; 

при об’єднанні територіальних громад обласна державна адміністрація 

звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 
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призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та 

відповідного сільського, селищного, міського голови, в результаті яких сільські, 

селищні, міські ради та їхні голови, а потім виконавчі комітети втрачають свої 

повноваження, а через це більшість депутатів і чиновників виконавчих комітетів 

чинять опір процесу об’єднання громад; 

бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до 

завершення бюджетного періоду. У зв’язку з цим процес об’єднання громад має 

свою сезонність і призначається таким чином, щоб новою громадою увійти до 

нового бюджетного року; 

проблеми об’єднання для сільських, селищних і міських рад є різними для громад, 

які відрізняються за розміром а отже, існуючі методики вирішення виникаючих 

труднощів, успішні приклади невеликих за кількістю населення громад не можуть 

копіюватися та бути рекомендовані для великих громад; 

у законодавчих документах не визначаються умови, за яких проводиться місцевий 

референдум щодо підтримки об’єднання територіальних громад, а при яких 

випадках сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне 

об’єднання територіальних громад, що допускає суб’єктивний підхід до 

вирішення цього питання в інтересах окремих осіб; 

відсутність інформованості населення про переваги та позитивні приклади 

існування об'єднаних громад і тиражування серед населення чуток про можливі 

негативні наслідки децентралізації стримують запровадження реформ. 

У зв’язку із зазначеними проблемами на шляху реформ існують ризики для їх 

запровадження, які можна класифікувати за трьома основними напрямами:  

1. Інституціональні ризики: 

конкуренція громад за звання адміністративного центру об’єднаної 

територіальної громади, а відповідно, пошук нових схем об’єднання, які 

дозволять цього досягти; 
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вимоги згідно із законодавством щодо об’єднання в межах однієї області 

обмежують права громад, розташованих на межі областей, щодо вибору варіантів 

об’єднання; 

держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних 

громад у вигляді субвенцій, якщо її межі повністю відповідають межам, 

визначеним перспективним планом формування територій громад. Оскільки 

перспективний план формування територій громад області розробляється відпо-

відною обласною державною адміністрацією, існує ризик лобіювання інтересів 

зацікавлених осіб щодо певної схеми об’єднання; 

добровільне об’єднання територіальних громад може призвести до 

сепаратистських настроїв; 

збільшення повноважень органів місцевого самоврядування і зниження контролю 

за їх діяльністю з боку вищих органів створює ризик прийняття рішень в 

інтересах зацікавлених осіб, що обмежують права та свободи членів громади; 

конкуренція чиновників різних рівнів за повноваження, які дають доступ до будь-

яких ресурсів. 

2. Соціальні ризики: 

взаємозв’язок соціального капіталу та економічної ефективності обумовлює 

наявність ризику зниження якості життя та добробуту населення громад із 

низькою активністю та нерозвиненим соціальним капіталом (що сталося в Італії в 

результаті децентралізації – більш активні громади стали жити краще, а пасивні 

громади з низьким соціальним капіталом – гірше); 

культурні, етнічні та соціальні розбіжності, які роками існували у прилеглих одна 

до одної громад, служитимуть бар’єром до їх об'єднання; 

відсутність соціальних контактів прилеглих одна до одної громад, конкуренція за 

доступ до ресурсів, які розташовані на територіальній межі або мають 
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обслуговуватись, але не обслуговувалися через неврегульованість приналежності 

до юрисдикції певної громади може призвести до стримування реформи 

децентралізації через незацікавленість або ворожість до населення сусідньої 

громади; 

проблеми реформи децентралізації можуть стати гаслами у передвиборчій 

кампанії окремих осіб; 

зростання внутрішньої міграції населення до більш заможних громад або центрів 

об’єднаних громад, де буде зосереджена переважна частка об’єктів соціальної 

інфраструктури; 

підвищення рівня безробіття серед працівників соціальної сфери та 

держслужбовців у разі скорочення їх робочих місць у громадах, які не стали 

центрами об’єднаних громад. 

3. Економічні ризики: 

якість і доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній 

громаді, можуть бути нижчими, ніж до об’єднання, внаслідок об’єднання 

незаможних громад або тих, у яких відсутні кваліфіковані кадри; 

існує ризик приходу до влади корупціонерів, які використовуватимуть кошти 

громади у власних інтересах і будуватимуть корупційні схеми, за якими 

монополізуються права використання бюджетних коштів місцевих громад і 

застосовуватимуться непрозорі умови проведення тендерів на закупівлю товарів, 

виконання робіт, надання послуг для місцевої громади; 

ризик подальшої економічної диспропорції розвитку території України у зв’язку з 

різною ресурсозабезпеченістю громад, можливостями та вмінням їх дбайливого 

використання; 
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скорочення підтримки процесу децентралізації з боку міжнародних і 

національних організацій, благодійних фондів у вигляді грантових програм 

обмежить фінансові можливості розвитку громад. 

Наявність ризиків запровадження децентралізації потребує розробки відповідних 

превентивних заходів.  

Для усунення інституціональних ризиків: 

ст. 133 Проєкту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) у трактовці «Зміна меж, найменування і перейменування 

громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, 

визначеному законом» [159] потребує процедурної конкретизації, яким чином 

думка мешканців має бути врахована (шляхом проведення референдуму або 

рішення органів самоврядування, або збору необхідних підписів мешканців і в 

якому випадку); 

ст. 143 Проєкту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) у трактовці «…Розмежування повноважень між органами 

місцевого самоврядування громад, районів, областей визначається законом на 

основі принципу субсидіарності. Виконавчим органам місцевого самоврядування 

громади, виконавчим комітетам районної, обласної ради відповідно до закону 

можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава 

фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передає органам місцевого самоврядування 

відповідні об'єкти державної власності…» [159] потребує чіткого визначення 

розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, 

районів, областей, як і умов та переліку повноважень, при яких виконавчим 

органам місцевого самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, 

обласної ради можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої 

влади. Даним уточненням будуть усунені ризики щодо конкуренції за 
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перерозподіл повноважень виконавчими органами різних рівнів та органами 

самоврядування різних рівнів; 

у ст. 7 п. 5 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 

«У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські 

ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або 

про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання 

територіальних громад» [78] має бути конкретизовано, у яких випадках достатньо 

рішення міської, сільської, селищної рад, а в яких має бути проведено 

референдум, що усуває ризик ігнорування думки всіх мешканців. Критерії 

спроможності громади, якій передаються нові повноваження,  потребують чіткого 

визначення, що дозволить знизити конфліктність між громадами, які підлягають 

об'єднанню, та рівень конкуренції за звання Центру об’єднаної громади. 

Для усунення соціальних ризиків необхідні: 

активізація інформаційної кампанії з метою розвіювання міфів про 

децентралізацію та зростання поінформованості населення про одну з 

найважливіших реформ в Україні, що послабить соціальний опір і підвищить 

правову обізнаність у цьому напрямі; 

стимулювання реалізації спільних соціальних, культурних, економічних проєктів 

суміжними громадами з метою усунення культурних, етнічних, соціальних 

розбіжностей і прискорення інтеграційних процесів; 

державне фінансування перекваліфікації та підвищення кваліфікації працівників 

соціальної сфери, державних службовців, які підлягають скороченню в результаті 

реалізації заходів щодо децентралізації влади з наступним працевлаштуванням на 

новостворені робочі місця в органах самоврядування чи сприяння їх 

самозайнятості, що дозволить зняти соціальне напруження та знизити ризик 

зростання безробіття в результаті здійснення реформ. 



167 

 

 

Для усунення економічних ризиків необхідні: 

розробка рекомендованої постановою Кабінету Міністрів України структури 

витрат у громаді та заборона виділення на певні напрями менше мінімально 

дозволеної суми коштів; 

визначення максимального рівня оплати праці посадовим особам місцевого 

самоврядування; 

формування прозорості використання бюджетних коштів органами місцевого 

самоврядування з наданням доступу до відповідної інформації громадськості; 

фінансування делегованих повноважень в Україні є можливим за умов 

законодавчого закріплення повноважень і відповідно нормативних документів 

міністерств. Уповільнення прийняття законопроєктів щодо децентралізації 

стримує всі інші заходи реформи, у зв’язку з чим вирішення проблем 

законодавчого забезпечення всіх етапів децентралізації дозволить перейти до її 

реалізації. 

Обґрунтування необхідності змін у державній і регіональній політиці, що 

стосуються модернізації управління для забезпечення сталого розвитку країни та 

здійснення реформи децентралізації, потрібне для впровадження і буде корисним, 

перш за все, при формуванні проєкту Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2027 року «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину». 

 

2.3 Мобілізація соціальних ресурсів щодо досягнення національних Цілей 

сталого розвитку до 2030 року 

 

Глобальні цілі сталого розвитку (2015 р.) є розвитком досягнень, здобутих у 

процесі реалізації Цілей розвитку тисячоліття (2000 р.), які показали свою 

ефективність у гармонізації цілей економічного зростання багатьох країн. 

Адаптація Цілей розвитку тисячоліття до сучасних глобальних викликів і 
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трансформація загальних орієнтирів на вимогу сьогодення, завершення реалізації 

невирішених завдань сприяли визначенню Порядку денного у сфері сталого 

розвитку до 2030 року, де врівноважено три виміри сталого розвитку: 

екологічний, економічний і соціальний.  

На думку О. Новікової, соціальна складова сталого розвитку знайшла своє 

втілення при систематизації завдань Цілей сталого розвитку (ЦСР) за трьома 

напрямами (соціальний розвиток, соціальна безпека, соціальні відносини) з 

певним розподілом за ними ЦСР. Представлена модель формування й управління 

взаємодією економічної, соціальної та екологічної підсистем при досягненні 

Цілей сталого розвитку Україною до 2030 р. є доцільною з позицій структуризації 

та систематизації за сутністю та змістом самих цілей [199, c. 19-21].  

Однак у контексті систематизації ЦСР з позиції задіяності ресурсного потенціалу 

соціальної складової сталого розвитку та вкладення у зміст поняття соціальних 

ресурсів основних його складових − соціального та трудового потенціалів, а 

також соціального капіталу, який сприяє їх збереженню й ефективному 

використанню, відбувається певна модифікація та конкретизація напрямів 

соціальної підсистеми сталого розвитку, а саме:  

розвиток соціального та трудового потенціалів забезпечують цілі «1. Подолання 

бідності у всіх її формах й усюди; 3. Забезпечення здорового способу життя та 

сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці; 4. Забезпечення 

всеохоплюючої та справедливої якісної освіти, заохочення можливості навчання 

впродовж усього життя для всіх; 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та 

сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній 

праці для всіх» [284, с. 3] ; 

соціальну безпеку забезпечують цілі «2. Подолання голоду, досягнення 

продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку 

сільського господарства; 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 
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екологічної стійкості міст і населених пунктів; 12. Забезпечення переходу до 

раціональних моделей споживання і виробництва» [284, с. 3]; 

соціальний капітал (модернізовані суспільні відносини) формується та зростає при 

досягненні цілей «5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок та дівчат; 10. Скорочення нерівності всередині країн і між 

ними; 16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях; 

17. Зміцнення засобів здійснення й активізації роботи в рамках Глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку» [284, с. 3]. 

Сталий розвиток – це взаємодія трьох складових, які формують певну систему, і 

без окремої складової вона є неповноцінною і не діє. Тому крім трьох 

пріоритетних напрямів соціальної складової сталого розвитку є необхідність 

розкрити сутність економічної та екологічної складових у контексті їх ролі та 

впливу на соціальну складову сталого розвитку. Без дослідження взаємовпливу 

складових сталого розвитку визначити роль соціальних ресурсів у цих процесах 

проблематично, оскільки кожна  складова може спричинити для іншої загрози та 

небезпеку при їх неврегульованості. Високий рівень економічного зростання, який 

передбачено Ціллю 8, може спричинити ризики через нераціональне використання 

природних ресурсів, інтенсивність функціонування низькотехнологічних 

виробничих процесів, збереження великих обсягів виробництва важкої 

промисловості тощо. Споживацька ідеологія обумовлює некерованість у 

використанні невідновлюваних природних ресурсів. 

Дотримання вимог екологічної та промислової безпеки стримує досягнення 

високого економічного зростання. Безвідповідальна та неправова поведінка людей 

сприяє зростанню екологічних й економічних небезпек. Ці аргументи свідчать про 

доцільність визначення у структурі стратегічних напрямів формування та 
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використання соціальних ресурсів взаємозв’язку соціальної складової сталого 

розвитку з економічною та екологічною. 

Протиріччя у формуванні та досягненні ЦСР обумовлюють потребу в державному 

регулюванні цих процесів. Його призначення полягає передусім у попередженні, 

мінімізації та ліквідації негативних чинників для досягнення ЦСР. Державне 

регулювання сталого розвитку потребує обґрунтування та прийняття якісних 

управлінських рішень, які мають певні обмеження для досягнення компромісу з 

орієнтацією на реалізацію принципів сталого розвитку. Особливістю ризиків і 

небезпек сталого розвитку є їх різна цілеспрямованість за підсистемами, але з 

тісними взаємозв’язками. 

З урахуванням взаємопов’язаності ЦСР усі інші цілі, не віднесені до соціальної 

складової, спрямовані на захист навколишнього середовища та розвиток 

економіки країн, створюють умови для забезпечення гідних умов роботи та рівня 

життя, гідної оплати праці, розвитку соціального і трудового потенціалів, 

зростання соціального капіталу. Соціальні ресурси виступають або ресурсом 

(інструментом, засобом) досягнення Цілей, або об’єктом чи/та суб’єктом впливу, 

охорони та захисту, або активним учасником забезпечення досягнення 

поставлених Цілей, що обумовлює потребу в державному регулюванні 

досягнення ЦСР зі зміною рольового статусу соціальних ресурсів (рисунки 2.2, 

2.3). 

Чіткого розмежування впливу соціальних ресурсів на досягнення ЦСР встановити 

неможливо. Кожна ціль при її досягненні обумовлює одночасно ефект за кількома 

напрямами. Він може бути кінцевим критерієм досягнення, ресурсом для іншої 

цілі, умовою для безпеки, можливістю розвитку тощо.  

Цілі та завдання сталого розвитку, визначені в Порядку денному у сфері сталого 

розвитку до 2030 року, потребують адаптації до національних умов і комплексних 

рішень у рамках національного нормативно-правового поля [148]. Україна має всі 

організаційно-управлінські та правові підстави для реалізації ЦСР.  
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ЦСР 7. Забезпечення доступу до 
недорогих, надійних, стійких і сучасних 
джерел енергії для всіх.  
ЦСР 8. Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх. 
ЦСР 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації, інноваціям. 
ЦСР 11. Забезпечення відкритості, 
безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів.  
ЦСР 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і 
виробництва 

 
ЦСР 1. Подолання бідності у всіх її 
формах й усюди. 
ЦСР 2. Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, поліпшення 
харчування та сприяння сталому 
розвитку сільського господарства. 
ЦСР 3. Забезпечення здорового способу 
життя та сприяння благополуччю для всіх 
у будь-якому віці. 
ЦСР 5. Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат. 
ЦСР 10. Скорочення нерівності всередині 
країн і між ними 

Ресурс досягнення Цілей 
(одночасно економічна складова) Об’єкт впливу, безпеки, рівноваги 

 
Соціальні 
ресурси 

 

Суб’єкт впливу, охорони та захисту 
(одночасно екологічна складова) 

Активний учасник забезпечення 
досягнення поставлених Цілей  
(одночасно і об’єкт, і суб’єкт 

управління) 

ЦСР 6. Забезпечення наявності та 
раціонального використання водних 
ресурсів і санітарії для всіх. 
ЦСР 7. Забезпечення доступу до 
недорогих, надійних, стійких і сучасних 
джерел енергії для всіх. 
ЦСР 13. Вживання невідкладних заходів 
щодо боротьби зі зміною клімату та його 
наслідками. 
ЦСР 14. Збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого розвитку. 
ЦСР 15. Захист і відновлення екосистем 
суші, сприяння їх раціональному 
використанню, раціональне лісокорис-
тування, боротьба з опустеленням, 
припинення і повернення назад процесу 
деградації земель, зупинка процесу втрати 
біорізноманіття 

ЦСР 4. Забезпечення всеохоплюючої та 
справедливої якісної освіти, заохочення 
можливості навчання впродовж усього 
життя для всіх. 
ЦСР 8. Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх. 
ЦСР 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і ви-
робництва. 
ЦСР 16. Сприяння побудові 
миролюбного й відкритого суспільства в 
інтересах сталого розвитку, забезпечення 
доступу до правосуддя для всіх і 
створення ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі інституцій 
на всіх рівнях. 
ЦСР 17. Зміцнення засобів здійснення й 
активізація роботи в рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку 

 

Рисунок 2.2 – Структурна схема ролі соціальних ресурсів у державному 

регулюванні досягнення національних і глобальних  

Цілей сталого розвитку (складено автором)   
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Рисунок 2.3 – Модель державного регулювання використання соціальних ресурсів 

при досягненні Цілей сталого розвитку (складено автором) 

 

Процеси досягнення національних цілей сталого розвитку регулюються 

Конституцією України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (2019 

р.), Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», Указом Президента України 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Стратегією ЄС для 

Дунайського регіону, Європейською соціальною хартією (переглянутою) (2006 

р.), Концепцією національної екологічної політики України на період до 2020 

року, законами України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року», «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про охорону 

навколишнього середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року», законами України «Про засади 

Державне 
регулювання 
використання 

соціальних ресурсів 
розвитку економіки  

Соціальна складова сталого розвитку 

Розвиток соціального та 
трудового потенціалів 

Цілі 1, 3, 4, 8 

Соціальний капітал 
(модернізовані 

суспільні відносини) 
Цілі 5, 10, 16, 17 

Соціальна  
безпека 

Цілі 2, 11, 12 
 

Екологічна  
складова 

Цілі 6, 7, 11, 13, 14, 
15 

Економічна  
складова 

Цілі 7, 8, 9, 11, 12 

Формування, залучення, збереження та використання  
соціальних ресурсів 
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державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», 

Концепцією Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року, Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Концепція Державної цільової програми відновлення та розбудови миру 

в східних регіонах України» та ін. 

Очікують на обговорення, доопрацювання й ухвалення документи, які 

перебувають у стані проєкту: Стратегія сталого розвитку України до 2030 року та 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року «Розвиток та 

єдність, орієнтовані на людину». 

У цих проєктах містяться положення, які забезпечують реалізацію національних 

цілей сталого розвитку на державному та регіональному рівнях. Правову 

регламентацію реалізації соціальної складової сталого розвитку України подано у 

стратегічних, концептуальних і нормативно-правових документах. Послідовність 

досягнення Цілей сталого розвитку за соціальною складовою на засадах 

організаційно-управлінського та правового забезпечення наведено в таблиці 2.4. 

Стратегія розвитку країни являє собою генеральну комплексну програму дій, що 

визначає пріоритетні для держави проблеми, головні цілі й розподіл ресурсів для 

їх досягнення. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом 

Президента України [227], визначає мету, вектори руху, дорожню карту, 

першочергові пріоритети й індикатори оборонних, соціально-економічних, 

організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. 

Важливим етапом процесу формування стратегії є визначення довгострокових 

цілей, на досягнення яких і спрямовуються реформи, програми, плани дій. 

Основними вимогами до формулювання стратегічних цілей є конкретність і 

вимірюваність, реальність і досяжність, часова визначеність, прийнятність і 

сумісність. Ефективність реалізації стратегії оцінюється за досягненням 

поставлених цілей, а саме конкретних індикаторів. У стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» визначено 25 таких показників.  
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  Таблиця 2.4 – Структурна схема організаційно-управлінського та правового забезпечення досягнення Цілей сталого 

розвитку за соціальною складовою 1 

Напрями 
сталого 

розвитку 
соціальних 

ресурсів 

Цілі сталого 
розвитку 

Національні завдання 
Порядку денного сталого 

розвитку на період  
до 2030 року 

Стратегія сталого 
розвитку 

«Україна – 2020» 

Стратегія 
сталого 

розвитку 
України до 
2030 року 
(проєкт): 

національні  
стратегічні 

цілі 

Концептуальні, стратегічні,  
програмні документи та 

нормативно-правові акти, 
спрямовані на досягнення сталого 

розвитку в Україні 

1 2 3 4 5 6 

Соціальний 
розвиток 

Ціль 1. 
Подолання 
бідності у всіх 
її формах й 
усюди 

1.1. Скоротити в 4 рази 
рівень бідності, зокрема 
шляхом ліквідації її 
крайніх форм. 
1.2. Збільшити охоплення 
бідного населення 
адресними програмами 
соціальної підтримки. 
1.3. Підвищити 
життєстійкість соціально 
вразливих верств 
населення 

Реформа системи 
соціального 
захисту; 
пенсійна  
реформа 

Стратегічна 
ціль 3. 
Подолання 
бідності та 
скорочення 
нерівності, 
зокрема 
гендерної. 
Операційна 
ціль 3.1. 
Подолати 
бідність 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії подолання 
бідності»; 
Розпорядження КМУ «Про 
затвердження плану заходів на 2019 
рік з реалізації Стратегії подолання 
бідності»; 
Закон України «Про соціальні 
послуги»; 
Закон України «Про державні 
соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» та ін. 

Ціль 3. Забез-
печення 
здорового 
способу життя 
та сприяння  

3.1. Знизити материнську 
смертність. 
3.2. Мінімізувати 
смертність, якій можна 
запобігти, серед дітей  

Реформа системи 
охорони здоров'я;  
реформа у сфері 
забезпечення 
безпечності  

Стратегічна 
ціль 4. 
Забезпечення 
охорони 
громадського  

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії державної 
політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на 
період до 2022 року»;  
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1 2 3 4 5 6 

 благополуччю 
для всіх у 
будь-якому 
віці 

віком до 5 років.  
3.3. Зупинити епідемії 
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, 
у тому числі за рахунок 
використання інноваційних 
практик та засобів лікування. 
3.4. Знизити передчасну 
смертність від 
неінфекційних захворювань. 
3.5. Знизити на чверть пе-
редчасну смертність 
населення, у тому числі за 
рахунок упровадження 
інноваційних підходів до 
діагностики захворювань. 
3.6. Знизити рівень 
отримання тяжких травм і 
смертності внаслідок ДТП, у 
тому числі за рахунок 
використання інноваційних 
практик реанімування, 
лікування та реабілітації 
постраждалих унаслідок 
ДТП. 
3.7. Забезпечити загальну 
якісну імунізацію населення 
з використанням 
інноваційних препаратів 

та якості 
харчових 
продуктів;  
програма 
популяризації 
фізичної 
культури та 
спорту;  
програма 
здорового 
способу життя 
та довголіття;  
реформа 
державної 
політики у 
сфері спорту 

здоров’я, 
благополуччя 
та якісної 
освіти в 
безпечних і 
життєстійких 
населених 
пунктах. 
Операційна 
ціль 4.1. 
Забезпечити 
охорону 
громадського 
здоров’я та 
сприяти 
благополуччю 
для всіх у 
будь-якому 
віці 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії забезпечення 
сталої відповіді на епідемії 
туберкульозу, в тому числі 
хіміорезистентного, та ВІЛ-
інфекції/СНІДу на період до 2020 
року та затвердження плану заходів 
щодо її реалізації»; 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 
2018-2021 роки»;  
Розпорядження КМУ «Про схвален-
ня Стратегії державної політики що-
до наркотиків на період до 2020 ро-
ку» та «Про затвердження плану 
заходів на 2019-2020 роки з 
реалізації Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період 
до 2020 року»; 
 Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції розвитку 
системи громадського здоров’я»; 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції реалізації 
державної політики щодо  
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  3.8. Знизити 
поширеність 
тютюнокуріння 
серед населення з 
використанням 
інноваційних 
засобів 
інформування про 
негативні наслідки 
тютюнокуріння. 
3.9. Здійснити 
реформу 
фінансування 
системи охорони 
здоров’я 

  запобігання фальсифікації лікарських 
засобів та затвердження плану заходів з 
її реалізації»; 
Закон України «Про охорону праці» 
Концепція реформування системи 
управління охороною праці в Україні; 
Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності»; 
Державна цільова програма з фізичної, 
медичної, психологічної реабілітації і 
соціальної та професійної реадаптації 
учасників АТО та осіб, які брали 
участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій і Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, на період 
до 2022 року» та ін. 

Ціль 4. 
Забезпечення 
всеохоплюючої 
та справедливої 
якісної освіти, 

4.1. Забезпечити 
доступність 
якісної шкільної 
освіти для всіх 
дітей та підлітків.  

Реформа освіти.  
Програма 
розвитку для 
дітей та юнацтва.  

Операційна 
ціль 4.2. 
Забезпечити 
інклюзивну та 
справедливу 

Закон України «Про освіту»; 
Закони України «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», 
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 заохочення 
можливості 
навчання 
впродовж 
усього 
життя для 
всіх 

4.2. Забезпечити доступність 
якісного дошкільного 
розвитку для всіх дітей. 
4.3. Забезпечити доступність 
професійної освіти. 
4.4. Підвищити якість вищої 
освіти та забезпечити її 
тісний зв’язок з наукою, 
сприяти формуванню в 
країні міст освіти та науки. 
4.5. Збільшити поширеність 
серед населення знань і 
навичок, необхідних для 
отримання гідної роботи та 
підприємницької діяльності. 
4.6. Ліквідувати гендерну 
нерівність серед шкільних 
учителів. 
4.7. Створити у школах 
сучасні умови навчання, 
включаючи інклюзивне, на 
основі інноваційних 
підходів 

Програма 
залучення 
талантів. 
Реформа 
державної 
політики у 
сфері науки та 
досліджень 

якісну освіту і 
сприяти 
можливостям 
навчатися 
впродовж 
усього життя 
для всіх 

«Про вищу освіту»; 
План заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»; 
Концепція реалізації державної 
політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 
2029 року; 
Закон України «Про інноваційну 
діяльність»,  
Закон України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки»; 
Закон України «Про професійний 
розвиток працівників»; 
Кодекс законів про працю України; 
Постанова КМУ «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного 
навчання у закладах вищої освіти» 
та «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у 
закладах професійної (професійно-
технічної) освіти»; 
Постанова КМУ «Про затвердження 
Положення про освітній 
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     округ і опорний заклад освіти»; 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
професійної (професійно-
технічної) освіти «Сучасна 
професійна (професійно-технічна) 
освіта» на період до 2027 року»; 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та 
затвердження плану заходів щодо 
її реалізації» та ін. 

Ціль 8. Сприяння 
поступальному, 
всеохоплюючому 
та сталому 
економічному 
зростанню, 
повній і 
продуктивній 
зайнятості та 
гідній праці для 
всіх 

8.1. Забезпечити стійке 
зростання ВВП на основі 
модернізації виробництва, 
розвитку інновацій, 
підвищення експортного 
потенціалу, виведення на 
зовнішні ринки продукції з 
високою часткою доданої 
вартості. 
8.2. Підвищувати 
ефективність виробництва 
на засадах сталого 
розвитку та розвитку 
високотехнологічних  

Програма 
розвитку малого 
та середнього 
бізнесу. 
Податкова 
реформа. 
Реформа сфери 
трудових 
відносин. 
Дерегуляція та 
розвиток 
підприємництва.  
Реформа захисту 
економічної 

Операційна 
ціль 1.1. 
Сприяти 
тривалому 
інклюзивному 
збалансованому 
економічному 
зростанню, 
повній і 
продуктивній 
зайнятості та 
гідній праці для 
всіх 

Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення 
програм економічного і 
соціального розвитку України»; 
Закон України «Про Національну 
програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в 
Україні»;  
Концепція Загальнодержавної 
цільової економічної програми 
розвитку промисловості на період 
до 2020 року; 
Закон України «Про зайнятість 
населення»; 
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  конкурентних 
виробництв. 
8.3. Підвищити рівень 
зайнятості населення. 
8.4. Скоротити частку 
молоді, яка не працює, не 
навчається і не набуває 
професійних навичок. 
8.5. Сприяти 
забезпеченню надійних і 
безпечних умов праці для 
всіх працюючих, зокрема 
шляхом застосовування 
інноваційних технологій 
у сфері охорони праці та 
промислової безпеки. 
8.6. Створити 
інституційні та фінансові 
можливості для 
самореалізації потенціалу 
економічно активної 
частини населення та 
розвитку креативної 
економіки 

конкуренції. 
Реформа 
корпоративного 
права. 
Реформа 
захисту 
інтелектуальної 
власності 

 Закон України «Про охорону 
праці»; 
Концепція реформування системи 
управління охороною праці в 
Україні; 
Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності»; 
Кодекс законів про працю України; 
Господарський і Цивільний кодекси 
України;  
Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття»; 
закони України «Про організації 
роботодавців», «Про збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», «Про 
соціальний діалог в Україні», «Про 
сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні», «Про 
професійний розвиток працівників»; 
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     Стратегія міграційної політики 
України до 2025 року; 
Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України» на 
2016-2020 роки; 
Концепція підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти;  
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та 
затвердження плану заходів щодо її 
реалізації» та ін. 

Соці-
альна 

безпека 

Ціль 2. 
Подолання 
голоду, 
досягнення 
продовольчої 
безпеки, 
поліпшення 
харчування і 
сприяння 
сталому 
розвитку 
сільського 
господарства 

2.1. Забезпечити 
доступність 
збалансованого 
харчування на рівні 
науково обґрунтованих 
норм для всіх верств 
населення. 
2.2. Підвищити вдвічі 
продуктивність сільського 
господарства, насамперед 
за рахунок використання 
інноваційних технологій. 
2.3. Забезпечити 
створення стійких систем 

Реформа 
сільського 
господарства 
та рибальства. 
Реформа у 
сфері 
забезпечення 
безпечності та 
якості 
харчових 
продуктів. 
Програма 
розвитку 
інновацій 

Операційна ціль 
2.1. Сприяти 
сталому розвитку 
агропромислового 
комплексу. 
Операційна ціль 
3.1. 
Подолати бідність 

Закон України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в 
Україні»;  
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії розвитку 
сфери інноваційної діяльності на 
період до 2030 року»; 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії подолання 
бідності»;  
Розпорядження КМУ «Про 
затвердження плану заходів на 
2019 рік з реалізації Стратегії 
подолання бідності»;  
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 
  виробництва продуктів 

харчування, що сприяють 
збереженню екосистем і 
поступово покращують 
якість земель та ґрунтів, 
насамперед за рахунок 
використання 
інноваційних технологій. 
2.4 Знизити 
волатильність цін на 
продукти харчування 

  Закон України «Про державну 
підтримку сільського господарства 
України» та ін. 

Ціль 11. 
Забезпечення 
відкритості, 
безпеки, 
життєстій-
кості й 
екологічної 
стійкості міст 
і населених 
пунктів 

11.1. Забезпечити 
доступність житла. 
11.2. Забезпечити 
розвиток поселень і 
територій виключно на 
засадах комплексного 
планування та управління 
за участю громадськості. 
11.3. Забезпечити 
збереження культурної і 
природної спадщини із 
залученням приватного 
сектору. 
11.4. Забезпечити 
своєчасне оповіщення 
населення про 
надзвичайні 

Реформа 
державної 
політики у 
сфері культури 
Реформа 
житлово-
комунального 
господарства 
Програма 
збереження 
навколишнього 
природного 
середовища 
Децентралізація 
та реформа 
державного 

Операційна 
ціль 4.3. 
Зробити міста 
та населені 
пункти 
інклюзивними, 
безпечними, 
життєстійкими 
та 
збалансованими 
Операційна 
ціль 2.3. 
Забезпечити 
сталий 
розвиток 
регіонів 

Постанова КМУ «Про 
затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 
2020 року» та Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 
2020 року 
Національна стратегія сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 
роки 
Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
промислового забруднення» 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
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Продовження таблиці 2.4 
 

1 2 3 4 5 6 

  ситуації з використанням 
інноваційних технологій. 
11.5. Зменшити 
негативний вплив 
забруднюючих речовин, 
у т. ч. на довкілля міст, 
шляхом використання 
інноваційних технологій. 
11.6. Забезпечити 
розробку і реалізацію 
стратегій місцевого 
розвитку, спрямованих 
на економічне зростання, 
створення робочих 
місць, розвиток туризму, 
рекреації, місцевої 
культури і виробництво 
місцевої продукції 

управління 

Реформа 
регіональної 
політики 

Програма 
національної 
єдності та 
підтримки 
національних 
меншин 

Розвиток 
інформаційного 
суспільства та 
медіа 

Програма 
розвитку 
туризму 

Програма 
розвитку 
інновацій  

на основі 
збереження 
національних 
культурних 
цінностей і 
традицій 

Закон України «Про стимулювання 
розвитку регіонів» 

Закон України "Про місцеві 
державні адміністрації" 

Закон України «Про охорону 
навколишнього природного 
середовища» 

Закон України «Про оцінку впливу 
на довкілля» 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період 
до 2030 року» 

Закон України «Про культуру» 

Закон України "Про охорону 
культурної спадщини" 

Закон України «Про туризм» 

Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в 
Україні» та ін. 

Соці-
альні 
відно-

сини 

Ціль 5. 
Забезпечення 
гендерної 
рівності, 
розширення прав  

5.1 Створити умови для 
ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок і дівчат. 
 

 Стратегічна 
ціль 3. 
Подолання 
бідності та 
скорочення  

Постанова КМУ Про затвердження 
Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо ре-

алізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року;  
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Продовження таблиці 2.4 

 

1 2 3 4 5 6 

 і 
можливостей 
усіх жінок та 
дівчат 

5.2. Знизити рівень 
гендерно зумовленого та 
домашнього насильства, 
забезпечити ефективне 
запобігання його проявам 
і своєчасну допомогу 
постраждалим. 
5.3 Заохочувати спільну 
відповідальність за 
ведення господарства та 
виховання дитини. 
5.4. Забезпечити рівні 
можливості 
представництва на вищих 
рівнях прийняття рішень 
у політичному та 
суспільному житті. 
5.5. Розширити доступ 
населення до послуг з 
планування сім’ї та 
знизити рівень 
підліткової 
народжуваності. 
5.6. Розширити 
економічні можливості 
жінок 

 нерівності, 
зокрема 
гендерної . 
Операційна 
ціль 3.3. 
Забезпечити 
гендерну 
рівність 

 

Концепція Державної соціальної 
програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 
2021 року»;  
Розпорядження КМУ «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації Національної стратегії 
профілактики соціального сирітства 
на період до 2020 року»; 
Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»; 
Закон України «Про засади 
запобігання та протидії 
дискримінації в Україні»; 
Державна соціальна програма 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 року;  
Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» 
та ін. 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 

 Ціль 10. 
Скорочення 
нерівності 
всередині 
країн і між 
ними 

10.1 .Забезпечити при-

скорене зростання доходів 
найменш забезпечених 40% 
населення. 
10.2. Запобігати проявам 
дискримінації в суспільстві. 
10.3. Забезпечити 
доступність послуг 
соціальної сфери. 
10.4. Здійснювати політику 
оплати праці на засадах 
рівності та справедливості. 
10.5. Провести реформу 
пенсійного страхування на 
засадах справедливості та 
прозорості 

Пенсійна 
реформа. 
Програма 
національної 
єдності та 
підтримки 
національних 
меншин. 
Реформа сфери 
трудових 
відносин. 
Реформа 
системи 
соціального 
захисту 

Операційна 
ціль 3.2.  
Скоротити 
нерівність 

 

Кодекс законів про працю 
України; 
закони України «Про організації 
роботодавців», «Про соціальний 
діалог в Україні», «Про 
професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності», «Про 
колективні договори і угоди», 
«Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
(конфліктів)» 

Ціль 16. 
Сприяння 
побудові 
миролюбного 
і відкритого 
суспільства в  
інтересах 
сталого 
розвитку, 

16.1. Скоротити 
поширеність насильства 

16.2. Збільшити виявлення 
постраждалих від торгівлі 
людьми та всіх форм 
експлуатації. 
16.3. Підвищити рівень 
довіри до суду, забезпечити 
рівний доступ до 
правосуддя.  

Судова 
реформа. 
Реформа у сфері 
захисту прав 
споживачів. 
Реформа 
системи 
національної 
безпеки та 
оборони.  

Стратегічна 
ціль 7. 
Забезпечення 
безпеки та 
доступу до 
правосуддя, 
створення 
підзвітних та 
інклюзивних 
інституцій. 

Указ Президента України «Про 
Стратегію реформування 
судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки»; 
Національна стратегія сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-

2020 роки; 
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Кінець таблиці 2.4 

 

1 2 3 4 5 6 

 забезпечення 
доступу до 
правосуддя 
для всіх і 
створення 
ефективних, 
підзвітних та 
заснованих 
на широкій 
участі 
інституцій на 
всіх рівнях 
 

16.4. Зміцнити систему 
запобігання та протидії 
легалізації доходів, 
отриманих злочинним 
шляхом, фінансуванню 
тероризму і поширенню 
зброї масового знищення. 
16.5. Скоротити незаконний 
обіг зброї, боєприпасів, 
вибухових матеріалів. 
16.6. Скоротити масштаби 
корупції. 
16.7. Підвищити ефектив-
ність діяльності органів 
державної влади та 
місцевого самоврядування. 
16.8. Зміцнити соціальну 
стійкість, сприяти 
розбудові миру та 
громадській безпеці 
(конфліктне і 
постконфліктне 
врегулювання) 

Оновлення 
влади та 
антикорупційна 
реформа. 
Децентралізація 
та реформа 
державного 
управління. 
Реформа 
регіональної 
політики. 
Програма 
національної 
єдності та 
підтримки 
національних 
меншин. 
Реформа 
виборчого 
законодавства 

Операційна ціль 
7.1. 
Сприяти мирним 
й інклюзивним 
спільнотам для 
сталого розвитку 
та забезпечити 
безпеку держави. 
Операційна ціль 
7.2. 
Забезпечити 
доступ до 
правосуддя і 
захист прав для 
всіх. 
Операційна ціль 
7.3.  
Створити  
ефективні, 
підзвітні та 
інклюзивні 
інституції на всіх 
рівнях 

Закон України «Про запобігання 
та протидію домашньому 
насильству»; 
Постанова КМУ «Про 
затвердження Державної 
соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 
2020 року»; 
Закони України «Про 
запобігання корупції», «Про 
засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», «Про 
національну безпеку України» 
та ін. 

 

1 Складено автором.  
 

1
8
5
 

 



186 

 

 

Досліджуючи рівень кожного показника, можна дійти висновку про порушення 

основних вимог щодо реальності та досяжності при визначенні стратегічних 

індикаторів [263]. 

У процесі аналізу стратегічних індикаторів реалізації Стратегії виявлено 

відсутність зобов’язань держави підвищити рівень та якість життя населення 

України, окрім зростання на 3 роки середньої тривалості життя людини за 

розрахунками Світового банку. Сутність концепції сталого розвитку полягає в 

узгодженості його економічної, соціальної та екологічної складових. У прийнятій 

стратегії «Україна – 2020» серед 10 основних пріоритетів її реалізації соціальному 

розвитку сприятиме лише реформа системи охорони здоров'я (вказана на 7 місці), 

всі інші спрямовані переважно на економічний розвиток і забезпечення 

національної безпеки.  

Стан виконання стратегії «Україна − 2020» можливо було б оцінити за наявності 

щорічних планів дій її реалізації та моніторингу стану їх виконання. У відкритому 

доступі перебувають лише План заходів з виконання програм діяльності Кабінету 

Міністрів України, стратегії сталого розвитку «Україна − 2020» та інформація про 

стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та стратегії сталого розвитку «Україна − 2020» за 2015 рік 

[153].  

До нормативних і стратегічних, програмних документів, у тому числі 

регіональних, включено напрями досягнення Цілей і завдань сталого розвитку, 

зокрема реалізацію програм соціально-економічного розвитку областей, районів, 

міст. Експертне дослідження, виконане в рамках проєкту Української асоціації 

оцінювання «Посилення децентралізації в Україні» доводить відсутність 

моніторингу й оцінювання стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» з 2015 

р.[63].
 Серед причин зазначено недоліки широкого формулювання 25 ключових 

показників оцінки перебігу виконання реформ і проблеми їх вимірювання; 

неможливість за запропонованими показниками оцінити досягнення мети 
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Стратегії; не застосування органами влади стратегічних індикаторів реалізації 

Стратегії для оцінки перебігу виконання будь-яких реформ і програм, а системи 

моніторингу й оцінки, які використовуються органами влади, не дозволяють 

оцінити стан виконання стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та ін.  

Для непрямої оцінки перебігу виконання Національної стратегії сталого розвитку 

можуть бути використані звіти щодо виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

звіти щодо виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 

року та планів пріоритетних дій на поточний рік [89]. 

Відповідно до Звіту щодо виконання Україною Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС у 2018 р. її виконано на 52%, що порівняно з попереднім 

періодом на 11% вище. Загальний прогрес виконання Україною угоди про 

асоціацію з ЄС становить 42%.  

Заплановані завдання в напрямі «соціальна політика і трудові відносини» 

реалізовано на 70%, серед яких запровадження єдиних принципів пенсійного 

забезпечення, Методики розроблення професійних стандартів, нових підходів у 

роботі державної служби зайнятості, забезпечення захисту прав дітей, робота з 

подолання гендерної нерівності. Зокрема, затверджено Державну соціальну 

програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 року (постанова КМУ від 11.04.2018 р. № 273); Національний план дій з 

виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 

жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року 

(розпорядження КМУ від 05.09.2018 р. № 634-р); внесено зміни до Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, Мир, 

Безпека» (розпорядження КМУ від 05.09.2018 р. № 637-р).  
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У напрямі «освіта, навчання та молодь» виконано лише 13% зобов’язань, що 

стосується всіх освітніх рівнів: реформи середньої освіти «Нова українська 

школа», забезпечення прозорості та якості діяльності університетів, розвитку 

сучасної професійної освіти та освіти дорослих − навчання протягом життя.  

У напрямі «юстиція, свобода, безпека та права людини» триває вдосконалення 

антикорупційної політики, реалізація Стратегії міграційної політики України до 

2025 року із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру і 

доопрацьованої Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління 

міграційними процесами, ведеться спільна робота щодо захисту персональних 

даних, протидії кіберзагрозам, організованій злочинності [85].   

Серед пріоритетних дій уряду в 2019 р. зазначено такі стратегічні цілі, на 

досягнення яких орієнтовано його роботу [180]: 

забезпечення подальшого економічного зростання країни; 

підвищення ефективності врядування та якості надання державних послуг; 

боротьба з корупцією та забезпечення верховенства права; 

реформування сфери безпеки та оборони задля забезпечення безпеки кожного 

громадянина, ефективного захист суверенітету і територіальної цілісності 

держави; 

створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу шляхом реалізації 

реформи людського капіталу, яка об’єднує реформу освіти та науки завдяки 

перетворенню української освіти на інноваційне середовище, пенсійну реформу, 

засновану на усуненні соціальної несправедливості й отриманні гідної 

компенсації населенням, та реформу системи охорони здоров’я, що включає 

медичне страхування, реформування, вдосконалення медичної допомоги.  

Наведені стратегічні цілі не втілюють більше половини Глобальних і 

Національних цілей сталого розвитку. У національній доповіді 2017 р. «Цілі 
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Сталого Розвитку: Україна», підготовленій Міністерством економічного розвитку 

і торгівлі України, визначено національну систему ЦСР із 86 завдань 

національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу. Органи державної 

статистики збирають інформацію щодо 96 показників, з яких лише 52 повністю 

відповідають існуючим міжнародним стандартам, а 35 глобальних показників 

взагалі не підлягають кількісному вимірюванню [284]. 

Для досягнення стратегічного розвитку важливим є стратегічне планування, яке 

включає визначення стратегічних цілей, аналіз досягнутого рівня, викликів, загроз 

і можливостей розвитку, обґрунтування вибору стратегій, їх ефективну реалізацію 

та контроль за виконанням запланованих заходів. Запорукою досягнення 

стратегічних цілей є їх визначеність у часі, конкретність, вимірюваність, 

узгодженість з іншими напрямами та ресурсами розвитку, адресність, можливість 

контролю, розробка середньо- і короткострокових планів досягнення визначених 

цілей, їх узгодженість між собою. 

Адаптація Глобальних цілей сталого розвитку і визначення Національних цілей 

сталого розвитку потребують розкриття основних векторів руху, розробки 

стратегій за різними напрямами і певних кроків на шляху до вдосконалення 

чинної нормативно-правої бази та її реалізації. Проте порушення головних вимог 

до розробки цілей (вимірюваність, адресність, можливість контролю, 

узгодженість з іншими напрямами та ресурсами розвитку) стримує, а часто і 

гальмує процес їх досягнення. Відсутність планів заходів (дій) щодо реалізації на 

кожен рік Стратегії сталого розвитку, затверджених Кабінетом Міністрів України, 

у якому визначено відповідальних виконавців, строк та індикатори виконання, не 

дозволяє ефективно використовувати можливості країни щодо розвитку та 

протидіяти існуючим загрозам. Урахування національних цілей сталого розвитку 

у Планах пріоритетних дій уряду та Планах заходів з імплементації актів 

законодавства ЄС / Пріоритетах з імплементації Угоди про асоціацію на поточний 

рік для відповідних міністерств сприяє лише повільному руху до досягнення 

визначених Глобальних і Національних цілей сталого розвитку. 



190 

 

 

Неприйняття Верховною Радою України розроблених законопроєктів, спрямованих 

на імплементацію директив ЄС у національне законодавство, іноді роками 

перешкоджає реалізації планів заходів, орієнтованих на досягнення Цілей сталого 

розвитку. Загальний процес цієї імплементації характеризується несистемністю, 

розрізненістю та неузгодженістю. 

Моніторинг реалізації національної стратегії є можливим за наявності методики 

розрахунку всіх індикаторів та її розробки згідно з міжнародними стандартами, а 

також при відповідності інформаційної бази вимогам до об’єктивності й обсягу 

необхідних даних, визначенні відповідальних і періодичності проведення 

моніторингу за нормативним актом, схваленим центральними органами 

виконавчої влади. Результати досліджень свідчать про відсутність необхідної 

інформаційної бази, методик розрахунку всіх індикаторів, що відповідають 

міжнародним стандартам, і нормативних документів, які регулюють процес 

моніторингу. 

Аналіз звіту щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2018 р. 

підтверджує безвідповідальне ставлення частини депутатів Верховної Ради до 

декларованих їх політичними силами намірів руху до ЄС, а також недостатню 

інституційну спроможність міністерств при виконанні завдань Угоди вчасно та в 

повному обсязі, опір окремих груп інтересів при проходженні євроінтеграційних 

законопроєктів у парламенті, недостатній рівень відповідальності за недосягнення 

запланованих показників. Недосягнення запланованих на 2018 р. результатів 

виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС пов’язане з невиконанням 

зобов’язань Верховною Радою України на 60%, центральними органами 

виконавчої влади − на 45, іншими органами влади − на 43% [85]. На думку 

З. Бурик, вирішити більшість проблем ефективності взаємодії в рамках 

інституційного механізму державного регулювання сталого розвитку дозволить 

створення спеціального дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України проти 

великої кількості діючих структур [24]. 
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Результати експертного дослідження з проблем соціальної безпеки при оцінці 

можливостей досягнення цілей сталого розвитку і формування безпеки його 

соціальної, економічної та екологічної складових [204, c. 178] дозволили 

визначити й обґрунтувати ключові напрями вдосконалення інституційного та 

організаційно-управлінського забезпечення на цьому шляху (таблиця 2.5).  

На думку експертів, основними пріоритетними напрямами запровадження Цілей 

сталого розвитку в Україні є включення сталого розвитку в систему національної 

безпеки (53,3%) та врахування в Стратегії національної безпеки соціальної, 

економічної та екологічної складових сталого розвитку (47,6%). Не менш 

значущими та важливими напрямами є внесення положень про сталий розвиток 

до чинних і нових державних, регіональних, галузевих концепцій, стратегій, 

програм та планів (так вважає більше третини опитаних). Підтвердженням 

актуальності цих оцінок експертів став Указ Президента України № 722/2019 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», у якому визначено 

завдання для Кабінету Міністрів України щодо аналізу прогнозних і програмних 

документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року. За результатами такого аналізу в разі необхідності мають бути вжиті заходи 

щодо їх удосконалення [228]. 

Систематизація всіх завдань і визначення повноважень, відповідальності, 

обов’язків центральних органів виконавчої влади щодо сталого розвитку 

потребують розробки й ухвалення Закону України «Про сталий розвиток» (на 

думку 23,8% респондентів). 

Адаптація Цілей сталого розвитку в Україні відбувалася згідно з принципом 

«Нікого не залишити осторонь» із залученням великої кількості фахівців і 

представників різних інститутів громадянського суспільства.  
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Таблиця 2.5 – Напрями інституційного та організаційно-управлінського 

забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку [204, c. 178]
 

Як Ви вважаєте, які зміни та доповнення в законодавстві 
України необхідні для досягнення ЦСР і формування безпеки його 

соціальної, економічної та екологічної складових? 

% до  
кількості 
експертів 

Ра
нг

 

Забезпечити включення сталого розвитку в систему національної 
безпеки 

53,3 1 

Залучити до пріоритетних напрямів і заходів Стратегії 
національної безпеки соціальну, економічну й екологічну безпеку 
та забезпечити їх здійснення 

47,6 2 

Внести зміни та доповнення, що стосуються сталого розвитку, до 
державних і регіональних стратегій розвитку на період до 2020-

2030 рр. 
37,1 3 

При формуванні державних, регіональних, галузевих концепцій, 
стратегій, програм і планів зробити обов’язковою вимогою 
залучення положень сталого розвитку 

30,5 4 

Розробити й ухвалити Закон України «Про сталий розвиток» 23,8 5 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі (реорганізовано в 
Мінекономіки *), Міністерству соціальної політики, Міністерству 
екології та природних ресурсів (реорганізовано в Мінекоенерго *), 

Державній службі статистики України спільними зусиллями 
розробити методику оцінки сталого розвитку за соціальною, 
економічною та екологічною складовими 

19,0 6 

Підтримувати громадські об’єднання, діяльність яких спрямована 
на забезпечення сталого розвитку 

16,2 7 

Додати до Щорічної доповіді Президента України Верховній Раді 
України розділ щодо оцінки та перспектив сталого розвитку 
України 

13,3 8 

До положень про діяльність державних і регіональних органів 
влади та місцевого самоврядування додати повноваження щодо 
регламентації виконання принципів сталого розвитку відповідно 
до їх компетенцій 

13,3 8 

Міністерству освіти і науки України запровадити вивчення 
дисципліни із сталого розвитку з пізнавально-виховними 
елементами для закріплення у свідомості особи переваг сталого 
розвитку та відповідальності за дотримання його вимог 

9,5 9 

Міністерству інформації України (реорганізовано в Міністерство 
цифрової трансформації України*) започаткувати системні 
інформаційні кампанії щодо міжнародних ЦСР 2030 та їх 
реалізації в Україні 

4,8 10 

*Реорганізовано у 2019 р. відповідно до Указу Президента України № 1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010. 

[226]. 



193 

 

 

Моніторинг реалізації стратегій сталого розвитку також потребує активного 

залучення громадськості за принципами прозорості та відкритості до цього 

процесу, широкого висвітлення в засобах масової інформації, звітування 

народних обранців усіх рівнів про особистий внесок у сталий розвиток України. 

Трансформації, які відбуваються в суспільстві, потребують обґрунтування 

положень у стратегіях реалізації державної політики з управління соціальними 

ресурсами при взаємодії соціальної та економічної складових сталого розвитку. 

Це перш за все прискорене запровадження цифрової економіки, яка спричинить 

зміни в соціально-трудовому розвитку, соціальній безпеці та суспільних 

відносинах, обумовлених процесами розвитку України, інтеграційними та 

глобалізаційними змінами поза його межами. Незважаючи на невизначеність 

даних процесів у досягненні ЦСР до 2030 р., вони мають стати об’єктом 

державної політики, де соціальні ресурси розвитку економіки та суспільства 

мають посісти відповідне місце. 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

Дослідження інституційного та організаційно-управлінського забезпечення 

задіяності соціальних ресурсів національної економіки дозволило розкрити 

протиріччя досягнення соціальної справедливості та економічної ефективності 

при залученні соціальних ресурсів; охарактеризувати інституційні та 

організаційні чинники використання соціальних ресурсів у системі державного та 

регіонального управління, запропонувати форми активізації соціального та 

трудового потенціалів громади і визначити роль соціальних ресурсів в досягненні 

національних і глобальних Цілей сталого розвитку. Одержано такі результати: 

1  Відсутність гармонізації економічної ефективності та соціальної справедливості 

перешкоджає створенню умов для ощадливого й ефективного використання 

соціальних ресурсів. Виявлено характерні для українського ринку праці прояви 
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соціальної несправедливості в оплаті та умовах праці в різних галузях і 

регіонах, можливостях у сфері зайнятості за гендером, між доходами заможних 

і бідних. Визначено диспропорції у попиті та пропозиції робочої сили за віком і 

кваліфікацією, правову незахищеність при нетрадиційних формах зайнятості. 

2 Інституційні та організаційні чинники ефективного використання соціальних 

ресурсів у системі державного та регіонального управління задіяні вкрай 

недостатньо. Недооцінка ролі соціального та трудового потенціалів в системі 

соціально-економічного розвитку територіальних громад, несформованість і 

недосконалість правового й організаційно-економічного забезпечення участі 

населення в управлінні громадою знижують ефективність реформи 

децентралізації та не сприяють реалізації принципу збалансованості 

економічної ефективності, соціальної справедливості при використанні 

соціальних ресурсів. 

Обґрунтовано пропозиції щодо поєднання зусиль державних і недержавних 

інститутів відповідно до повноважень сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», й основні форми активізації соціального і 

трудового потенціалів громади, які орієнтовані на формування умов для 

перетворення громадянського суспільства на суб’єкт управління та 

самоорганізації.  

3 Активізація соціального і трудового потенціалів громади позитивно впливає на 

зростання її соціальної згуртованості, відповідальності за рівень життя та 

безпеки, ефективність співпраці інститутів громадянського суспільства та 

органів державної влади і місцевого самоврядування; зростання 

демократичності управління в громаді та контролю за використанням коштів 

місцевих бюджетів. Надано пропозиції щодо форм участі територіальної 

громади у процесах прийняття управлінських рішень відповідно до окремих 

статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перешкодою 
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на шляху розвитку взаємодії між громадськістю та органами державної влади і 

самоврядування є відсутність відповідальності за неврахування рішень 

громадських рад, загальних зборів, громадських слухань при прийнятті рішень 

органами влади. Низький рівень впливу на прийняття рішень у громаді, 

недостатня ресурсна забезпеченість і неспроможність неурядових організацій 

до ефективного громадського контролю, відсутність сталої співпраці між ними 

на постійній основі та ситуативне партнерство стримують процеси розвитку 

соціального потенціалу громад. 

4 Недосконалість нормативно-правового забезпечення збереження та розвитку 

соціального і трудового потенціалів громади обумовлює відмінності, зниження 

можливостей в окремих регіонах і громадах щодо участі інститутів 

громадянського суспільства та членів громади у формуванні положень, 

розробці та прийнятті нормативних, стратегічних, програмних документів 

громади. Неврегульованість на законодавчому рівні питань, пов’язаних із 

децентралізацією влади, стримує процес реформи та можливості активізації 

соціальних ресурсів тергромад. 

Визначено найбільш небезпечні ризики для запровадження реформи в 

інституційній, соціальній та економічній сферах. За цими трьома напрямами 

запропоновано заходи щодо попередження та мінімізації виявлених ризиків.  

5 Роль соціальних ресурсів у досягненні національних Цілей сталого розвитку 

(ЦСР) має домінуючий характер. У структурі стратегічних напрямів 

формування та використання соціальних ресурсів обґрунтовано взаємозв’язок 

соціальної складової сталого розвитку з економічною та екологічною. 

Протиріччя у формуванні та досягненні ЦСР обумовлюють потребу в 

державному регулюванні цих процесів, яке має включати попередження, 

мінімізацію та ліквідацію негативних чинників для досягнення ЦСР; 

обґрунтування та прийняття якісних управлінських рішень для досягнення 

компромісу з орієнтацією на реалізацію принципів сталого розвитку. Чітке 
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розмежування впливу соціальних ресурсів на досягнення ЦСР встановити 

неможливо, оскільки досягнення кожної цілі обумовлює ефект за кількома 

напрямами. Соціальні ресурси виступають або інструментом досягнення Цілей, 

або об’єктом чи/та суб’єктом впливу, охорони та захисту, що передбачає 

запровадження заходів щодо досягнення ЦСР з урахуванням зміни рольового 

статусу соціальних ресурсів. 

Розроблена модель державного регулювання використання соціальних ресурсів 

показує його вплив на економічну, соціальну та екологічну складові сталого 

розвитку й одночасно визначає прямий взаємозв’язок соціальної складової 

сталого розвитку з процесами формування, залучення, збереження та 

використання соціальних ресурсів при забезпеченні соціальної безпеки, 

розвитку соціального та трудового потенціалів, нагромадженні соціального 

капіталу. 
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РОЗДІЛ 3 

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ 

СОЦІАЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ ЯК ЧИННИКІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

3.1 Концептуальні засади оцінювання соціального і трудового потенціалів як 
чинників економічного зростання 

 

Соціальний і трудовий потенціали визначають сукупні здібності та можливості 

населення до трудової діяльності. Їх активізація та розвиток сприяють 

економічному зростанню, яке позитивно впливає на підвищення рівня та якості 

життя населення, забезпечує соціальну й економічну безпеку, 

конкурентоспроможність країни, досягнення Цілей сталого розвитку України на 

період до 2030 р. і прискорення євроінтеграційних процесів. Соціально-трудові 

чинники в забезпеченні економічного зростання пов’язані зі зміною форм і 

характеру праці, підвищенням її продуктивності й ефективності, удосконаленням 

існуючих і появою нових технологій, розвитком інноваційного потенціалу 

працівника, зростанням виробничого потенціалу, соціального капіталу та ін.  

У роботах багатьох вітчизняних науковців, таких як Е. Лібанова, О. Грішнова, 

А. Колот, О. Новікова, В. Антонюк, В. Герасимчук, М. Хвесик, В. Петюх, 

Л. Шаульська, Л. Лісогор, акцентовано увагу на формуванні та розвитку 

трудового потенціалу, але недостатньо досліджено вплив соціального та 

трудового чинників на економічний розвиток регіонів. Є певні напрацювання з 

цих проблем фахівців ІЕП НАН України, у яких розроблено й апробовано 

структурні моделі формування соціального потенціалу сталого розвитку [200, 

c. 27], а також обґрунтовано науково-методичне забезпечення оцінки соціального 

потенціалу на етапах формування та реалізації. У той же час у структурі 

соціального потенціалу відсутні складові трудового потенціалу, не розглядається 

зв'язок соціального потенціалу із забезпеченням економічного зростання на 

засадах сталого розвитку, що є перешкодою впровадженню в Україні стратегій 
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сталого розвитку, формуванню цілісної системи стратегічних та операційних 

цілей переходу до інклюзивного економічного, соціального й екологічного 

розвитку країни до 2030 р. У наукових дослідженнях переважно розкрито питання 

розвитку трудового потенціалу без урахування складових соціального потенціалу, 

та навпаки. Кількісний вимір впливу соціальних і трудових чинників на 

забезпечення економічного зростання обумовлює визначення мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів, дозволяє оцінити обсяги макроекономічних 

показників (ВВП) за умови активізації ідентифікованих чинників та їх мобілізації. 

Визначення пріоритетних напрямів і механізмів активізації соціальних і трудових 

чинників економічного зростання можливе при науково-методичному 

обґрунтуванні відповідних управлінських рішень для їх залучення, формування 

стратегічних пріоритетів соціальної та економічної політики. Водночас 

активізація суб’єктів соціально-трудових відносин з метою мобілізації незадіяних 

соціальних ресурсів створюю умови для економічного піднесення [290]. 

Питання розвитку соціального і трудового потенціалів висвітлено у працях таких 

учених, як О. Амоша [2], В. Антонюк [5], В. Близнюк [14], І. Бобух [15], О. Грішнова 

[43], Ю. Залознова [71], А. Колот [107], Л. Лісогор [121], Д. Мельничук [129],  

О. Новікова [200], Л. Шамілева [2], Л. Шаульська [292] та ін.  

У сучасних дослідженнях щодо сутності, змісту та значення соціального 

потенціалу існує декілька напрямів, пов’язаних, насамперед, із функціональною 

спрямованістю, зокрема з цілеорієнтацією його використання, сутнісними 

характеристиками, внутрішньою структурою. У тих працях, де соціальний 

потенціал визначається за функціональною спрямованістю в забезпеченні 

економічного піднесення, науковці пропонують до напрямів зростання 

соціального потенціалу віднести розвиток системи відносин, формування нових 

стимулів і мотивів економічного зростання, упровадження інновацій, 

розширення можливостей, здібностей, готовності суспільства до прогресивних 

перетворень [6, 200, 203, 296]. 
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У наукових працях С. Гринкевич [40], В. Васильченка, А. Гриненка, О. Грішнової 

[27], Н. Брюховецької, О. Чорної [18], А. Вербицького, О. Ларіонової [29], 

В. Черніченко [285], О. Мельничук [130], М. Кравченко [114] та багатьох інших 

акцентується увага на пріоритетності економічної, освітньої, демографічної, 

соціальної, духовної, кваліфікаційної, мотиваційної та інших характерних 

особливостях трудового потенціалу. Обґрунтування кожної складової 

супроводжується розглядом можливих резервів зростання, шляхів розвитку 

потенціалу та впливу на соціально-економічні процеси в країні. Аналіз публікацій 

свідчить про високий науковий інтерес до зазначеної проблематики і гостру 

необхідність удосконалення підходів до визначення мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів із розкриттям механізму прийняття науково обґрунтованих 

управлінських рішень щодо їх формування та розвитку. 

Запропонований підхід до трактування соціальних ресурсів дозволяє виокремити 

роль і значення трудового та соціального потенціалів у сфері трудових і 

соціальних відносин, їх капіталізації в соціальному капіталі. Активізація 

соціального та трудового потенціалів сприяє перетворенню потенціалу на капітал 

і розвитку соціально-трудових взаємозв’язків, нових форм взаємодії, об’єднань, 

співпраці та подальшому нарощуванню соціального капіталу на всіх рівнях. 

Методологічні засади управління соціальним і трудовим потенціалом щодо 

сталого економічного зростання потребують урахування соціальної складової в 

забезпеченні останнього як основних чинників самого зростання. Сучасні підходи 

до оцінки складних соціально-економічних систем і процесів базуються на 

розробці комплексних інтегральних показників, які дозволяють здійснити 

кількісну оцінку та врахувати індикатори стану і розвитку великої кількості 

вихідних показників шляхом агрегування в узагальнюючу інтегральну оцінку. 

Алгоритм агрегування вихідних показників й індикаторів їх визначення в 

узагальнену інтегральну оцінку базується на мультиплікативних або адитивних 

моделях. Адитивна модель, яка відповідає алгоритму середньої арифметичної 
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(простої або зваженої), обирається для моделювання при лінійній залежності між 

факторними та результативним показниками. При використанні відносних 

величин як факторних показників доцільно застосовувати середню геометричну 

для визначення результативного показника, що відповідає змісту 

мультиплікативної моделі. Особливістю мультиплікативної згортки є чутливість 

до складових зі значеннями, близькими до нуля, що знижує достовірність 

результативного показника через зниження чутливості до інших факторних 

показників моделі. Для розрахунку інтегрального індексу соціального та 

трудового потенціалів пропонується використати множину нормованих вихідних 

показників як адитивну згортку за алгоритмом багатовимірної середньої (простої 

або зваженої) [290]. Аналітичні можливості моделі на основі факторного аналізу в 

процесі дослідження тенденцій і закономірностей зміни соціального та трудового 

потенціалів дозволяють визначити кількісний вплив внутрішніх складових, 

систематизувати чинники, які сприяють і стримують зростання інтегрального 

індексу, оцінити загальну динаміку результативного показника та розрахувати 

його резерви зростання. 

Оцінка впливу соціальних і трудових чинників на економічний розвиток включає 

розробку інтегрального індексу соціального і трудового потенціалів (Істп) (у 

контексті даного дослідження «інтегральний індекс соціального і трудового 

потенціалів» та «інтегральний показник соціального та трудового потенціалів» є 

синонімами) на основі агрегування показників й індикаторів вимірювання за 

такими складовими: демографічний стан, здоров’я населення та санітарний стан, 

матеріальна забезпеченість, соціально-трудова сфера (зайнятість і соціально-

трудові відносини), освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги, 

соціальна згуртованість та єдність, соціальні ризики та соціальне виключення, 

соціальна інфраструктура. Обґрунтування внутрішніх складових соціального і 

трудового потенціалів, які можуть формувати чинники економічного зростання, 

базується на характеристиках їх змісту й аналізі досягнутих рівнів. 
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Можливості демографічної складової в забезпеченні, формуванні та розвитку 

соціального і трудового потенціалів пов’язані із загальною чисельністю 

населення, динамікою її зміни, статево-віковою структурою, параметрами 

відтворення як чисельності, так і окремих структур населення. Якщо потенціал 

розглядається в узагальненому значенні як можливість або джерело можливостей, 

то основні показники цієї складової визначають кількісні характеристики 

відповідного потенціалу, який за певних умов може бути мобілізований для 

трансформації у соціальні та трудові чинники економічного зростання.  

Показники за складовою «здоров’я населення та санітарний стан» включають 

життєвий потенціал, рівень захворюваності на соціально зумовлені (туберкульоз, 

ВІЛ-інфекції, венеричні захворювання) та пов’язані з алкоголізмом і наркоманією 

хвороби, рівень інвалідності населення, середній рівень дитячої інвалідності, які 

значною мірою обмежують можливості формування трудового потенціалу.  

Наступна складова у структурі соціального і трудового потенціалів у визначенні 

їх ролі в забезпеченні економічного зростання пов’язана з рівнем матеріального 

забезпечення населення як базової умови розвитку безпосередньо самого 

потенціалу. З одного боку, рівень матеріального добробуту створює умови для 

розвитку та відтворення як соціального, так і трудового потенціалу, можливості їх 

трансформації в ресурс економічного розвитку, а з іншого – розширення 

платоспроможності населення є чинником економічного зростання. 

Серед складових, які визначають рівень розвитку й умови активізації чинників як 

трудового, так і соціального потенціалу у соціально-трудовій сфері, певну роль 

відіграють рівень зайнятості й економічної активності населення, зниження 

безробіття (особливо довготривалого та серед молоді). Саме безробіття обмежує 

умови реалізації трудового потенціалу, коли звужуються або навіть втрачаються 

можливості трансформації людського потенціалу в людський капітал [305, 306]. 

Воно супроводжується професійною декваліфікацією та знеціненням людського 
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капіталу, послабленням мотивації, «ерозією» трудової етики, падінням чи 

зниженням соціальних зв’язків тощо. 

Забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом 

застосування інноваційних технологій у виробничій сфері та сфері охорони праці, 

зумовлене необхідністю збереження людського та трудового потенціалу за 

рахунок зниження рівня професійних ризиків, створення сприятливих умов праці 

та безпечних робочих місць. Основними індикаторами вимірювання цих ризиків є 

кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві, частка працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, рівень тяжкості виробничого 

травматизму. Зменшення виробничого травматизму та професійної 

захворюваності зумовлює істотне підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу. 

Рівень конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення її 

економічного зростання безпосередньо визначається якістю робочої сили, її 

освітньо-кваліфікаційним і професійним потенціалом, а можливість доступу до 

якісних освітніх послуг формує умови його зростання. Освітня складова 

соціального і трудового потенціалів визначається індикаторами характеристик 

якості робочої сили за підсистемою «соціально-трудові відносини»: частка осіб, 

які в 14-35 років мають професійно-технічну освіту та підвищили свою 

кваліфікацію або навчені новим професіям. Важливим питанням регулювання 

соціально-трудових відносин є оплата праці (середньомісячна заробітна плата в 

доларовому еквіваленті за ринковим курсом Національного банку України (НБУ)). 

Складова «освіта, культура та інформаційно-комунікативні послуги» включає 

індикатори, які оцінюють кількість користувачів мережі Інтернет, рівень 

забезпеченості друкованими виданнями, масовими й універсальними 

бібліотеками, кількість відвідувачів культурних закладів, рівень зайняття 

спортом, у тому числі серед дітей віком до 17 років, рівень освіти у закладах 

вищої освіти (ЗВО) та професійно-технічних і загальноосвітніх закладах; частку 
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дітей, які навчаються (серед населення віком 7-22 роки), загальні витрати на 

освіту (% до ВВП), витрати домогосподарств на освіту в структурі їх загальних 

витрат, загальні витрати в розрахунку на 1 учня або студента й оцінку 

задоволеності своєю освітою. 

Важливою складовою, яка забезпечує можливості формування, розвитку та 

мобілізації соціальних і трудових чинників економічного зростання, є підсистема, 

яка визначає рівень соціальної згуртованості та соціальної єдності населення. 

Головні індикатори, які доцільно використовувати для кількісного вимірювання їх 

досягнутого рівня, визначаються за результатами соціологічного моніторингу на 

основі суб’єктивних оцінок респондентів. Зокрема, це рівні довіри/недовіри до 

соціальних інститутів, протестного потенціалу, соціальної напруженості, 

громадянської активності, політичної свободи, індексу соціального самопочуття, 

міграційних настроїв, орієнтації/дезорієнтації населення у правовому полі. 

Підсистема «соціальні ризики та соціальне виключення» визначається такими 

показниками й індикаторами: девіантна поведінка, соціальна ізоляція та 

виключення, незахищеність у старості, ризики самотності; рівень злочинності, 

показники засудженості, кількість неповнолітніх, які підозрюються у скоєнні 

злочинів і засуджених за скоєння злочинів; чисельність дітей, які позбавлені 

батьківського піклування, кількість розлучень; рівень витрат на соціальний захист 

і співвідношення середньомісячних пенсій із прожитковим мінімумом та 

середньою заробітною платою. Переважна більшість наведених показників за 

цією складовою негативно впливають на створення умов розвитку соціального та 

трудового потенціалів і можливості їх активізації в забезпеченні економічного 

зростання.  

Доступність населення до освітніх і медичних послуг, забезпеченість освітньою та 

медичною інфраструктурою є визначальними для поліпшення якісних 

характеристик соціального і трудового потенціалів, збереження працездатності, 

тривалості життя, підвищення якості життя, що визначає значущість соціальної 
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інфраструктури. До показників, які характеризують цю складову, належать 

забезпеченість загальноосвітніми та професійно-технічними закладами і ЗВО, 

рівень місткості амбулаторно-поліклінічних закладів, рівень забезпеченості 

лікарями, середнім медичним персоналом і лікарняними ліжками, обсяги й 

інтенсивність пасажироперевезень, забезпеченість населення житлом. 

Науково-методичні засади визначення впливу соціальних і трудових чинників на 

економічний розвиток базуються на розробці моделі оцінок сформованих рівнів 

соціального і трудового потенціалів, вимірюванні їх впливу на зміну показників 

економічного зростання та включають послідовне вирішення таких завдань:  

обґрунтування й аналіз внутрішніх складових соціального та трудового 

потенціалів в контексті їх впливу на параметри економічного зростання на 

засадах сталого розвитку;  

розробка та формування інформаційної підсистеми для кількісного вимірювання 

досягнутого рівня й умов розвитку соціального і трудового потенціалів; 

визначення та апробація алгоритму побудови інтегрального індексу трудового та 

соціального потенціалів з урахуванням критеріїв сталого розвитку;  

оцінка впливу соціального та трудового потенціалів на зміну параметрів 

економічного зростання;  

визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів у забезпеченні 

економічного зростання на засадах сталого розвитку;  

ідентифікація та систематизація напрямів, методів і механізмів активізації 

соціального та трудового потенціалів в забезпеченні економічного зростання. 

Інтегральний індекс за методикою багатовимірної середньої арифметичної 

визначається шляхом агрегування нормованих значень наведених індикаторів ijZ  

за окремими складовими у відповідні субіндекси (Іk), а на їх основі 
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розраховується безпосередньо інтегральний індекс соціального та трудового 

потенціалів (Істп). 

Виходячи з мети дослідження за базу нормування взято цільові значення окремих 

індикаторів згідно з Цілями сталого розвитку ( норм
іX ) та проєктом стратегії 

Сталого розвитку [218, 284]. Ці значення становили максимальний або 

мінімальний рівень показників відповідно до теоретичного розмаху варіації, який 

виступав базою нормування. Для тих же показників, які не включені до переліку 

цільових орієнтирів, розмах варіації розраховувався на основі максимальних і 

мінімальних значень фактичних показників із 10-відсотковою погрішністю 

(необхідність відхилення на 10% від максимального та мінімального значення 

обумовлена необхідністю виключення нульових значень нормованих показників) 

для: стимуляторів  

;
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де Хij  – фактичні значення і-го індикатора за j-й період; 

maxmin , ii XX – межі теоретичного розмаху варіації для і-го індикатора з 

урахуванням Цілей сталого розвитку або розраховані значення. 

 

Субіндекси за кожною складовою (Іk) визначаються на базі адитивної згортки, 

згідно з основними положеннями якої цінність цілого дорівнює цінності 

складових, тобто за алгоритмом багатовимірної середньої 
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де k – внутрішня підсистема (складова) інтегрального індексу, 1,8k  ;  
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kі  – кількість нормованих індикаторів за k-ю складовою;  

Zik – нормований і-й індикатор k-ї складової.  
 

Інтегральний індекс соціального та трудового потенціалів (Істп) за умови 

рівнозначності внутрішніх складових розраховується за таким співвідношенням 
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При адитивній згортці за алгоритмом багатовимірної середньої простої вплив 

окремих підсистем на відносну зміну інтегрального індексу визначається з 

використанням методу пропорційного розподілу за таким співвідношенням [189, 

c. 57-58] 
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де відн.,kІ  – відносний вплив k-го субіндексу на зміну інтегрального індексу, %;  

kІ  – абсолютна зміна k-го субіндексу за визначений термін.  
 

,1 ktktk IІІ  (3.6) 

 

де 1; ktkt IІ  – рівень k-го субіндексу за t та t-1 періоди відповідно. 
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де ∆Істп, відн. – темп зміни інтегрального індексу, %. 

 

∆Істп = Істп, t – Істп, t – 1,     (3.8) 

де ∆Істп – абсолютна зміна інтегрального індексу. 

Даний алгоритм використовується при визначенні впливу окремих індикаторів на 

відносну зміну відповідного субіндексу для кожної внутрішньої складової. 
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Визначення відносного впливу кожного субіндексу на темпи зміни інтегрального 

індексу в цілому дозволяє здійснити повну ідентифікацію основних чинників і 

виявити напрями їх впливу на зміну рівня соціального та трудового потенціалів. 

Аналогічно за кожною підсистемою детально визначається вплив кожного 

показника, що забезпечує наукову обґрунтованість розробки методів і механізмів 

активізації соціального та трудового потенціалів. 

Інтегральний індекс соціального та трудового потенціалів визначається на основі 

множини статистичних і соціологічних індикаторів і показників складових 

потенціалу за досліджуваний період (рисунок 3.1). Внутрішні складові 

субіндексів обґрунтовано в підрозділі 3.2, а повний перелік показників, які 

формують кожну складову подано в додатках: В (демографічна), Г (здоров’я 

населення, санітарний стан), Д (матеріальна забезпеченість), Е (соціально-трудова 

сфера), К (освіта, культура та інформаційно-комунікативні послуги), Л (соціальна 

згуртованість та єдність населення), М (соціальні ризики та соціальне 

виключення), Н (соціальна інфраструктура). 

Особливістю соціальної складової сталого розвитку є подвійний вплив на нього. 

По-перше, внутрішні чинники соціальної складової мають безпосередній вплив на 

досягнення економічного зростання, по-друге, досягнення певного їх рівня є 

цільовим орієнтиром забезпечення сталого зростання. 

Соціальний і трудовий потенціали є важливим ресурсом національної економіки, 

який, у свою чергу, виступає домінуючим чинником економічного зростання, що 

формує його умови, обмеження та цілі.  

У зв’язку з цим кількісна оцінка впливу соціального та трудового потенціалів на 

економічний розвиток дозволяє охарактеризувати його еластичність до зміни 

рівня потенціалів, визначити закономірності соціально-економічного розвитку 

залежно від стану та рівня соціального та трудового потенціалів, одержати 

інструмент обґрунтування управлінських рішень на національному та 

регіональному рівнях. 
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Рисунок 3.1 – Модель інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів 

(Істп) (складено автором) 
 

В узагальненому вигляді визначення й оцінка впливу соціального та трудового 

потенціалів, за умови їх активізації, на забезпечення економічного зростання 

згідно з основними принципами сталого розвитку базується на вирішенні завдань, 

які структуровано на розробленому дереві стратегічних цілей і завдань 

(рисунок 3.2). 
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Здоров’я 
населення, 

санітарний стан 

 

Соціально-

трудова сфера 

Соціальна 
згуртованість 

та єдність 

 

Матеріальна 

забезпеченість 

 

Демографічна 

 

Соціальна 
інфраструктура 

Соціально-

трудові 
відносини 

Зайнятість, 
ринок праці 

Субіндекс І1 Субіндекс І5 

Субіндекс І4.2 

Субіндекс І6 

Субіндекс І7 Субіндекс І3 

Субіндекс І4.1 

Субіндекс І2 

Субіндекс І4 Субіндекс І8 
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Рисунок 3.2 – Дерево стратегічних завдань забезпечення економічного 

зростання на засадах сталого розвитку за рахунок 

активізації соціальних та трудових чинників розвитку 

Економічне зростання на засадах сталості за умов 
активізації соціального та трудового потенціалів 

стратегічна  
мета 

Розвиток компонент 
потенціалу 

Напрями та механізми  

активізації 

стратегічні 
складові 

А 

тривалість життя, демографічна 
структура населення 

охорона і стан здоров’я, 
санітарна структура населення,  
можливість доступу до 
медичних послуг освіта, професійно-

кваліфікаційний рівень, 
можливість доступу до освітніх 
послуг 
зайнятість, умови праці, 
професійні ризики 

матеріальна забезпеченість, 
вартість робочої сили 

масштаби та структура попиту  
на споживчому ринку 
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формування комплексу ресурсних можливостей 

соціального та трудового потенціалів 

створення комплексу економічних, соціальних, 
політичних та інституційних умов розвитку 
соціального та трудового потенціалів 

формування мотиваційної компоненти 
продуктивної праці 

забезпечення ємності внутрішнього ринку 
попиту 

подолання рис суспільства споживання, 
формування культури споживання 

забезпечення освіти в інтересах сталого 
розвитку 
сприяння досягненню повної зайнятості, 
забезпечення гідних умов праці 

залучення осіб з інвалідністю (з частковою 
втратою працездатності) до активного життя 

довкілля, доступність до 
ресурсів життєзабезпечення, 
якість життя 

корпоративна культура, 
соціальна відповідальність 

соціальна взаємодія, соціальне 
відчуження та ізоляція, 
соціальна зрілість та активність 

девіантна поведінка 

соціальна захищеність 
населення 

соціальна інфраструктура 

продуктивність праці, її 
ефективність 

інноваційний, творчо-

креативний, морально-духовний 
потенціал 

створення умов та можливостей для 
розвитку середнього класу, формування 
прогресивної соціальної стратифікації 
населення 

забезпечення високої якості життя, 
комфортних умов існування 

формування сучасних інформаційно-

комунікаційних знань, навичок, сучасних 

професійних компетенцій 

удосконалення та розвиток соціальної 
інфраструктури 

розвиток соціальних мереж 

реформування системи соціального захисту, 
пенсійного забезпечення населення 



210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Декампінг – базовий принцип «зеленої економіки», відповідно до якого можливе економічне 
зростання без збільшення природоємності та екологічних втрат. У Доповіді ЮНЕП (2011 р.) 
визначається, що прискорення процесу декампінгу є фундаментальним фактором для 

майбутнього добробуту людей [Decomling Natural Response Use and Environmental Impacts from  

Economic Growth]. URL: http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/Decoupling_ 

Report_English.pdf 

 Рисунок 3.2 – Дерево стратегічних завдань забезпечення економічного 

зростання на засадах сталого розвитку за рахунок активізації 

соціальних та трудових чинників розвитку (продовження) 

(складено автором)

основні стратегічні цілі 

інклюзивне збалансоване 
економічне зростання та 
життєстійка інфраструктура 

подолання бідності та 
скорочення нерівності, в 
тому числі і гендерної 
забезпечення здорового 
життя, благополуччя та 
якісної освіти в безпечних і 
життєстійких населених 
пунктах 

збереження наземних і 
морських екосистем та 
сприяння збалансованому 
використанню їхніх 
ресурсів 

забезпечення безпеки та 
доступу до правосуддя, 
створення підзвітних та 
інклюзивних інституцій де
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критерії економічного зростання на засадах 
сталого розвитку на підґрунті активізації 
соціального та трудового потенціалів 

незменшувана за часом, тобто від покоління  
до покоління, міра соціального благополуччя 

економічне зростання підтримується протягом 
всього періоду  

зменшення довготривалого навантаження на довкілля 

зростання середньої тривалості життя, в тому 
числі і 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 
та трудових чинників економічного зростання 

формування декампінгу як стратегічної основи 
руху до сталої економіки 

незменшення життєвого та трудового 
потенціалу (в демографічному контексті) 

забезпечення рівня та якості життя 

виключення соціального відторгнення 

Економічне зростання на засадах сталості за умов 

активізації соціального та трудового потенціалів 

стратегічна  
мета 

Критерії економічного 
зростання на засадах сталості 

Національні Цілі  
сталого розвитку України 

стратегічні 
складові 

А 
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За змістом виокремлено стратегічні завдання в агрегованому вигляді. Перші два − 

це складові (компоненти) потенціалу та їх розвиток, основні напрями та 

механізми активізації складових потенціалу для перетворення їх на соціальні та 

трудові чинники економічного зростання. Зміст третьої складової визначається 

безпосередньо стратегічною метою та включає основні цілі сталого розвитку, а в 

четвертій наведено основні критерії економічного зростання на засадах стійкості. 

Рівнозначність визначених стратегічних складових обумовлює необхідність 

урахування обмежень за основними цілями та критеріями сталого розвитку при 

визначенні рівня впливу соціальних і трудових чинників на забезпечення 

економічного зростання за умови їх активізації [244].  

На етапі декомпозиції кожне стратегічне завдання деталізується на підставі 

визначення окремих внутрішніх елементів, що розкривають їх зміст, уточнюються 

напрями та механізми активізації соціального та трудового потенціалів залежно 

від наявних або можливих резервів їх реалізації для досягнення визначених цілей 

сталого розвитку з урахуванням критеріїв та обмежень такого розвитку. 

В узагальненій моделі дерева стратегічних завдань визначено основні методичні 

положення щодо розробки кількісних оцінок рівня впливу соціальних і трудових 

чинників на забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

 

3.2 Діагностика стану та проблем використання соціального і трудового 
потенціалів України  

 

Основні закономірності та тенденції демографічних процесів в Україні за останні 

десятиліття визначаються суттєвим падінням чисельності населення, його 

депопуляцією, а прискорене старіння на тлі низького рівня народжуваності та 

високої смертності практично вичерпало можливості відтворювальних процесів, 

що посилюється трудовою міграцією населення та подіями на сході України і в 
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Криму (додаток В). Загальна чисельність населення країни за 2007-2018 рр. 

зменшилася майже на 4,5 млн осіб, або на 9,7%1. Щорічне зниження складає 

близько 1,1%, при цьому за рахунок подій на Донбасі та в Криму втрати 

населення в 2015 р. порівняно з попереднім склали 5,5%, або 2,5 млн осіб. Суттєве 

постаріння населення, яке супроводжується збільшенням питомої ваги людей 

похилого віку (старше 60 років), звужує можливості формування передусім 

трудового потенціалу внаслідок зменшення контингенту працездатного віку. 

Питома вага людей старше 60 років у 2017 р. становила 22,5%, і цей показник 

щорічно збільшується. За шкалою демографічного старіння Е. Россета якщо 

питома вага осіб віком 60 років і старше дорівнює 18% і більше, то населення 

країни має дуже високий рівень демографічного постаріння [269, c. 178].  

В Україні має місце суттєве перевищення смертності над народжуваністю. З 1992 

по 2015 р. зменшення загальної чисельності в основному формувалося за рахунок 

природного убування населення. Однак протягом 2015-2018 рр. значна частка 

втрат пов’язана з тимчасовою окупацією АР Крим і частини Донецької та 

Луганської областей (Починаючи з 2015 р. за офіційними статистичними 

джерелами практично немає можливості визначити точну чисельність населення 

Донецької та Луганської областей, яке перебуває на тимчасово окупованих 

територіях).  

Деформація вікової структури супроводжується суттєвим зниженням 

відтворювального потенціалу населення − протягом останнього десятиліття 

сумарний коефіцієнт народжуваності, брутто- та нетто-коефіцієнти відтворення 

не відповідають умовам навіть простого відтворення населення. 

Населення є носієм соціального та трудового потенціалів. Умови і можливості 

впливу соціального потенціалу на забезпечення економічного зростання пов’язані 

передусім із контингентами молоді й осіб працездатного віку, оскільки основні 

                                                
1
 Тут і далі в підрозділі 3.2 використано дані Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua/) та 

соціологічного моніторингу, результати якого щорічно оприлюднюються Інститутом соціології НАН України 
(http://i-soc.com.ua/ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues/). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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соціальні зв’язки, рівень та межі соціальної активності притаманні саме цим 

прошаркам населення, саме вони є головним джерелом соціальних чинників 

економічного розвитку. Формування психофізичного потенціалу, соціокультурної 

та інтелектуальної складових соціального потенціалу починається саме в 

молодому віці, а вже їх прояви – у процесі трудової діяльності.  

Населення виступає природною основою трудового потенціалу, зокрема 

параметри демографічного відтворення, обсяги життєвого потенціалу, міграційне 

переміщення визначають його кількісні параметри. Так, демографічне 

відтворення забезпечує безперервність відновлення поколінь як фізичних носіїв 

соціальних характеристик та відносин, тобто складових соціального потенціалу. 

Обсяги демографічного життєвого потенціалу, як загальної потенційної кількості 

людино-років, які має населення за умови збереження повікової тривалості життя, 

визначають і загальні обсяги демографічного трудового потенціалу, який є 

часткою життєвого та має межі працездатного віку. Загальний обсяг 

демографічного життєвого та трудового потенціалу залежить від загальної 

тривалості життя, тривалості життя у працездатному віці, чисельності населення 

за статево-віковими групами та розраховується за такими співвідношеннями 

 

)(
70

15

70

15

f
x

f
x

m
x

x

m
xx

х
х SeSeSеТП  



,  (3.9) 

де , ,m f

x x x
e e e  – середня тривалість життя для особи, яка досягла віку х років: 

x
e  – для 

всього населення, m

x
e  – для чоловіків, f

x
e  – для жінок;  

, ,m f

x x x
S S S  – чисельність населення (

x
S ), чоловіків ( m

x
S ) та жінок ( f

x
S ) віком х 

років.  
 

За 2007-2017 рр. життєвий потенціал населення знизився на 3,7% за рахунок 

зменшення загальної чисельності населення протягом 2015-2017 рр. Якщо 

загальні обсяги падіння життєвого потенціалу склали 117901 тис. люд.-років, то 

його втрати внаслідок падіння чисельності досягли 276125,85 тис. люд.-років. 

Навіть суттєве збільшення середньої тривалості життя на 3,73 року не компенсує 
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повністю обсяги падіння життєвого потенціалу. Як наслідок, і трудовий потенціал 

населення у віці економічної активності зменшився на 5,8%, або на 87,8 млн 

людино-років. Привертає увагу значно вища інтенсивність падіння обсягів 

трудового потенціалу для жінок − за десятиліття абсолютне зниження склало 65,3 

млн людино-років, тобто майже 74% від втрат усього потенціалу (додаток В). 

Питома вага трудового потенціалу в життєвому за десятиліття практично не 

змінювалась − як для всього обсягу, так і окремо за статтю: у середньому для 

всього населення ця частка коливається в межах від 46,9 (2007 р.) до 45,9%  

(2017 р.) відповідно, для чоловіків − від 48,6 до 47,3, жінок − від 46,7 до 45,4%. 

При цьому слід відзначити відсутність суттєвих тенденцій до їх зміни протягом 

усього періоду.  

Факторний аналіз зміни обсягів трудового потенціалу свідчить, що основним 

чинником визначених втрат є зниження чисельності населення у трудоактивному 

віці (таблиця 3.1). У той же час по контингенту чоловіків до 2014 р. негативний 

вплив цього чинника був компенсований суттєвим підвищенням тривалості 

життя, що в цілому супроводжувалося зростанням трудового потенціалу на 4577,2 

тис. людино-років.  

Суттєве погіршення демографічної ситуації в 2015-2017 рр. як по чоловічому, так 

і по жіночому контингенту обумовлює і загальні втрати трудового потенціалу за 

останні десятиліття. Втрати трудового та життєвого потенціалу пов’язані також із 

характеристиками здоров’я та санітарного стану населення. Так, середньорічний 

рівень загальної захворюваності за 2006-2017 рр. коливається в межах від 72,4 

(2010 р.) до 62,9 (2017 р.) тис. захворювань у розрахунку на 100 тис. населення, 

тобто від 62,9 до 72,4% населення щорічно хворіють на різні види захворювань 

(таблиці Г.1, Г.2 додатка Г).  

Простежується високий рівень захворювань на соціально обумовлені хвороби 

(туберкульоз, ВІЛ-інфекції, венеричні захворювання) та пов’язані з алкоголізмом 

та наркоманією.  
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Таблиця 3.1 – Факторний аналіз впливу чинників зміни трудового потенціалу у 2007, 2014, 2016, 2017 рр. 1 

 

Рік 

Чисельність 
населення 

віком 

15-70 років, 
тис. осіб 

( x
S ) 

Тривалість 
життя у віці 
15-70 років 

( x
e ) 

Трудовий 
потенціал, 

тис. 
людино-

років (ТП) 

Темпи зміни трудового потенціалу 
до 2007 р. за рахунок: 

Абсолютний приріст (зменшення) 
трудового потенціалу,  

тис. людино-років 

усього 

за рахунок зміни 

чисельності 
населення 

( )
xSI  

тривалості 
життя 
( )

xeI  

в цілому 
ТП

 
( )

x xS eI I  

чисельності 
населення 

тривалості 
життя у віці 
15-70 років 

 

Чоловіки 

2007 16607,6 39,2 651017,92 - - - - - - 

2014 15870,13 41,31 655595,07 0,95559 1,0538 1,007 4577,2 -28908,8 33486,0 

2016 14954,6 42,03 628541,84 0,9005 1,0722 0,9655 -22476,1 -64779,6 42321,5 

2017 14776,5 42,16 622977,7 0,89 1,0755 0,957 -28040,2 -71612 43571,8 

Жінки 

2007 18372,8 47,2 867196,2 - - - - - - 

2014 17560,2 48,28 847806,5 0,95577 1,0229 0,97764 -19389,7 -38354,7 18965,0 

2016 16536,8 48,49 801869,4 0,90 1,0273 0,92467 -65326,8 -86659,2 21332,5 

2017 16307,0 48,62 792864,3 0,888 1,03 0,9147 -74331,9 -97126,0 22794,1 

Усе населення 

2007 34980,4 42,56 1488766,0 - - - - - - 

2014 33430,3 44,52 1488317,0 0,9556 1,046 0,9997 -44,9 -6610,0 6565,1 

2016 31491,4 44,96 1415853,0 0,9 1,0564 0,951 -7291,3 -14887,7 7591,4 

2017 31083,5 45,09 1401555,0 0,8886 1,0594 0,9414 -8721,1 -16584,9 7863,8 
 

1 Складено автором.  
 

 2
1
5
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Захворюваність за цим класом хвороб та їх поширеністю складає близько 2% до 

загальної чисельності населення. Саме серед хворих на соціально обумовлені 

хвороби в першу чергу виникають явища соціальної ізоляції та виключення із 

суспільного життя.  

За даними регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

сучасний стан здоров’я населення України характеризується високими 

показниками захворюваності та смертності − у рейтингу стану здоров’я у 2013 р. 

Україна посіла 99 місце серед 145 країн світу, а в 2018 р. – 93 зі 169 [62].  

Високий рівень інвалідності населення, особливо серед дитячого контингенту 

(середній рівень дитячої інвалідності за 2008-2017 рр. сформувався на рівні 

близько 200-210 випадків у розрахунку на 100 тис. дітей віком від 0 до 18 років), 

суттєво обмежує можливості формування трудового потенціалу.  

За 2015-2017 рр. демографічна криза в країні посилилася двома негативними 

хвилями, які пов’язані з падінням народжуваності після Другої світової війни та 

розвалом Радянського Союзу. Як наслідок, зниження частки молоді віком 20-25 

років − найбільш активної та працездатної категорії. Втрата соціального і 

трудового потенціалів посилюється за рахунок трудової еміграції. За оцінками 

експертів її масштаби коливаються в межах від 2 до 7 млн осіб, а Світовий банк та 

Міжнародна організація з міграції визначають обсяги  від 6,5 до 8 млн осіб, тобто 

близько третини працездатного населення. Близько 70% мігрантів виїжджають на 

тимчасову роботу терміном протягом року, 15% планують залишитися за 

наявності постійної роботи, а це втрата працездатного контингенту на рівні 750 

тис. осіб. Трудова еміграція – один із важливих чинників втрати не тільки 

трудового, але і соціального потенціалу, оскільки розриваються практично всі 

соціальні зв’язки та мережі, які є базовими складовими соціального потенціалу 

[323]. З іншого боку, грошові надходження заробітчан одночасно формують і 

суттєво розширюють платоспроможний попит населення, що виступає чинником 

економічного зростання. За оцінками експертів тільки за 2018 р. трудові мігранти 
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перерахували в країну близько 14 млрд дол. США (на 19% більше, ніж у 2017 р.), 

що є важливим чинником як фінансової стабільності, так і економічного розвитку 

[82]. Отже, трудова еміграція виступає чинником втрати як трудового, так і 

соціального потенціалу, але одночасно забезпечує додатковий платоспроможний 

попит на внутрішньому ринку як чинник економічного зростання.  

Україна втрачає значні обсяги людського капіталу, трудового та соціального 

потенціалів за рахунок відпливу саме конкурентоспроможної робочої сили − 

близько третини заробітчан мають вищу освіту і близько половини – це молодь 

працездатного віку. 

Наступна складова в структурі соціального та трудового потенціалів в 

забезпеченні економічного зростання пов’язана з рівнем матеріального добробуту 

населення як базової умови розвитку безпосередньо самого потенціалу. Рівень 

матеріального добробуту, з одного боку, створює умови розвитку та відтворення 

як соціального, так і трудового потенціалу, можливості їх трансформації в ресурс 

економічного розвитку; з іншого − формування мотиваційної складової, 

розширення платоспроможного показника є чинниками економічного зростання.  

Соціальна домінанта економічного зростання на засадах сталого розвитку за цією 

складовою досить тісно пов’язана також і з можливостями забезпечення життєво 

важливих та раціональних потреб населення залежно від досягнутого рівня 

матеріального добробуту населення з одночасним формуванням раціонального 

сукупного попиту на споживчому ринку.  

Сьогодні рівень матеріального забезпечення населення України є досить низьким 

порівняно з більшістю країн світу. У 2017 р. Україна посіла 112 місце із 149 країн 

світу за рівнем життя у відповідному рейтингу [230] (Рейтинг рівня життя 

визначається за результатами опитування громадян за такими критеріями: стан 

економіки, бізнес, влада, освіта, охорона здоров’я, соціальний капітал, екологія, 

захищеність, персональна свобода громадян). Поруч розмістилися Бангладеш (111 

місце) та Буркіна-Фасо (113 місце). За один лише рік втрата рейтингу склала п’ять 
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позицій, а з 2006 – 17. Низький рівень економічного розвитку національної 

економіки визначає і рівень матеріального добробуту населення (таблиця 3.2, 

додаток Д). 

 

Таблиця 3.2 – Динаміка зміни середньодушових місячних еквівалентних 

загальних доходів за 2007-2017 рр. 1  
 

Рік 

Середньодушові еквівалентні загальні доходи 

гр
н 

кі
ль

кі
ст

ь 
пр

ож
ит

ко
ви

х 
мі

ні
му

мі
в 

в 
об

ся
зі

 
до

хо
ді

в 

те
мп

и 
зм

ін
и 

до
хо

ді
в,

  
%

 д
о 

по
пе

ре
дн

ьо
го

 
ро

ку
 

до
л.

 С
Ш

А
  

(з
а 

ри
нк

ов
им

 к
ур

со
м 

Н
БУ

) 

те
мп

и 
зм

ін
и,

  
%

 д
о 

по
пе

ре
дн

ьо
го

 
ро

ку
 

до
л.

 С
Ш

А
 (з

а 
П

К
С 

за
 

ри
нк

ов
им

 к
ур

со
м 

СБ
 

20
11

 р
.) 

те
мп

и 
зм

ін
и,

  
%

 д
о 

по
пе

ре
дн

ьо
го

 
ро

ку
 

2007 844,0 1,673 - 167,13 - 437,3 - 

2008 1043,23 1,715 123,6 135,5 81,1 414,0 94,7 

2009 1112,29 1,742 106,6 139,3 102,8 405,6 98,0 

2010 1474,72 1,75 131,3 185,7 133,3 480,4 118,4 

2011 1636,4 1,79 111,0 204,8 110,3 477,5 99,4 

2012 1911,34 1,834 116,8 238,9 116,4 525,2 110,0 

2013 2055,4 1,845 107,5 256,92 107,5 550,2 104,7 

2014 2129,02 1,81 103,6 135,0 52,5 505,2 91,8 

2015 2427,51 1,98 114,0 101,15 74,9 414,7 82,1 

2016 2886,6 2,08 118,9 106,13 104,9 427,0 103,1 

2017 3797,7 2,23 131,6 135,6 127,8 480,7 112,6 

2017  

порівняно з 
2007, % 450,0 133,3 - 81,1 - 109,9 - 

 

1 Складено автором.  
 

За останні десять років середньодушові еквівалентні загальні доходи збільшилися 

в 4,5 раза, в той же час, в доларовому виміру має місце їх зниження на 19,9% (за 

ринковим курсом НБУ), а за ПКС до 2016 р. мало місце падіння рівня доходів, яке 

змінилося зростанням лише за 2017 рік на 12,6 % (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Динаміка зміни середньодушових місячних еквівалентних 

загальних доходів, % до попереднього року (складено автором) 

 

Навіть при суттєвому збільшенні загальних доходів у 2017 р. їх рівень у 

доларовому еквіваленті становить лише 52,8% від його максимального значення, 

яке мало місце у 2013 р. Дещо краще співвідношення склалося за ПКС, але станом 

на 2017 р. цей показник був меншим від максимального значення, досягнутого в 

2013 р., на 12,6%. 

Таким чином, незважаючи на суттєве зростання номінальних доходів населення, 

збільшення реальних доходів, особливо за рахунок значних втрат протягом 

 2014-2017 рр., викликаних девальвацією національної валюти та подіями  

2014-2016 рр., є досить незначним. Ця закономірність підтверджується і темпами 

зміни обсягів доходів по відношенню до прожиткового мінімуму − за  

2007-2017 рр. показник збільшився лише на 33,3%. Навіть підвищення рівня 

мінімальної зарплати у 2017 р. удвічі порівняно з 2016 р. не допомагає вивести 
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реальні доходи на докризовий рівень (у доларовому еквіваленті це був 2013 р.). 

Разом з тим саме  за рахунок цих заходів у 2017 р. рівень бідності населення за 

абсолютним критерієм (фактичним прожитковим мінімумом) за доходами склав 

32,5%, тобто майже 13,7 млн осіб віднесено до категорії бідних за даним 

критерієм, що менше, ніж за попередній рік, майже на 8 млн осіб, або на 36,8%. 

Забезпечення сталого економічного зростання передусім передбачає зниження 

бідності населення, оскільки протягом останніх років значні темпи падіння 

реальних доходів населення сприяли поширенню як монетарної, так і 

немонетарної бідності. Незважаючи на те що за критерієм законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму за 2007-2017 рр. рівень бідності мав стійку 

тенденцію до зниження і в 2017 р. склав близько 2,1% (більш ніж утричі менше, 

ніж у 2007 р.), за критерієм фактично встановленого прожиткового мінімуму 

більше третини населення (у 2015 р. − 52%, 2016 р. − 51,1, 2017 р. − 32,5%) 

перебувало за межею бідності. За відносним критерієм бідності (доходи нижче 

75% від медіанного рівня еквівалентних загальних доходів) рівень залишається 

стабільно високим − майже кожна четверта-п’ята  людина є бідною. За критеріями 

депривації близько 48,0% населення належить до категорії бідних, а за 

самооцінкою − майже 71,0% домогосподарств у  2017 р. віднесли себе до бідних 

(додаток Д).  

Упродовж останніх років з’явилися нові форми бідності: раптова бідність ВПО 

через втрату житла, майна, джерел для існування внаслідок збройного конфлікту 

на сході країни; медична бідність (через захворювання або неспроможність 

отримати лікування, придбати ліки); за ознакою заборгованості (заборгованість 

перед банківськими установами) та ін. [284].  

Низький рівень матеріального забезпечення населення і високий рівень бідності 

підтверджуються і структурою витрат: близько половини сукупних ресурсів 

домогосподарств витрачається на харчування; за 2015-2017 рр. суттєво 

збільшилася частка витрат на комунальні послуги (з 6,6% у 2008 р. до 17,0% у 
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2017 р.). Низький рівень доходів і визначена структура витрат обмежують 

можливості населення щодо витрат, які прямо або опосередковано пов’язані з 

можливостями накопичення, формування людського потенціалу та капіталу, 

забезпечення його розвитку. Йдеться про частку витрат на особисте підсобне 

господарство, купівлю акцій, банківські вклади, будівництво житла тощо − в 

середньому вони складають від 6 до 8%. У 2014-2017 рр. скорочення таких витрат 

становило 3%: з 9,8% у 2013 р. до 7,1% у 2017 р. (додаток Д). 

Одним із найактуальніших завдань досягнення основних Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року є пошук механізмів та інструментів подолання 

обмежень так званого суспільства споживання, що проявляється в розриві 

споживання та задоволення дійсних потреб людини, формуванні «хибних» потреб 

людини в основному за мотивом «мати», і, як наслідок, втрачається 

раціональність споживчого попиту. У той же час для України це завдання наразі 

не визначено як пріоритетне.  

Виходячи з того, що більшість населення відзначає, що їм не вистачає коштів на 

лікування, відпочинок, за самооцінкою домогосподарств у 2014 р. при значному 

зростанні доходів додаткові кошти були б спрямовані здебільшого на відпочинок 

(53,1%), лікування (47,5%), житло (41,4%), накопичення (27,4%) і тільки 5,1% − 

на розвиток підприємництва (таблиця 3.3). При цьому лише серед 

домогосподарств, які належать до десятої децильної групи, тобто мають найвищі 

середньодушові загальні еквівалентні доходи, 13,6% відзначили, що спрямували б 

додаткові кошти на розвиток підприємництва.  

На 20-25% більше серед контингенту найбільш заможних родин частка тих, які 

спрямували б додаткові кошти на відпочинок (77,6%), накопичення (34,0%), 

придбання автомобіля (24,6%). 
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Таблиця 3.3 – Співвідношення частки домогосподарств, які повідомили, що при 

значному збільшенні доходів, вони спрямували б додаткові кошти 

в першу чергу на такі витрати, % 1,2 

 

Напрями  
витрат 

Усі  
домогосподарства 

У тому числі з найбільшими 
середньомісячними 

загальними доходами 

2014 2016 2017 2014 2016 2017 

Їжа 22,7 26,1 17,9 6,9 13,7 6,9 

Одяг  33,2 35,8 35,5 13,6 22,9 17,2 

Взуття  31,5 29,5 30,8 24,8 25,0 17,2 

Побутова техніка  47,5 49,4 30,3 35,2 34,0 23,1 

Відпочинок 53,1 52,1 61,7 74,8 68,9 77,6 

Освіта 17,4 15,7 30,3 15,2 17,2 14,7 

Автомобіль  15,9 13,8 18,4 30,5 23,3 24,6 

Житло  41,4 41,6 46,9 43,8 46,9 47,3 

Накопичення  27,4 25,2 19,4 35,4 32,4 34,0 

Розвиток 
підприємництва  5,1 6,0 9,3 13,6 11,6 12,9 

Інше  3,3 3,2 0,6 4,2 2,7 3,4 
 

1 Сума відсотків дорівнює більше 100%, оскільки одночасно респонденти визначали декілька 
пріоритетних напрямів витрат (Складено за даними вибіркового опитування «Самооцінка 
домогосподарствами України рівня своїх доходів» (за даними вибіркового опитування 
домогосподарств, проведеного у січні 2018 року) та «Самооцінка домогосподарствами України 
рівня своїх доходів» (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 
2015 року) / Державна служба статистики України [269, c. 188]).  
 

2 Складено автором.  
 

Приблизно така сама закономірність склалася і за результатами опитування у 

2017 р.: деякі структурні зрушення мали місце при визначенні можливих витрат 

на їжу, одяг та автомобіль. Викликає занепокоєння досить низький рівень 

можливих витрат на освіту − як у цілому за всіма домогосподарствами, так і для 

найбільш заможних. Навіть за умови суттєвого збільшення доходів люди не 

планують вкладати кошти в освіту, розвиток людського потенціалу. Як свідчать 

наведені оцінки, сьогодні більшість населення зорієнтована на забезпечення 

основних базових потреб (їжа, здоров’я, відпочинок, житло).  
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Можливості накопичення як для окремої сім’ї, так і для суспільства загалом 

формують базові умови сталого економічного зростання. В Україні з 2007 р. 

рівень внутрішніх заощаджень (% до ВВП) поступово знижується: якщо в 2007 р. 

ця частка складала 20,7% (що відповідало середньому значенню для 

східноєвропейських країн, наприклад для Польщі), то вже в 2013 р. цей показник 

знизився більш ніж удвічі – до 10%, а в 2015 р. він склав 14,7%. Разом з тим у 

2015 р. у більшості країн він був вище на 10-20%: у Чехії – 30%, Білорусі – 35%, 

Латвії – 20%, Угорщині – 29%. 

У структурі загальних витрат домогосподарств валові заощадження (% до ВВП) у 

2017 р. становили лише 2,8%, тоді як, наприклад, у 2010 р. – понад 15,3%. 

Унаслідок подій 2014-2017 рр. їх частка зменшилася більш ніж у 4 рази порівняно 

з 2013 р. Звертає на себе увагу від’ємне значення (-17,891 млрд грн) чистих 

заощаджень у 2016 р., що свідчить про додаткові їх витрати на поточні споживчі 

потреби (додаток Д). 

Визначені закономірності суттєво обмежують можливості формування та 

розвитку людського потенціалу й окремих його складових.  

Низький рівень матеріального добробуту населення обумовлює відсутність 

ресурсів для відтворення соціального потенціалу, його здатності до трансформації 

в соціальні ресурси розвитку, що супроводжується падінням платіжної 

спроможності населення та звуженням сукупного попиту на споживчому ринку.  

Погіршення умов для активізації соціальних чинників у забезпеченні 

економічного зростання пов’язане також із рівнем соціальної нерівності доступу 

до основних ресурсів матеріального забезпечення населення. Якщо за даними 

офіційної статистики децильний коефіцієнт фондів за грошовими доходами 

змінювався в межах від 6,4 (2008 р.) до 4,2 (2017 р.), то за результатами 

моніторингових досліджень коефіцієнт співвідношення середньомісячного доходу 

10% найбідніших верств населення був на 70-72% вище і в 2017 р. склав 7,7 [92]. 
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Структура сукупних ресурсів і доходів населення свідчить, що основним їх 

джерелом є оплата праці, яка формується в системі соціально-трудових відносин. 

Безпосередньо за цією ж підсистемою визначаються основні умови розвитку 

трудового потенціалу та напрями активізації трудових чинників у забезпеченні 

економічного зростання на засадах сталого розвитку.  

У сукупності показників, які визначають рівень розвитку й умови активізації 

чинників як трудового, так і соціального потенціалу за сферою соціально-

трудових відносин, передусім йдеться про рівень зайнятості та економічної 

активності населення, зниження безробіття, особливо довготривалого, як загалом, 

так і серед молоді (додаток Е).  

Загальний рівень зайнятості в Україні (% до економічно активного населення віком 

15-70 років) за 2010-2017 рр. коливається в межах від 60,2% (2013 р.) до 56,1% 

(2017 р.). Він суттєво вищий, ніж у країнах Євросоюзу, що обумовлено в 

основному зайнятістю населення за межами працездатного віку. У той же час 

співставлення зайнятості у вікових межах, близьких до працездатного віку, 

свідчить, що в країнах Євросоюзу він на 7,4 в.п. вище. Зайнятість молоді, 

забезпечення можливості отримати перше робоче місце після закінчення навчання 

є дуже важливою складовою в системі активізації трудового потенціалу. В Україні 

рівень зайнятості молоді віком 15-24 роки за 2010-2017 рр. знизився на 5,7%. Якщо 

до 2013 р. показники були практично співставними з європейськими країнами, то 

за 2014-2017 рр. мало місце суттєве їх падіння (таблиця 3.4). За індикаторами 

«рівень зайнятості населення віком 20-64 роки» та «частка молоді, яка не працює, 

не навчається і не набуває професійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 

15-24 роки» визначено цільові значення за національною доповіддю «Цілі сталого 

розвитку: Україна» та Стратегією сталого розвитку України, які виступають базою 

нормування відповідних показників (додаток Ж). 

Можливості повної реалізації трудового потенціалу як чинника економічного 

зростання пов’язані також із відповідністю зайнятості та спеціальності, 
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кваліфікаційного рівня (згідно з дипломом). Так, у 2017 р. лише 38,6% фахівців 

працювали за спеціальністю, близько 17,7% − це працівники сфери послуг і 

торгівлі, а 13,2% зайняті на робочих місцях, які належать до категорії 

найпростіших професій. Серед професіоналів близько половини (52,0%) зайняті 

на робочих місцях відповідно до свого рівня кваліфікації, а кожен п’ятий 

технічний службовець за спеціальністю (20,5%) зайнятий на робочому місці, яке 

суттєво нижче його кваліфікаційного рівня. 

 

Таблиця 3.4 – Співставлення рівнів зайнятості в Україні та країнах Євросоюзу, %1 

 

Рік 

Рівень зайнятості, 
% до всього 

населення віком 15 
років і старше (для 
України − віком 15-

70 років) 

Рівень зайнятості  
населення віком  Рівень безробіття  

у віці 

15-64 роки 15-24 роки 
15-64 роки 15-24 роки 

Ук
ра

їн
а 

Єв
ро

со
ю

з 
(2

8 
кр

аїн
) 

Ук
ра

їн
а 

Єв
ро

со
ю

з 
(2

8 к
ра

їн
) 

Ук
ра

їн
а 

Єв
ро

со
ю

з 
(2

8 к
ра

їн
) 

Ук
ра

їн
а 

Єв
ро

со
ю

з 
(2

8 к
ра

їн
) 

Ук
ра

їн
а 

Єв
ро

со
ю

з 
(2

8 к
ра

їн
) 

2010 58,4 51,9 61,4 64,1 33,6 33,8 8,4 9,7 17,2 21,0 

2011 59,1 51,8 61,8 64,2 33,9 33,4 8,1 9,8 18,6 21,5 

2012 59,6 51,6 62,3 64,1 33,4 32,6 7,8 10,6 17,5 23,1 

2013 60,2 51,4 62,8 64,1 32,5 32,2 7,4 11,0 17,0 23,5 

2014 56,6 51,8 59,6 64,9 29,5 32,5 9,4 10,4 23,1 21,9 

2015 56,7 52,1 60,2 65,6 28,2 33,2 9,2 9,6 22,4 20,3 

2016 56,3 52,8 60,1 66,7 27,0 33,9 9,5 8,7 23,0 18,7 

2017 56,1 53,5 60,3 67,7 27,9 34,7 9,6 7,7 18,9 16,8 
 

1 Складено автором.  
 

Аналогічне співвідношення склалося і серед кваліфікованих робітників з 

інструментом – 21,7 % працюють там, де потрібні найпростіші професії, а серед 

робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування таких працівників 26,0% (таблиця 3.5).  
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Таблиця 3.5 – Розподіл зайнятого населення віком 15-70 років за професійними 

групами та спеціальністю згідно з дипломом (посвідченням), %1 

 

Професійні  
групи (№ групи) 

Спеціальність за дипломом (посвідченням) 

1 
гр

уп
а 

2 
гр

уп
а 

3 
гр

уп
а 

4 
гр

уп
а 

5 
гр

уп
а 

6 
гр

уп
а 

7 
гр

уп
а 

8 
гр

уп
а 

9 
гр

уп
а 

Законодавці, вищі 
державні службовці, ке-
рівники, менеджери 
(управителі) (1) 45,3 14,3 5,9 3,0 1,7 0,9 1,5 1,3 1,7 
Професіонали (2) 8,1 52,0 2,5 1,2 0,3 - 0,4 0,1 0,4 
Фахівці (3) 11,4 8,6 38,0 6,4 1,5 1,3 2,4 1,2 1,9 
Технічні службовці (4) 6,0 63,1 4,0 28,4 2,7 4,0 0,7 0,8 2,7 
Працівники сфери 
торгівлі та послуг (5) 17,0 9,4 17,7 28,9 65,6 10,3 11,7 9,4 21,8 
Кваліфіковані робітники 
сільського і лісового 
господарства, 
риборозведення і ри-
бальства (6) - 0,2 0,6 0,4 0,6 17,0 1,0 0,8 2,0 
Кваліфіковані робітники 
з інструментом (7) 4,9 3,4 8,9 5,0 4,0 14,3 50,0 7,2 11,2 
Робітники з 
обслуговування, 
експлуатації та 
контролю за роботою 
технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 
(8) 4,3 2,8 9,1 6,2 3,3 0,7 10,6 53,2 12,2 
Найпростіші професії (9)  3,0 4,2 13,3 20,5 20,3 41,5 21,7 26,0 46,2 
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

1 Складено автором.  
 

За результатами дослідження переходу молоді на ринок праці 31,7% молодих 

працівників мали надмірну освіту. Так, 40,2% молодих людей, які виконують 

роботу з найпростіших професій, мали диплом з вищої освіти [119]. За 

результатами моніторингу соціальних змін [234] більше 80-85% респондентів 

відповіли, що важко знайти роботу за своєю кваліфікацією та з достатнім 

заробітком, а 61-67,7% − що навіть без достатнього заробітку, а лише за 
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кваліфікацією. Кожен четвертий опитаний відзначає, що нинішній характер його 

роботи не відповідає професійно-кваліфікаційному рівню.  

Визначені закономірності, з одного боку, свідчать про незбалансованість ринку 

праці та ринку освітніх послуг − у країні зберігається підвищений попит на 

працівників більш низького рівня кваліфікації, що суттєво гальмує можливості 

економічного розвитку на інноваційній основі, а з іншого − незатребуваність за 

відповідним рівнем освіти та кваліфікації підриває мотивацію, особливо молоді, 

до професійного зростання, розвитку, супроводжується значними втратами як 

людського, так і трудового потенціалу та капіталу, соціальною апатією, формує 

міграційні настрої.  

На сучасному ринку праці України поширюється розвиток досить нового явища 

під назвою «прекаріат» − наявність соціального прошарку працездатного 

населення, що уособлює не лише відторгнення від результатів праці, але і від 

суспільства загалом значних за обсягами соціальних груп.  

Загальний контингент прекаріїв визначається характеристикою їх зайнятості, що 

за різних умов і чинників у більшості випадків не відповідає критеріям гідної 

праці та продуктивної зайнятості. Це зайняті у неформальному секторі, ті, хто 

працює неповний робочий день (тиждень), перебуває в умовах неповної 

зайнятості або у відпустках без збереження заробітної плати, зайняті на сезонних 

епізодичних роботах, безробітні, особливо у працездатному віці, ті, хто працює 

без оформлення трудових і колективних договорів, частина трудових мігрантів, 

люди вільних професій та ін. Згідно з розрахунками А. Колота [201, c. 78-90] за 

2005-2014 рр. та авторськими розрахунками за 2017 р. (таблиця 3.6) загальна 

чисельність населення, яке умовно відповідає критеріям прекаріату, складає від 

44,3% (2017 р.) до 50,8% (2014 р.) від економічно активного населення та 

коливається в межах 8,0-10,6 млн осіб.  
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Таблиця 3.6 – Динаміка зміни показників, які характеризують чисельність 

економічно активного населення, що відповідає статусу прекаріїв1 

 

Показники 2005 р. 2013 р. 2014 р. 2017 р. 
тис. 
осіб 

% до 
ЕАН 

тис. осіб % до 
ЕАН 

тис. осіб % до 
ЕАН 

тис. 
осіб 

% до 
ЕАН 

Безробітне населення 
працездатного віку 1600,8 7,2 1576,5 7,2 1847,6 9,3 1698,0 9,2 

Штатні працівники, 
яким нарахована 
заробітна плата в 
межах мінімальної 1232,7 5,5 517,4 2,4 351,7 1,8 25,17 0,14 

Зайняті в 
неформальному 
секторі 4436,3 19,9 4805,9 21,9 4540,9 22,8 2108,9 11,8 

Працівники, які 
працювали за 
договорами 
цивільно-правового 
характеру 321,1 1,4 239,3 1,1 227,1 1,1 189,9 1,1 

Працівники, які не 
охоплені 
колективними 
договорами 1958,5 8,8 2085,1 9,5 2156,5 10,8 3105,3 17,4 

Працівники, які 
працювали неповний 
робочий 
день/тиждень 842,0 3,8 817,5 3,7 888,1 4,5 685,7 3,8 

Працівники, які 
перебували у 
відпустках без 
збереження 
заробітної плати 200,0 0,9 103,5 0,5 90,0 0,5 79,3 0,44 

Сезонні працівники 28,7 0,1 23,7 0,1 19,9 0,1 21,3 0,12 

Загальна чисельність 
прекаріїв 10620 47,7 10168,9 46,3 10121,8 50,8 7913,6 44,3 

Економічно активне 
населення 22280,8 100,0 21980,6 100,0 19920,9 100,0 17854,4 100,0 

 

1 Складено автором.  
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Через об’єктивні причини не враховано контингент трудових мігрантів, зайнятих 

на умовах фрілансу, і залучених у тіньовому або формальному ринку праці. 

Поширення основних умов і причин формування прекаріїв серед контингенту 

працездатного населення є дестимулюючим чинником у використанні трудового 

потенціалу, супроводжується обмеженням можливостей застосування 

професійних трудових навичок і здібностей, загрозою депрофесіоналізму, 

можливостям реалізації людського потенціалу та людського капіталу, гальмує 

розвиток трудового потенціалу загалом та обмежує можливості повного його 

використання в забезпеченні економічного зростання. Втрата або суттєве падіння 

соціального статусу працівника, його соціальна незахищеність та обмеження 

соціальних зв’язків звужують також можливості для прояву соціального 

потенціалу як особистості, так і визначених соціальних верств населення. У свою 

чергу, це супроводжується виключенням значної частини економічно активного 

населення (ЕАН) з кола класичних трудових відносин. За своїм змістом це форми 

індивідуалізації та прекарізації рівня управління ризиками відносин зайнятості, 

що сприяє посиленню деструктивності в соціумі та потребує пошуку нових форм і 

механізмів соціального захисту працівника, здатних поєднати гнучкість з 

адекватним захистом [201].  

Оплата праці як основний чинник формування, реалізації та активізації трудового 

потенціалу в забезпеченні сталого розвитку пов’язана в першу чергу з умовами 

відтворення робочої сили працівника та членів його родини, створення 

можливостей розвитку людського потенціалу і капіталу. Крім того, більше 

половини населення є найманими працівниками, тобто заробітна плата є 

основним джерелом життєзабезпечення основної маси населення.  

Основні тенденції зміни номінальної середньої заробітної плати 

характеризуються постійним її зростанням − за 2007-2017 рр. вона збільшилася в 

5,2 раза, або на 5753,0 грн. У той же час унаслідок зростання цін купівельна 

спроможність кожної гривні зменшилася більш ніж на 73,2%. У доларовому 
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еквіваленті (за ринковим курсом НБУ) мало місце падіння рівня оплати праці на 

24,2%, а її показник 2017 р. (202,8 дол. США) удвічі менший, ніж був в 

останньому «благополучному» 2013 році – тоді він дорівнював 408,5 дол. США 

(таблиця 3.7).  

 

Таблиця 3.7 – Динаміка середньомісячної заробітної плати 
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2007 1351 129,7 267,5 - 700 - 46,9 2,38 112,5 5,5 

2008 1806 133,7 234,6 87,7 716,7 102,4 47,5 2,7 106,8 7,3 

2009 1966 108,9 238,5 101,7 695,7 97,1 47,7 2,64 90,8 8,2 

2010 2239 113,9 282,2 118,3 729,3 104,8 48,2 2,43 110,2 7,2 

2011 2638 117,8 330,5 117,1 768,3 105,3 47,0 2,63 108,7 5,5 

2012 3026 114,7 380,1 115,0 831,5 108,2 50,2 2,67 114,0 5,2 

2013 3262 107,8 408,5 107,5 873,9 105,1 49,9 2,68 108,1 4,9 

2014 3480 106,7 220,7 54,0 808,1 92,5 46,3 2,86 95,2 4,4 

2015 4195 120,5 174,8 79,2 716,6 88,7 39,1 3,04 79,8 2,7 

2016 5183 123,6 192,0 109,8 776,3 108,3 36,6 3,24 108,5 2,8 

2017 7104 137,1 202,8 105,6 899,2 115,8 39,2 4,03 119,1 6,6 

2017 

 порівняно з 
2007  5753 525,8 -64,7 75,8 199,2 128,5 - - - - 

 

1 Складено автором.  
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У структурі ВВП за 2015-2017 рр. суттєво зменшилася частка оплати праці: якщо 

до 2014 р. вона коливалася в межах від 46,3% (2014 р.) до 50,2% (2012 р.), то вже 

у 2017 р. – лише 39,2%. Слід зауважити, що в Україні має місце високий рівень 

тіньової оплати праці. Згідно з розрахунками Ю. Харазішвілі у 2017 р. обсяг 

тіньової оплати праці становив 435,8 млрд грн проти 370,7 млрд грн у 2016 р. 

[277, c. 129]. За даними 2018 р. обсяг тіньової оплати праці досяг 540,1 млрд грн, 

або близько 37,0% від загального обсягу оплати праці найманих працівників. 

Необхідно також звернути увагу на те, що внаслідок збільшення в 2017 р. 

мінімальної заробітної плати у 2,4 раза зросла частка штатних працівників, яким 

нараховано заробітну плату в межах її мінімального розміру.  

В Україні простежується високий рівень нерівномірності в оплаті праці за видами 

економічної діяльності, статево-віковими групами. Наприклад, оплата праці в 

освіті та охороні здоров’я на третину нижче, ніж у середньому по країні. При 

цьому в 2016 р. близько 25,4% штатних працівників за цими видами діяльності 

одержували зарплату, яка нижче фактичного прожиткового мінімуму. За 2015-

2016 рр. більш ніж удвічі збільшилася кількість працівників, які одержують 

заробітну плату на рівні критерію абсолютної бідності. Співвідношення середньої 

заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатного населення за 

досліджуваний період зросло на 69,3% та змінювалося в межах від 2,38  (2007 р.) 

до 4,03 (2017 р.). Цей показник є низьким. Якщо врахувати середній розмір 

домогосподарства (2,53-2,58 особи), то визначені співвідношення сформували 

умови, за яких неможливі не тільки заощадження та вкладання коштів у розвиток 

людського капіталу, а навіть бракує коштів для матеріального забезпечення на 

межі базових потреб людини та простого відтворення робочої сили самого 

працівника.  

Низький рівень оплати праці стримує також і розвиток соціального потенціалу та 

інноваційний розвиток суспільства, адже соціально-трудовий потенціал 

працівника разом із можливостями формування трудових навичок включає 
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моральні цінності, культуру праці, загальне ставлення до самого трудового 

процесу.  

Системна криза на ринку праці, яка одночасно супроводжується зменшенням 

частки оплати праці у ВВП з 50,2% у 2012 р. до 39,2% у 2017 р., обумовлює 

зниження можливості повноцінної реалізації трудового потенціалу працюючого 

населення. Відставання рівня оплати праці (не лише порівняно з країнами ЄС, але 

і з більшістю країн Співдружності Незалежних Держав (СНД)) не стимулює 

економічну активність населення та посилює ризики трудової еміграції (таблиці 

И.1, И.2 додатка И). Ринок праці набуває притаманних йому форм і механізмів 

регулювання поміж попитом та пропозицією робочої сили лише за умови, якщо 

середня реальна заробітна плата по країні становить не менше 300 дол. США – ця 

цифра прийнята для пострадянських країн як межа, за якою починають 

забезпечуватися гарантії розширеного відтворення робочої сили [61, c. 97]. 

Виходячи з цього доцільно за базу нормування даного показника для формування 

мотиваційної складової в забезпеченні економічного зростання як чинника 

активізації трудового потенціалу обрати рівень, близький до максимального, − 

410 дол. США.  

Абсолютне вирівнювання в оплаті праці може супроводжуватися падінням 

стимулів до високопродуктивної праці, знижує можливості для більш повної 

реалізації як трудового, так і соціального потенціалу суспільства. Визначення 

розумних меж диференціації зарплат має базуватися на співвідношенні соціальної 

справедливості й економічної ефективності, тобто принцип справедливості має 

відповідати в сучасному розумінні вимогам системної ефективності. Основні 

механізми реалізації визначених принципів передусім пов’язані зі зваженою 

збалансованою державною політикою регулювання доходів, формування 

механізмів перерозподілу доходів. Якщо ефективність обумовлена зростанням 

продуктивності праці (за ЦСР на 2020 рік цільові значення показника визначені на 

рівні 104% порівняно з 2015 р. [284]), то соціальна справедливість зорієнтована на 

підвищення рівня доходів найменш забезпеченої частини населення. Однак 
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необхідно також звернути увагу на те, що в країнах, які пройшли або завершують 

проходження етапу відновлювального зростання, постійно спостерігається стала 

пропорційна залежність темпів приросту середнього рівня реальної (звільненої від 

інфляційних впливів) заробітної плати і темпів приросту ВВП, яка складає 1:4 [61, 

c. 97]. Це означає, що кожен відсоток приросту ВВП гарантує 4,0% можливого 

приросту реальної заробітної плати − саме досягнення такого співвідношення 

забезпечує одночасно реалізацію принципів економічної ефективності та 

соціальної справедливості в оплаті праці.  

Характерною складовою забезпечення ефективності використання трудового 

потенціалу є створення інституційних і фінансових можливостей для 

самореалізації економічно активної частини населення та розвитку креативної 

економіки. Йдеться про збільшення кількості зайнятих працівників у системі 

середнього та малого підприємництва − цільові орієнтири визначені на 2020 р. на 

рівні 8,3 млн осіб, тобто майже на 27,7%, або на 1,8 млн осіб, більше, ніж у 2015 

р. Одночасно реалізація принципу справедливості в розподілі доходів обумовлена 

забезпеченням прискореного зростання доходів найменш забезпечених 40% 

населення, зниженням співвідношення по регіонах середньомісячної заробітної 

плати (доходів) десятої та першої децильних груп працівників (децильний 

коефіцієнт) з 31,2 раза (2015 р.) до 23,0 раза (2020 р.).  

Забезпечення надійних і безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема 

шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та 

промислової безпеки, як одне з ключових завдань ЦСР, визначено необхідністю 

збереження людського і трудового потенціалу за рахунок зниження рівня 

професійних ризиків, створення гідних умов праці. Основні індикатори 

вимірювання рівня цих ризиків – це кількість потерпілих від нещасних випадків 

на виробництві, частка працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 

праці. При їх включенні в інтегральну оцінку за базу нормування беруться цільові 

значення. При цьому слід відзначити, що цільові орієнтири перераховані 
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відповідно до значення показників вимірювання професійних ризиків, які 

визначаються за методологією Державної служби статистики України.  

Додатковим індикатором також обрано рівень тяжкості виробничого 

травматизму, що оцінює кількість людино-днів непрацездатності в розрахунку на 

одного потерпілого та втрати трудового і соціального потенціалів внаслідок 

травм, отруєнь та інших дій зовнішнього прояву.  Зниження рівня виробничого 

травматизму та професійної захворюваності обумовлює суттєве підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу на рівні як усього суспільства, 

так і окремого працівника. Це пов’язано з підвищенням продуктивності праці 

внаслідок збереження працездатності, більш ефективного використання робочого 

часу та виробничого устаткування, супроводжується зниженням трудомісткості та 

рівня плинності кадрів через незадоволення умовами праці. Одночасно ліквідація 

несприятливих і шкідливих умов праці супроводжується зниженням витрат на 

пільги та компенсації, невиробничих витрат і  підвищує працездатність 

працівника, його творчу активність.  

Рівень конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення її 

економічного зростання безпосередньо визначається якістю робочої сили, її 

освітньо-кваліфікаційним і професійним потенціалом, а можливість доступу до 

якісних освітніх послуг формує умови його зростання. Освітня складова в системі 

формування та розробки соціального і трудового потенціалів визначається 

індикаторами додатково до наведених характеристик якості робочої сили за 

підсистемою «Соціально-трудові відносини», а також рівнем освіти за окремими 

освітньо-кваліфікаційними характеристиками та витратами на освіту (додаток К).  

У системі ЦСР Ціль 4 − це якісна освіта, яка визначає доступність якісного 

дошкільного розвитку для всіх дітей, забезпечення доступності професійної 

освіти. За цілями-індикаторами наведено цільові значення до 2020-2030 рр., 

згідно з якими розраховано відповідні порогові значення. Наприклад, за цілями 

дошкільний контингент береться з 5 років, а за статистичною інформацією – з 6, 
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тому на підставі співставлення показників за 2015 р. скориговані значення 

цільового орієнтиру. Дошкільна освіта формує вихідні умови для розвитку 

людського потенціалу в майбутньому, а рівень освіти, що склався в країні 

протягом останніх десяти років, визначає якісні параметри соціальних і трудових 

чинників економічного зростання в найближчому майбутньому. У зв’язку з цим 

додатково включено індикатори вимірювання освітнього рівня населення, 

загальних витрат на освіту, у тому числі в розрахунку на одного студента (учня), 

та рівня задоволеності (незадоволеності) своєю освітою. За цими показниками 

базою нормування обрано показники за ті роки, коли вони були найвищими (для 

стимуляторів) або найнижчими (для дестимуляторів).  

Закономірності зміни основних показників рівня освіти мають негативну 

тенденцію. Так, удвічі зменшилася чисельність учнів і студентів у ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації (у розрахунку на 10 тис. населення), на третину – у професійно-

технічних закладах та ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації. Знижується питома вага 

дітей, які навчаються, серед населення віком 7-22 роки − за 2013-2017 рр.  вона 

складає 7,7 відсоткового пункту (в.п.). Досить неблагополучна ситуація склалася 

також із навчанням наймолодшої вікової групи − питома вага шестирічних дітей, 

які навчаються, зменшилася за 2007-2017 рр. на 23,5%. Якщо у 2007 р. із 100 дітей 

віком 6 років навчалися близько 75 осіб, то вже в 2017 р. − лише 57. Таку 

негативну тенденцію мають і показники фінансового забезпечення освіти. 

Загальні витрати на освіту (% до ВВП) знизилися на 1,42 в.п., витрати 

домогосподарств у структурі їх загальних витрат – на 3,7 в.п. Звичайно, визначені 

закономірності обумовлюють і різке падіння загальних витрат у розрахунку на 

одного учня або студента. Так, у 2017 р. порівняно з 2007 р. це падіння становило 

17,5%, а порівняно з найвищим рівнем 2013 р. − 39,6%, тобто більш ніж на 

третину. У той же час за суб’єктивною оцінкою респондентів за 2007-2017 рр. 

суттєво знизився рівень незадоволеності своєю освітою − майже на 16,6 в.п. 

Серед індикаторів, які оцінюють рівень забезпеченості населення інформаційно-

культурними послугами, найбільш позитивні зрушення простежуються за 
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показником «кількість користувачів інтернету» − зростання в 4,5 раза. Разом з тим 

у середньому на 18,0-23,0% знизився рівень забезпеченості друкованими 

виданнями, масовими й універсальними бібліотеками, кількості відвідувачів 

культурних закладів. На 13,0% впав рівень зайняття спортом, у тому числі серед 

дітей віком до 17 років.  

Досить важливою складовою, яка забезпечує можливості формування, розвитку та 

мобілізації соціальних і трудових чинників економічного зростання, є підсистема, 

яка визначає рівень соціальної згуртованості та соціальної єдності населення. 

Основні індикатори, які можна використовувати для кількісного вимірювання 

досягнутого рівня, визначаються за результатами соціологічного моніторингу на 

підставі суб’єктивних оцінок респондентів. Базу нормування за ними можна 

визначити лише з урахуванням максимальних (мінімальних) значень, які склалися 

за результатами опитування за 2007-2017 рр. (додаток Л). Наведені результати 

соціологічного моніторингу свідчать, що в країні за досліджуваний період суттєво 

погіршилася ситуація, особливо за показниками довіри: на 22,7 в.п., або майже на 

42%, підвищився рівень недовіри до Верховної Ради України та судів, на 49,3% − 

до Кабінету Міністрів України та уряду, вдвічі зріс рівень недовіри до 

Президента. Водночас підвищується рівень протестного потенціалу [234].  

Показник рівня соціальної напруженості, зокрема «Індекс дестабілізаційного 

протестного потенціалу» (ІДПП), співвідноситься з часткою громади, готової 

взяти участь у тій чи іншій формі протесту. Значення показника, який перевищує 

«критичну точку», − 4,4 бала, пов’язані з можливостями масових акцій протесту. 

За результатами дослідження починаючи з 2011 р. в Україні ІДПП почав 

перевищувати цю критичну точку, при цьому найвище значення склалося в 2014 

р. За 2015-2017 рр. простежується незначне його зниження, але він все ж суттєво 

вище, ніж  4,4 бала [232].  

За останні десятиліття на 3,4 в.п., або майже на 17,2%, зросла частка тих, хто 

хотів би виїхати з країни. Разом з тим слід відзначити досить низький рівень 
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громадянської активності. Цей показник залишається практично незмінним − 

близько 82-86% респондентів стверджують, що не належать до жодної 

громадської організації. Майже на 70% збільшилася питома вага респондентів, які 

не цікавляться політикою, − з 15,4% у 2007 р. до 28,9% у 2017 р. Досить низько 

респонденти оцінюють рівень політичної свободи − майже вдвічі збільшилася 

частка тих, хто вважає, що не може вільно висловлювати свої політичні погляди, а 

близько 90% оцінюють політичну ситуацію як напружену та критично 

вибухонебезпечну. Сьогодні населення перебуває у стані зламу та нестабільності 

ціннісно-нормативної системи, у 2014-2017 рр. від 67,1 до 91% опитаних 

відзначили, що не розуміють, яких законів слід дотримуватися за умови їх 

швидкої зміни. Лише кожен третій задоволений життям у своєму населеному 

пункті та близько 22-27% − своїм становищем у суспільстві. Узагальнений індекс 

соціального самопочуття 2007-2017 рр. практично не змінювався − від 37,4  

(2012 р.) до 39,5 бала (2014 р.). Виходячи з теоретичних меж його значень (20-60 

балів) у країні рівень соціального самопочуття є близьким до середнього значення 

індексу.  

Соціальні ризики, девіантна поведінка, соціальна ізоляція стримують розвиток та 

мобілізацію трудового потенціалу. Вони негативно впливають на можливі обсяги 

потенціалу, які за рахунок їх мобілізації можуть виступати чинниками 

економічного зростання, а також суттєво погіршують їх якісні характеристики. У 

системі оцінки соціального потенціалу соціальні ризики визначаються як 

небезпеки та загрози, які обмежують економічну самостійність людини, 

можливості розвитку особистості, соціуму чи держави загалом, зменшують 

соціальне благополуччя й обмежують позитивні соціальні зв’язки поміж людьми 

чи соціальними групами і, як наслідок, супроводжуються  негативними змінами 

та погіршенням соціально-економічного стану суспільства або окремої людини.  

Частину соціальних ризиків розглянуто за наведеними підсистемами, зокрема, 

ризики втрати доходів і матеріального забезпечення, втрати здоров’я та 

працездатності, роботи, вичерпаності ресурсів відтворення життєвого і трудового 



238 

 

 

потенціалу тощо. Тому за цією підсистемою включено індикатори девіантної 

поведінки, соціальної ізоляції та виключення, незахищеності в старості, 

самотності тощо. Практично всі наведені показники є чинниками негативного 

впливу як на забезпечення умов розвитку соціального та трудового потенціалів, 

так і на можливості їх активізації в забезпеченні економічного зростання. За 2007-

2017 рр. майже на 41% підвищився рівень злочинності, а за показником 

засудженості склалася протилежна тенденція: у 2017 р. порівняно з 2007 р. має 

місце його зниження на 44,6% (додаток М). Позитивні тенденції простежуються 

щодо дитячих правопорушень − кількість неповнолітніх, які підозрюються у 

скоєнні злочинів і засуджені за скоєння злочинів, за 2007-2017 рр. зменшилася в 

рази. Така ситуація пов’язана частково з неможливістю статистичного обліку 

частини правопорушень, скоєних на тимчасово окупованих територіях АР Крим і 

частини Донбасу. 

Індикатори соціальної ізоляції або виключення визначаються також кількістю 

дітей, позбавлених батьківського піклування (зменшення на 23,7%), та рівнем 

розлучуваності.  

Можливості для розвитку соціальних зв’язків, формування соціального 

потенціалу для осіб пенсійного віку пов’язані з рівнем їх матеріального 

забезпечення та соціальної захищеності. Тому додатково до цієї складової 

включено показники, що визначають рівень витрат на соціальний захист і 

співвідношення середньомісячних пенсій із прожитковим мінімумом і середньою 

заробітною платою (додаток М). Несприятливим є суттєве зниження саме двох 

останніх показників. Якщо, наприклад, у 2010 р. розмір пенсій становив 52,4% до 

середньої заробітної плати, то вже в 2016 р. він знизився до 32%, тобто більш ніж 

на 20%. У 2017 р. має місце незначне його зростання на 2,2 в.п. Така ситуація 

одночасно супроводжується збільшенням витрат на соціальний захист і соціальне 

забезпечення по відношенню до ВВП та загальних витрат зведеного бюджету для 

компенсації життєво важливих витрат найбільш соціально вразливих верств 

населення.   
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Соціальна інфраструктура забезпечує умови та можливості формування і 

розвитку трудового потенціалу. Доступність населення до освітніх та медичних 

послуг, забезпеченість освітньою та медичною інфраструктурою є визначальними 

для підвищення якісних характеристик соціального і трудового потенціалів, 

збереження працездатності, тривалості життя, підвищення якості життя, у тому 

числі трудового.  

Слід зауважити, що реформи системи охорони здоров’я та освіти, які наразі 

задекларовані, ще не дістали свого втілення в системі статистичних показників їх 

вимірювання, тому виявлені закономірності змін не можуть бути розповсюджені 

навіть на найближчі 3-5 років.  

Загальні обсяги соціальної інфраструктури сфери освіти за останнє десятиліття 

суттєво скоротилися. Наприклад, забезпеченість загальноосвітніми та професійно-

технічними закладами (у розрахунку на 100 тис. населення) зменшилася на 19,8%, 

а ЗВО всіх рівнів акредитації – на 20%. Тенденцію до скорочення мають також 

показники, які характеризують рівень забезпеченості лікарями, середнім 

медичним персоналом і лікарняними ліжками (додаток Н). Практично не змінився 

рівень ємності амбулаторно-поліклінічних закладів. За 2007-2017 рр. практично 

не відбулося жодних змін у дорожньо-транспортній інфраструктурі, зокрема, не 

змінилася щільність автомобільних доріг, при цьому на 43,4% зменшилися обсяги 

перевезення пасажирів усіма видами транспорту. Протягом 2007-2017 рр. 

практично залишається незмінним і забезпеченість населення житлом.  

Отже, складові соціального і трудового потенціалів, які можуть формувати 

чинники економічного зростання на засадах сталого розвитку, визначено за  

8 підсистемами (демографічна; здоров’я населення та санітарний стан; 

матеріальна забезпеченість; соціально-трудова сфера з визначенням у її структурі 

підсистем «зайнятість» та «соціально-трудові відносини»; освіта, культура та 

інформаційно-комунікативні послуги; соціальна згуртованість і єдність; соціальні 

ризики та соціальне виключення; соціальна інфраструктура). Для діагностики 
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стану соціального і трудового потенціалів економіки України використано 

статистичні показники за офіційними даними державних органів статистики та 

соціологічні, розроблені на підставі соціологічного моніторингу за період 2007-

2017 рр. Визначені індикатори складових соціального та трудового потенціалів 

дозволяють розрахувати інтегральний індекс і субіндекси за складовими для 

подальшої розробки управлінських заходів щодо активізації та розвитку 

потенціалів в забезпеченні економічного розвитку, а також сприяють зростанню 

соціальних ресурсів суспільства, які створюють умови для майбутніх 

оптимістичних перспектив. 

 

3.3 Визначення основних закономірностей і систематизація чинників зміни 
рівня трудового та соціального потенціалів 

 

Ключові закономірності зміни рівня трудового та соціального потенціалів 

доцільно досліджувати з використанням інтегрального індексу соціального та 

трудового потенціалів (Істп), який розраховується на основі багатовимірної 

середньої арифметичної за умови рівнозначності внутрішніх складових за 

методикою, викладеною в підрозділі  3.1. Інформаційний простір, у межах якого 

визначається досягнутий рівень соціального та трудового потенціалів, 

сформовано на підґрунті множини індикаторів і показників вимірювання 

визначених складових потенціалів за 2007-2017 рр. (додатки В-Н). Вони 

включають статистичні показники за офіційними даними державних органів 

статистики та соціологічні показники за результатами соціологічного моніторингу 

[232, 234]. 

Розраховані за співвідношеннями (3.3; 3.4) значення рівня інтегрального індексу 

(Істп) та відповідних субіндексів (Ik) свідчать, що основні закономірності їх зміни 

загалом відповідають тенденціям зміни макроекономічних показників, які 

склалися протягом 2007-2017 рр. (таблиця 3.8, рисунок 3.4). 
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Таблиця 3.8 – Динаміка зміни інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів (Істп) за 2007-2017 рр.1 

 

Рік Рівень 
Темпи зміни (%) до 

попереднього року 2007 р. 
2007 0,484 - 100,0 

2008 0,527 108,9 108,9 

2009 0,51 96,8 105,4 

2010 0,511 100,2 105,6 

2011 0,519 101,6 107,3 

2012 0,529 101,9 109,4 

2013 0,552 104,3 114,0 

2014 0,508 92,0 105,0 

2015 0,468 92,1 96,6 

2016 0,458 97,9 94,6 

2017 0,475 103,7 98,1 
 

1 Складено автором.  
 

У загальній тенденції виокремлено два найбільш сприятливі періоди для 

забезпечення умов розвитку соціального та трудового потенціалів: до початку 

всесвітньої фінансової кризи (2008 р.) та відновлення економічного зростання 

після виходу з неї (2011-2013 рр.). Починаючи із середини 2014 р. і до сьогодні 

має місце суттєве падіння рівня соціального та трудового потенціалів. Його 

значення за 2016-2017 рр. вказує на те, що країна «відкинута» на десятиліття 

назад, а порівняно з найбільш «благополучним» 2013 р. втрати рівня потенціалів 

становлять близько 13,9%. Якщо до 2013 р. рівень соціального та трудового 

потенціалів підвищився на 14,0%, то вже в 2017 р. порівняно з 2007 р. 

простежується його падіння на 1,9%. У 2017 р. порівняно з попереднім роком 

спостерігається незначне позитивне зрушення – інтегральний індекс зріс на 3,7%, 

але все одно не досяг рівня 2007 р. 
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Рисунок 3.4 – Динаміка зміни інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів (Іcтп) за 2007-2017 рр. (складено автором)  

 

Найбільші позитивні зрушення відбулися за підсистемою, яка визначає рівень 

соціальних ризиків і соціального виключення. За 2007-2017 рр. рівень 

відповідного індексу (І7) підвищився майже вдвічі, а темп приросту склав 89,6%, 

також на 20-23% підвищилися рівні субіндексів за демографічною складовою 

(21,3%), підсистемою оцінки здоров’я та санітарно-гігієнічного стану населення 

(23,1%) та матеріальної забезпеченості (20,6%). У той же час за іншими 

складовими мало місце суттєве падіння відповідних субіндексів. Зокрема, майже 

вдвічі знизився рівень субіндексу за підсистемою «освіта, культура та 

інформаційно-комунікативні послуги», темп зниження склав 44,0%. Приблизно 

така сама інтенсивність падіння простежується за підсистемою, що оцінює рівень 

соціальної інфраструктури, – 47,1%. Майже на 12,2% знизився рівень субіндексу 

оцінки соціальної згуртованості населення та його єдності. Усю соціально-

трудову сферу, яка здебільшого визначає безпосередньо рівень розвитку 

трудового потенціалу, розподілено на дві складові – зайнятість і соціально-
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трудові відносини. Розрахунки свідчать, що основні проблеми пов’язані саме з 

підсистемою «зайнятість». Субіндекс за її складовими (І4.1) знизився за останнє 

десятиліття на 10,3%. Водночас рівень розвитку соціально-трудових відносин має 

позитивну тенденцію, що підтверджується його приростом на 16,2% (додаток П). 

Згідно з визначеними за методами пропорційного розподілу (3.5) оцінками 

ступеня впливу кожної складової на відносну зміну інтегрального індексу 

(таблиця 3.9) за 2007-2017 рр. основні чинники зростання рівня розвитку 

соціального та трудового потенціалів були пов’язані саме з тими складовими, які 

мали позитивні тенденції. За рахунок суттєвого зниження рівня соціальних 

ризиків і соціального виключення приріст рівня розвитку соціального та 

трудового потенціалів становить близько 7,0%, позитивні зрушення за 

демографічною складовою та санітарним станом і здоров’ям населення 

супроводжуються підвищенням рівня потенціалів на 1,8 та 2,27% відповідно, а 

зростання рівня матеріальної забезпеченості населення обумовлює приріст рівня 

інтегрального індексу на 2,04% (див. таблицю 3.9). 

У той же час простежується і зворотна тенденція з оцінкою впливу тих складових, 

ситуація за якими суттєво погіршилася. Найбільш вагомі втрати розвитку 

соціального та трудового потенціалів пов’язані з падінням рівня субіндексу щодо 

освіти, культури та інформаційно-комунікативних послуг. За 2007-2017 рр. ці 

втрати становлять близько 6,2%. На 7,06% втрати рівня соціального та трудового 

потенціалів пов’язані із соціальною інфраструктурою; 1,58% падіння рівня 

інтегрального індексу обумовлене зниженням рівня соціальної згуртованості та 

єдності. Соціально-трудова сфера в цілому на 0,62% гальмує можливості розвитку 

соціального та трудового потенціалів, при цьому в основному за рахунок 

суттєвого погіршення ситуації за підсистемою «зайнятість» − на 1,53%. 
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Таблиця 3.9 – Оцінка впливу внутрішніх складових на відносну зміну 

інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів, %
1 

Внутрішні складові Істп Ік 
2017/ 

2007 

2017/ 

2013 

2013/ 

2007 

2017/ 

2016 

Демографічний стан  І1 1,8 -3,44 5,69 -0,34 

Здоров’я населення та санітарний стан  І2 2,27 -1,35 3,79 -0,291 

Матеріальна забезпеченість, бідність І3 2,04 -1,994 4,3 0,777 

Соціально-трудова сфера  І4 -0,62 -1,96 1,63 0 

У тому числі: 
зайнятість І4.1 -1,53 -0,161 -1,35 0,922 

соціально-трудові відносини І4.2 1,35 -2,52 4,2 -0,024 

Освіта, культура, інформаційно-

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 соціальні 
виключення І7 6,94 1,39 5,35 -0,582 

Соціальна інфраструктура І8 -7,06 -4,61 -1,8 -0,146 

Темпи зміни інтегрального індексу 
соціального та трудового потенціалів Істп -2,0 -13,9 13,8 3,7 

 

 
1 Складено автором.   

 

Розроблена й апробована методика визначення інтегрального індексу та оцінки 

впливу окремих складових на його зміну дозволяє проаналізувати, як змінювався 

вплив за окремі періоди, зокрема з урахуванням подій, які відбулися в Україні 

протягом 2014-2017 рр. До початку 2014 р., тобто за 2007-2013 рр., мало місце 

суттєве зростання рівня соціального та трудового потенціалів – темп приросту 

склав 13,8%, а основні чинники забезпечення такого зростання пов’язані з 

демографічною складовою (5,69%), зниженням рівня соціальних ризиків і 

соціального виключення (5,35%), поліпшенням матеріального забезпечення 

населення (4,3%), здоров’я та соціального стану (3,79%) і ситуацією у структурі 

соціально-трудових відносин (4,2%). Разом з тим гальмуючі чинники за даний 

період мають місце за такими складовими, як «освіта, культура, інформаційно-

комунікативні послуги» (-2,15%), «соціальна згуртованість і єдність» (-4,23%) і 

«зайнятість» (-1,35%) (див. таблицю 3.9). 
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Порівняння відповідних характеристик за 2013-2017 рр. надає можливість оцінити 

втрати соціального та трудового потенціалів, а також ідентифікувати, за якими 

складовими ці втрати найбільшою мірою відбулися внаслідок подій в АР Крим та 

на сході України. У цілому падіння рівня розвитку потенціалів за три роки 

становить 13,9%. При цьому, як свідчать розрахунки (див. таблицю 3.9, рисунок 

3.5), в шести з восьми внутрішніх складових сформувалися негативні тенденції, 

які не тільки загальмували можливості розвитку соціального і трудового 

потенціалів, але і «відкинули» їх рівень на десятиліття.  
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Рисунок 3.5 – Співставлення відносного впливу складових на зміну інтегрального 

індексу соціального і трудового потенціалів за 2007-2017 та 2013-

2017 рр., % (складено автором) 
 

Субіндекси за складовими: 
І1 – демографічний стан; 

І2 – здоров’я населення та санітарний стан; 
І3 – матеріальна забезпеченість; 
І4.1 – зайнятість; 
І4.2  – соціально-трудові відносини; 
І5 – освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги; 
І6 – соціальна згуртованість та єдність; 
І7 – соціальні ризики та соціальне виключення; 
І8 – соціальна інфраструктура. 

І1                  І2                   І3                 І4.1                    І4.2                     І5                   І6                 І7                        І8 
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Практично за 2014-2017 рр. падіння рівня розвитку соціального та трудового 

потенціалів повністю нівелювало ті позитивні зрушення, які мали місце в країні з 

2007 по 2013 р. у сфері формування і розвитку соціального та трудового 

потенціалів. 

Найбільший негативний вплив склався за чинниками підсистеми «освіта, 

культура, інформаційно-комунікативні послуги» (-3,55%), «соціальна 

інфраструктура» (-4,61%), «демографічна» (-3,44%), «матеріальна забезпеченість, 

бідність» (-2,0%), «соціально-трудова сфера» (-2,0%), у тому числі «соціально-

трудові відносини» (-2,52%), «здоров’я населення та санітарний стан» (-1,35%). 

Позитивні зрушення мали місце лише за складовими «соціальні ризики та 

соціальне виключення» (1,39%) і «соціальна згуртованість та єдність» (2,34%). 

Досить незвичайна ситуація спостерігається зі зміною напряму впливу на 

розвиток соціального і трудового потенціалів субіндексу за підсистемою 

«соціальна згуртованість та єдність». Якщо в цілому за 2007-2017 рр. та 2007-

2013 рр. саме за цією підсистемою формувалися чинники, які гальмують можли-

вості цього розвитку, то за 2013-2017 рр. вони вже позитивно впливають на зміну 

рівня інтегрального індексу. Така трансформація впливу чинників, які визначають 

соціальну згуртованість та єдність, обумовлена процесами, пов’язаними з 

воєнним конфліктом і подіями в Криму і на сході України. Прояви соціальної 

єдності та згуртованості, посилення громадянської активності, обумовлені в 

першу чергу загрозами втрати країни, супроводжуються формуванням соціальної 

свідомості та відповідальності громадян за свою державу, її безпеку та 

незалежність, що позначилося на інтенсивному розвитку волонтерського руху, 

благодійності та створенні громадянського суспільства.  

За рахунок дезінтеграції безпосередньо субіндексів визначено роль і значення 

окремих індикаторів у забезпеченні зростання (стримування) як відповідних 

субіндексів, так і інтегрального індексу оцінки рівнів соціального та трудового 

потенціалів загалом (таблиця 3.10) [260].  



247 

 

 

Таблиця 3.10 – Систематизація чинників стримування розвитку соціального та трудового потенціалів за окремими 

внутрішніми складовими 1 

 

Внутрішні 
складові 

соціального і 
трудового 

потенціалів 

Темп зміни приросту (+) або 
зменшення (-) субіндексу, % 

Основні чинники стримування за виокремлені періоди 

20
17

 д
о 

2
0
0
7

 

20
17

 д
о 

2
0
1
3

 

20
13

 д
о 

2
0
0
7

 

20
17

 д
о 

2
0
1
6

 

2007-2017 2013-2017 2007-2013 2016-2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Демографічний 
стан 

21,3 -27,8 68 -3,06 - постаріння 
населення;  
- зниження 
міграційного 
приросту 

 

- постаріння 
населення; 
- зменшення 
нетто-коефіцієнта 
відтворення 
населення; 
- падіння 
припливу 
населення; 
- зниження 
коефіцієнта 
природного 
приросту 
населення 

- постаріння 
населення 

 

- постаріння 
населення; 
- зменшення 
нетто-

коефіцієнта 
відтворення 
населення; 
- зниження 
коефіцієнта 
природного 
приросту 
населення 

2
4
7
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Здоров’я 
населення та 
санітарний 
стан  

23,1 -10,8 38,7 -1,7 - зростання рівня 
інвалідності серед 
населення, у тому 
числі серед дітей 
віком 0-17 років; 
- падіння 
життєвого 
потенціалу 
населення, у тому 
числі чоловіків і 
жінок; 
- падіння 
трудового 
потенціалу всього 
населення, у тому 
числі чоловіків і 
жінок 

- зростання рівня 
інвалідності серед 
населення, у тому 
числі серед дітей 
віком 0-17 років; 
- падіння життєвого 
потенціалу 
населення, у тому 
числі чоловіків і 
жінок; 
- падіння трудового 
потенціалу всього 
населення, у тому 
числі чоловіків і 
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 
і жінок 

 

3. 
Матеріальна 
забезпеченість  

20,6 -16,0 43,5 6,5 - падіння частки 
доходів 
домогосподарств 
від 
підприємницької 
діяльності та 
самозайнятості; 
- збільшення 
витрат 
домогосподарств 
на житлові та 
комунальні 
послуги;  

- зниження 
середньодушових 
еквівалентних 
загальних доходів, 
за ПКС у дол. США 
(за ринковим 
курсом СБ 2011 р.); 
- збільшення частки 
бідного населення 
за критерієм 
депривації; 

 - збільшення питомої 
ваги населення, 
доходи якого менше 
75% медіанного 
значення; 

- зростання 
розшарування 
населення за 
децильним 
коефіцієнтом фондів, 
грошовими доходами 
та співвідношенням  

 

2
4
8
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     - зменшення 
частки витрат 
домогосподарств 
на неспоживчі 
товари 

- зростання 
розшарування 
населення за 
співвідношенням 
середньомісячних 
доходів 10% 
найбагатших та 
10% найбідніших; 
- падіння частки 
доходів 
домогосподарств 
від під-
приємницької 
діяльності та 
самозайнятості;  
- збільшення витрат 
у структурі 
середньомісячних 
витрат 
домогосподарств на 
житлові та 
комунальні 
послуги; 
- зменшення частки 
витрат 
домогосподарств на 
неспоживчі товари 

- збільшення 
частки бідного 
населення за 
критерієм 
депривації; 

- зниження частки 
доходів 
домогосподарств 
від 
підприємницької 
діяльності та 
самозайнятості; 

- зменшення 
частки витрат 
домогосподарств 
на неспоживчі 
товари у 
структурі 
сукупних витрат 
домогосподарств 

середньомісячних 
доходів 10% 
найбагатших і 10% 
найбідніших; 

- зростання витрат на 
житлові та 
комунальні послуги у 
структурі сукупних 
витрат 
домогосподарств 

 

2
4
9
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Соціально-трудова сфера 

4.1. 

Зайнятість 

-10,3 0 -10,3 9,1 - зниження рівня 
економічної 
активності та 
зайнятості;  
- збільшення на-

вантаження на 
одне робоче місце 
професіоналів, 
фахівців і 
технічних 
спеціалістів;  
- зменшення 
кількості зайнятих 
на малих 
підприємствах і 
фізичних осіб-

підприємців; 
- збільшення 
зайнятості в 
неформальному 
секторі;  
- збільшення 
частки штатних 
працівників, які  

- зниження рівня 
економічної 
активності та 
зайнятості;  
- збільшення 
навантаження на 
одне робоче місце 
професіоналів, 
фахівців і технічних 
спеціалістів; 
- зменшення 
кількості зайнятих 

на малих 
підприємствах і 
фізичних осіб-

підприємців;  
- зростання тяжкості 
виробничого 
травматизму; 
- зростання частки 
штатних 
працівників, яким 
нараховано зарплату 
в межах її 
мінімального 
значення 

- зниження рівня 
зайнятості 
населення;  
- збільшення 
навантаження на 
одне робоче місце 
професіоналів, 
фахівців і 
технічних 
спеціалістів; 
- зростання 
неповної 
зайнятості; 
- зменшення 
зайнятих на малих 
підприємствах та 
фізичних осіб-

підприємців; 
- збільшення 
зайнятості в 
неформальному 
секторі;  
- збільшення 
тяжкості 
виробничого 
травматизму 

- збільшення частки 
штатних 
працівників, які 
працюють в умовах, 
що не відповідають 
санітарно- 

гігієнічним нормам  
 

2
5
0
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     працюють в 
умовах, що не 
відпо-відають 
санітарно-

гігієнічним 
нормам;  
- зростання 
питомої ваги 
респондентів, які 
вважають, що 
важко знайти будь-

яку роботу 

 - збільшення частки 
штатних 
працівників, які 
працюють в умовах, 
що не відповідають 
санітарно- 

гігієнічним нормам;  
- зростання питомої 
ваги респондентів, 
які вважають, що 
важко знайти будь-

яку роботу 

 

4.2. 

Соціально-

трудові 
відносини  

16,2 -26,5 

 

58,8 -2,0 - зменшення 
середньої 
заробітної плати, в 
дол. США (за 
ринковим курсом 
НБУ); 
- скорочення 
чисельності 
докторів і 
кандидатів наук в 
економіці;  

- зменшення 
середньої 
заробітної 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- 

- зниження частки 
зайнятих, які мають 
вищу освіту, та осіб 
віком 14-35 років, 
які мають повну 
вищу та 
професійно-

технічну освіту; 

 2
5
1
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 8 8 9 

     - зменшення 
частки осіб, які 
підвищили 
кваліфікацію та 
навчені новим 
професіям; 
- зменшення частки 
осіб віком 14-35 
років, які мають 
професійно-
технічну освіту; 
- зменшення 
співвідношення 
темпів зростання 
продуктивності 
праці та реальної 
заробітної плати 

- зменшення 
частки зайнятих, 
які мають вищу 
освіту, докторів і 
кандидатів наук в 
економіці;  
- зменшення 
частки осіб віком 
14-35 років, які 
мають 
професійно-
технічну освіту 
 

технічну освіту; 
- зменшення 
співвідношення 
темпів зростання 
продуктивності 
праці та реальної 
заробітної плати 

- зменшення 
співвідношення 
темпів зростання 
продуктивності 
праці та реальної 
заробітної плати 

5. Освіта, 
культура, 
інформаційно-
комунікативні 
послуги 

-44 -33,8 -15,3 23,3 - зменшення 
чисельності учнів і 
студентів (у 
розрахунку на 10 
тис. населення) у 
всіх типах 
навчальних 
закладів, а також 
аспірантів і 
докторантів; 

- зменшення 
чисельності учнів і 
студентів у 
професійно-
технічних закладах 
та ЗВО І-ІІ та ІІІ-
IV рівнів 
акредитації, а 
також аспірантів і 
докторантів; 

- зменшення 
чисельності учнів і 
студентів (у 
розрахунку на 10 
тис. населення) у 
всіх типах 
навчальних 
закладів, а також 
аспірантів і 
студентів; 

- зниження частки 
учнів і студентів, 
які навчаються у 
професійно-
технічних закладах 
та ЗВО І-ІІ та ІІІ-IV 
рівнів акредитації, а 
також аспірантів і 
студентів; 

 2
5
2
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     - зменшення частки 
дітей, які навчаються, 
серед дітей віком  
0-17 років і серед 
усього населення; 
- зниження загальних 
витрат на освіту, % 
до ВВП, у структурі 
загальних витрат 
домогосподарств та в 
розрахунку на одного 
учня / студента в 
доларовому 
еквіваленті; 
- зниження інтенсив-
ності відвідування 
культурних закладів;  
- зменшення 
кількості дітей, які 
займаються в ДЮСШ 

- зменшення 
частки дітей, які 
навчаються, серед 
дітей віком 0-17 
років і серед 
усього населення; 

- зменшення 
загальних витрат 
на одного учня / 
студента (в дол. 
США); 

- зниження 
інтенсивності 
відвідування 
культурних 
закладів;  
- зменшення 
кількості осіб, які 
займаються 
спортом 

- зменшення частки 
дітей, які 
навчаються, серед 
дітей віком 0-17 
років; 
- зменшення 
загальних витрат 
на освіту в 
структурі 
загальних витрат 
домогосподарств; 
- зменшення 
кількості дітей, які 
займаються в 
ДЮСШ 

- зменшення частки 
дітей, які навчаються, 
серед дітей віком 0-17 
років і серед усього 
населення 

 

 

2
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Соціальна 
згуртованість 
та єдність 

-12,2 30,4 -32,7 16,9 - зниження індексу 
соціального 
самопочуття; 
 - підвищення 
індексу 
дестабілізаційного 
протестного 
потенціалу 
населення; 
- падіння рівня 
довіри; 
- посилення 
міграційних 
настроїв; 
- підвищення рівня 
політичної апатії; 
- збільшення 
частки 
респондентів, які 
оцінюють 
політичний стан як 
напружений та 
навіть критичний; 
- зростання частки 
респондентів, які 
визнають, що не 
можуть вільно 
висловлювати 
думки 

- збільшення 
частки 
респондентів, хто 
відзначає, що 
нікому не  
довіряти − 
найнебезпечніше; 
- зростання рівня 
політичної апатії 
та частки тих, хто 
відзначає, що не 
може вільно 
висловлювати свої 
думки; 
- збільшення 
частки 
респондентів, які 
оцінюють 
політичний стан 
як напружений та 
навіть критичний 

- зниження індексу 
соціального 
самопочуття; 
- зростання індексу 
дестабілізаційного 
протестного 
потенціалу населення; 
- посилення 
міграційних настроїв; 
- зростання рівня 
політичної апатії та 
падіння рівня 
громадянської 
активності; 
- збільшення частки 
респондентів, які 
визнають, що не 
можуть вільно 
висловлювати думки; 
- падіння рівня 
задоволеності своїм 
становищем і життям у 
своєму населеному 
пункті; 
- збільшення частки 
респондентів, які не 
розуміють, яких 
законів слід 
дотримуватися 

- зниження 
індексу 
соціального 
самопочуття; 
- зростання рівня 
недовіри в 
суспільстві; 
- посилення 
міграційних 
настроїв; 
- зростання рівня 
політичної апатії 
та падіння рівня 
громадянської 
активності 
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Продовження таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Соціальні 
ризики, 
соціальне 
виключення 

89,6 12,1 69,2 -3,6 - зростання 
інтенсивності 
правопорушень; 
- скорочення 
співвідношення 
середнього розміру 
пенсій і 
прожиткового 
мінімуму та 
середньої 
заробітної плати 

 

- зменшення 
питомої ваги 
витрат на 
соціальний захист і 
соціальне 
забезпечення у 
структурі видатків 
бюджету; 

- скорочення 
співвідношення 
середнього розміру 
пенсій і 
прожиткового 
мінімуму та 
середньої 
заробітної плати 

- зростання 
інтенсивності 
правопорушень; 

- скорочення 
співвідношення 
середнього розміру 
пенсій і 
прожиткового 
мінімуму та 
середньої 
заробітної плати 

- підвищення рівня 
засудженості осіб, 
які скоїли 
правопорушення; 
- підвищення рівня 
злочинності серед 
неповнолітніх; 
- зменшення питомої 
ваги витрат на 
соціальний захист і 
соціальне 
забезпечення у 
структурі видатків 
бюджету та по 
відношенню до 
ВВП; 

- скорочення 
співвідношення 
середнього розміру 
пенсій та середньої 
заробітної плати 

2
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Кінець таблиці 3.10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Соціальна 
інфраструк-

тура  

-47,1 -39,8 -12,1 -1,7 - зниження рівня 
забезпеченості 
всіма видами 
освітніх закладів; 
- зниження рівня 
забезпеченості 
медичними 
кадрами та 
лікарняними 
ліжками; 
 - зменшення 
пасажирообороту; 
- прискорення 
темпів зниження 
обсягів 
пасажирообороту 

 

- зниження рівня 
забезпеченості 
всіма видами 
освітніх закладів; 
- зниження рівня 
забезпеченості 
медичними 
кадрами та 
лікарняними 
ліжками; 
- падіння ємності 
амбулаторно-

поліклінічних 
закладів; 
- зниження рівня 
забезпеченості 
житлом; 
- зменшення 
пасажирообороту; 
- прискорення 
темпів зниження 
обсягів 
пасажирообороту 

- зниження рівня 
забезпеченості 
всіма видами 
освітніх закладів; 
- зниження рівня 
забезпеченості 
медичними 
кадрами та 
лікарняними 
ліжками; 
- зменшення 
пасажирообороту; 
- прискорення 
темпів зниження 
обсягів 
пасажирообороту 

 

- зниження рівня 
забезпеченості 
загальноосвітніми 
школами та 
професійно-

технічними 
закладами; 
- зниження рівня 
забезпеченості 
середнім 
медичним 
персоналом і 
лікарняними 
ліжками 

 

1 Складено автором.  
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Визначені чинники стримування розвитку соціального та трудового потенціалів 

систематизовано за окремими внутрішніми складовими з диференціацією зміни їх 

впливу за такими періодами: в цілому за 2007-2017 рр.; період стабільного 

розвитку, тобто 2007-2013 рр.; період зниження рівня соціального та трудового 

потенціалів – 2013-2017 рр.; останній період дослідження – 2016-2017 рр. Це 

дозволило встановити чинники, які протягом 2007-2017 рр. гальмують розвиток 

потенціалів, а також ті, які виникли внаслідок подій 2014-2017 рр. Наприклад, за 

демографічною складовою протягом 2007-2017 рр. суттєве постаріння населення є 

тим об’єктивним чинником, який стримує можливості розвитку як соціального, 

так і трудового потенціалу. Унаслідок подій 2014-2017 рр. сформувалися 

додатково гальмуючі чинники, які визначають звуження умов або навіть повну 

втрату для простого відтворення чисельності населення, людського потенціалу як 

основних складових і соціального, і трудового потенціалу. Відбувається падіння 

нетто-коефіцієнта відтворення населення в основному внаслідок зниження 

сумарного коефіцієнта народжуваності, підвищення коефіцієнта природного 

убування населення. Серед населення посилюються міграційні настрої, які 

відобразилися у зменшенні додатного сальдо міграції.  

За підсистемою «здоров’я населення та санітарний стан» основні чинники 

гальмування пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками з демографічною 

складовою. За весь досліджуваний період зниження життєвого потенціалу 

населення і трудового потенціалу працездатного населення обумовлені 

зменшенням як загальної кількості населення, так і чисельності працездатного 

контингенту. Несприятливим є суттєве підвищення рівня інвалідності, у тому 

числі дітей віком 0-17 років.  

У структурі індикаторів, які визначають рівень матеріальної забезпеченості 

населення, бідність і його диференціацію за рівнем доходів, основні чинники 

гальмування розвитку соціального і трудового потенціалів пов’язані зі 

зменшенням можливостей формування середнього класу. Простежується падіння 

частки доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, зменшення 
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питомої ваги оплати праці в структурі сукупних ресурсів домогосподарств, частки 

витрат на неспоживчі товари, особисте підсобне домогосподарство, покупку акцій 

тощо.  

Слід відзначити, що наведені чинники, які стримують можливості розвитку 

трудового потенціалу і формування середнього класу, проявляються протягом 

усього періоду, не змінюючи напрямів впливу ні в стабільному, ні в «буремному» 

періодах. Упродовж 2007-2017 рр. важелем гальмування залишається також 

суб’єктивна оцінка населення щодо рівня бідності, щорічно збільшується частка 

бідних за критерієм депривації. Додатково до цих чинників за роки анексії АР 

Крим і воєнних дій на Донбасі додалося підвищення рівня диференціації 

населення за доходами.  

У соціально-трудовій сфері, зокрема за складовою «зайнятість», основні негативні 

чинники сформувалися на ринку праці.  Системним негативним важелем виступає 

збільшення навантаження на одне робоче місце професіоналів, фахівців і 

технічних спеціалістів, що свідчить про розбалансованість між освітніми 

послугами та попитом на ринку праці на фахівців відповідного професійного 

рівня. Негативно впливає на можливості розвитку трудового потенціалу також 

збільшення чисельності прекаріїв, зокрема зайнятих у неформальному секторі, та 

контингенту працюючих на умовах неповної зайнятості. Простежуються 

негативні процеси зниження рівня економічної активності та зайнятості населення 

працездатного віку. При загальному падінні рівня виробничого травматизму 

склалася негативна тенденція збільшення його тяжкості, що також є стримуючим 

чинником розвитку трудового потенціалу. Скорочення кількості зайнятих на 

малих підприємствах і фізичних осіб-підприємців підтверджує висновок про 

погіршення умов у країні для становлення середнього класу як важливого носія 

соціального потенціалу в суспільстві. Отже, всі наведені негативні чинники 

протягом досліджуваного періоду гальмують можливості формування, прояву та 

розвитку трудового потенціалу.  
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У системі соціально-трудових відносин гальмуючі чинники пов’язані зі 

зниженням якості робочої сили, зокрема зменшенням чисельності працівників, які 

підвищують свою кваліфікацію або навчені новим професіям, скороченням частки 

осіб віком 14-35 років, які мають професійно-технічну освіту. Унаслідок подій 

2014-2017 рр. виникли додаткові чинники гальмування розвитку трудового 

потенціалу: скорочення кількості осіб віком 14-35 років, які мають вищу освіту, а 

також докторів і кандидатів наук в економіці. Протягом усього аналізованого 

періоду негативним чинником, який стримує формування мотиваційної 

компоненти продуктивної зайнятості, є також скорочення середньомісячної 

заробітної плати в доларовому еквіваленті (за ринковим курсом НБУ). Звертає на 

себе увагу досить важливий чинник, який відображає в першу чергу ефективність 

використання трудового потенціалу. Йдеться про співвідношення темпів 

зростання продуктивності праці та реальної заробітної плати – з 2007 по 2017 р. 

цей показник виступав чинником стримування економічного розвитку.  

Найбільш неблагополучна ситуація склалася за підсистемою «освіта, культура, 

інформаційно-комунікативні послуги», за якою основні чинники гальмування 

пов’язані зі зменшенням можливостей формування людського та культурно-

освітнього потенціалу як базових складових трудового і соціального потенціалів, 

людського капіталу. Суттєво зменшилася кількість учнів і студентів, при цьому не 

тільки в абсолютному вимірюванні, але і в розрахунку на 10 тис. населення. 

Одночасно має місце зменшення витрат у розрахунку на одного учня/студента, 

частки витрат на освіту (% до ВВП). Скорочується контингент населення, яке зай-

мається спортом, дітей, які навчаються в дитячо-юнацьких спортивних школах 

(ДЮСШ), знизилася активність відвідування культурних закладів. Усі наведені 

чинники стримують можливості розвитку соціального та трудового потенціалів, 

при цьому вони сформувалися протягом останнього десятиліття і залишаються 

гальмуючими за весь цей період. 

Основні індикатори складової «соціальна згуртованість та єдність» базуються на 

соціологічних показниках. Збільшення питомої ваги респондентів, які негативно 
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оцінюють або негативно ставляться до соціальної згуртованості та єдності, є 

стримуючим чинником у забезпеченні зростання як соціального потенціалу, так і 

опосередковано трудового. За весь досліджуваний період основні чинники 

гальмування проявляються у посиленні протестних настроїв населення, а також 

міграційних, пов’язаних із бажанням виїхати з країни. З одного боку, посилюється 

політичний нігілізм та апатія, з іншого – збільшується частка населення, яке 

оцінює політичну ситуацію як напружену та критичну і деморалізоване у 

мінливому правовому полі країни. За 2015-2017 рр. суттєво зріс показник, який 

відображає падіння рівня політичної свободи в країні.  

За підсистемою «соціальні ризики, соціальне виключення» основні гальмуючі 

чинники пов’язані з низьким рівнем пенсійного забезпечення, яке оцінюється 

співвідношенням між середнім розміром пенсій, прожитковим мінімумом та 

середньою заробітною платою. Ці чинники є системними, тобто протягом усього 

періоду вони стримують можливості формування соціального потенціалу. 

Викликає занепокоєння також зростання рівня злочинності та падіння частки 

витрат на соціальний захист у структурі витрат зведеного бюджету. 

Негативні зрушення більшості показників вимірювання складової «соціальна 

інфраструктура» виступають чинниками  гальмування розвитку соціального і 

трудового потенціалів. Зменшення забезпеченості медичними кадрами та 

лікарняними ліжками, кількості освітніх закладів усіх видів, обсягів й 

інтенсивності пасажирських перевезень – це основні чинники, які ускладнюють 

умови та знижують можливості формування і розвитку соціального і трудового 

потенціалів. За 2015-2017 рр. до гальмуючих чинників додалися показники, 

пов’язані зі зниженням рівня забезпеченості населення житлом.  

Таким чином, основні закономірності зміни рівня соціального і трудового 

потенціалів за весь досліджуваний період відповідають тенденціям зміни 

макроекономічних показників економічного розвитку, а саме зростання до 

початку всесвітньої фінансової кризи (2007-2008 рр.) та в період відновлення 



261 

 

 

економічного зростання після виходу з неї (2011-2013 рр.), суттєве падіння із 

середини 2014 р. і до сьогодні. 

Досягнутий рівень соціального та трудового потенціалів за 2007-2017 рр. 

змінювався в межах від 0,552 (2013 р.) до 0,458 (2016 р.) та 0,475 (2017 р.), а в 

цілому за одинадцять років його зниження становить 2,0%. Виходячи з 

теоретично можливих меж його зміни (від 0 до 1) в країні склався досить 

помірний рівень розвитку потенціалів, до того ж станом на 2017 р. країна 

«відкинута» на десять років назад у забезпеченні умов формування і розвитку 

соціального та трудового потенціалів. 

Позитивні зміни щодо створення умов для активізації соціального і трудового 

потенціалів спостерігаються за підсистемою «соціальні ризики та соціальне 

виключення», демографічною складовою та рівнем матеріальної забезпеченості, а 

також за складовими підсистеми «здоров’я населення та санітарний стан». 

Дестимулюючими підсистемами, за якими сформувалися основні чинники 

гальмування розвитку соціального та трудового потенціалів, є «освіта, культура 

та інформаційно-комунікативні послуги», «соціальна інфраструктура», 

«соціально-трудова сфера» і «соціальна єдність та згуртованість». Одержані 

результати дослідження дозволяють визначити систему заходів за кожною 

підсистемою, спрямованих на мінімізацію дестимулюючого та посилення 

стимулюючого впливу чинників розвитку соціального та трудового потенціалів, а 

також відстежити цей вплив на формування та використання соціальних ресурсів. 

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

Оцінка соціального і трудового потенціалів дозволила проаналізувати стан і 

проблеми використання соціальних ресурсів України, виявити основні 

закономірності динаміки рівня трудового та соціального потенціалів і перешкоди 

їх розвитку. Результати оцінки є такими: 
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1 Протягом періоду дослідження (2007-2017 рр.) основні тенденції демографічних 

процесів в Україні характеризуються значним падінням чисельності населення; 

прискорене старіння на тлі низького рівня народжуваності та високої 

смертності свідчать про зростання демографічної кризи. На цю ситуацію 

негативно впливає посилення трудової міграції населення та воєнні дії на сході 

України і в Криму протягом 2014-2017 рр. У результаті значного зниження 

реальних доходів населення відбулося зростання і монетарної, і немонетарної 

бідності. Відсутність ресурсів для відтворення соціального потенціалу, його 

здатності до трансформації в соціальні ресурси розвитку пов’язана з низьким 

рівнем матеріального добробуту населення, падінням його платіжної 

спроможності та сукупного попиту на споживчому ринку. Збільшення 

соціальної нерівності доступу до основних ресурсів матеріального забезпечення 

населення скорочує умови для активізації соціальних чинників у забезпеченні 

економічного зростання. Низький рівень оплати праці не сприяє розвитку 

соціального потенціалу та інноваційному розвитку суспільства.  

2 Оцінка стану й умов використання соціальних ресурсів свідчить про 

незбалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг, у країні існує 

підвищений попит на працівників нижчого рівня кваліфікації, що суттєво 

стримує можливості економічного розвитку на інноваційній основі. Низька 

затребуваність за відповідним рівнем освіти та кваліфікації знижує мотивацію 

до професійного розвитку, що супроводжується значними втратами як 

людського, так і трудового потенціалу, соціального капіталу, соціальною 

апатією, формує депресивні настрої. Системна криза на ринку праці, що 

супроводжується зменшенням частки оплати праці у ВВП, впливає на зниження 

можливості повноцінної реалізації трудового потенціалу економічно активного 

населення. Порівняно з країнами ЄС та з більшістю країн СНД рівень оплати 

праці в Україні значно нижче, що посилює ризики трудової міграції. Рівень 

протестного потенціалу та недовіри до Верховної Ради України і судів 

протягом досліджуваного періоду залишається високим. 
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3 Соціальний і трудовий потенціали належать до основних чинників економічного 

зростання, від яких залежать підвищення продуктивності праці, виникнення та 

впровадження у виробництво нових технологій, формування інноваційного та 

креативного потенціалу країни. Динаміка зміни показників соціального і 

трудового потенціалів визначає появу загроз та можливості економічного 

розвитку. Активізація соціального і трудового потенціалів забезпечує 

перетворення потенціалу на капітал і підвищує ефективність соціально-

трудових відносин, сприяє появі нових форм взаємодії, співпраці, подальшому 

нарощуванню соціального капіталу на всіх рівнях, створює умови для 

економічного зростання. Запропоновано оцінку рівня соціального та трудового 

потенціалів здійснювати з урахуванням соціальної складової в забезпеченні 

сталого економічного зростання як основного чинника самого зростання. Вплив 

соціальних і трудових чинників на економічний розвиток досліджено за 

допомогою інтегрального індексу соціального і трудового потенціалів на основі 

агрегування показників й індикаторів вимірювання за такими складовими: 

демографічна, здоров’я населення та санітарний стан, матеріальна 

забезпеченість, зайнятість і соціально-трудові відносини, освіта, культура, 

інформаційно-комунікативні послуги, соціальна згуртованість та єдність, 

соціальні ризики та соціальне виключення, соціальна інфраструктура. 

Внутрішні складові соціального і трудового потенціалів, які можуть впливати 

на можливості економічного зростання, оцінюються за характеристиками їх 

змісту та досягнутого рівня. 

Визначення ступеня впливу соціальних і трудових чинників на економічний 

розвиток на засадах сталого розвитку базується на розробці моделі оцінок 

сформованого рівня соціального і трудового потенціалів та вимірювання 

ступеня його впливу на зміну показників економічного зростання. 

Запропоновано визначати інтегральний індекс за методикою багатовимірної 

середньої арифметичної, яка включає агрегування нормованих значень 

наведених індикаторів за окремими складовими у відповідні субіндекси, на 
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основі яких розраховується інтегральний індекс. Базою нормування обрано 

цільові значення окремих індикаторів, визначених Цілями сталого розвитку та 

проєктом стратегії Сталого розвитку. Для тих показників, які не включені до 

переліку цільових орієнтирів, розмах варіації розраховано як максимальні та 

мінімальні значення фактичних показників із 10-відсотковою погрішністю. У 

результаті аналізу відносного впливу кожного субіндексу на темпи зміни 

інтегрального індексу здійснено повну ідентифікацію основних чинників та 

виявлено напрями їх впливу на зміну рівнів соціального і трудового 

потенціалів. 

4 Дослідження впливу активізації соціального і трудового потенціалів на 

забезпечення економічного зростання згідно з принципами сталого розвитку 

здійснено за допомогою побудови дерева стратегічних цілей та завдань. 

Визначено стратегічну мету, основні цілі сталого розвитку, стратегічні 

завдання, основні напрями та механізми активізації складових потенціалів для 

перетворення їх на соціальні та трудові чинники економічного зростання. На 

етапі декомпозиції стратегічні завдання деталізуються з визначенням окремих 

внутрішніх елементів, що розкривають їх зміст, уточнюються напрями та 

механізми активізації соціального і трудового потенціалів залежно від наявних 

або можливих резервів реалізації потенціалів для досягнення визначених цілей 

сталого розвитку з урахуванням критеріїв та обмежень такого розвитку. 

Запропонована модель дерева стратегічних завдань окреслює та визначає 

основні методичні положення щодо розробки кількісних оцінок ступеня впливу 

соціальних та трудових чинників на забезпечення економічного зростання на 

засадах сталого розвитку.  

5 Апробація методики оцінки рівня соціального і трудового потенціалів 

дозволила надати характеристику динаміці їх складових у забезпеченні 

економічного зростання. Найбільші позитивні зміни склалися за підсистемою 

«соціальні ризики та соціальне виключення». Рівень відповідного індексу за 

2007-2017 рр. підвищився майже вдвічі, зросли рівні субіндексів за 
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«демографічною» складовою (21,3 %), за підсистемою «здоров’я населення і 

санітарний стан» (23,1 %) та «матеріальної забезпеченості» (20,6 %). За іншими 

складовими мало місце суттєве зниження відповідних субіндексів. Знизився 

вдвічі рівень субіндексу за підсистемою «освіта, культура та інформаційно-

комунікативні послуги», інтенсивне падіння відбулося за підсистемою 

«соціальна інфраструктура», знизився рівень субіндексу «соціальна 

згуртованість та єдність». За підсистемою «зайнятість, ринок праці» за  

2007-2017 рр. субіндекс знизився на 10,3%, проте рівень субіндексу «соціально-

трудові відносини» має позитивну тенденцію.  

Визначені оцінки ступеня впливу кожної складової на відносну зміну 

інтегрального індексу свідчать, що в цілому за 2007-2017 рр. основні чинники 

зростання рівня розвитку соціального та трудового потенціалів були пов’язані 

саме з тими складовими, які мали позитивні тенденції. Приріст рівня розвитку 

соціального та трудового потенціалів складає близько 7,0% за рахунок 

суттєвого зниження рівнів соціальних ризиків і соціального виключення, 

позитивні зміни за демографічною складовою та здоров’ям населення і 

санітарним станом супроводжуються підвищенням рівня потенціалів на 1,8 та 

2,27% відповідно, а зростання рівня матеріальної забезпеченості населення 

обумовлює приріст рівня інтегрального індексу на 2,04%. Зниження рівня 

субіндексів за 2007-2017 рр. «освіта, культура, інформаційно-комунікативні 

послуги» та «соціальна інфраструктура», «соціальна згуртованість та єдність» 

обумовило найбільші втрати розвитку соціального і трудового потенціалів.  

Розроблена методика визначення інтегрального індексу та оцінки впливу 

окремих складових на його зміну дозволяє проаналізувати, як змінювався вплив 

соціальних та трудових чинників на можливості економічного зростання за 

окремі періоди часу, зокрема з урахуванням подій, які склалися в Україні 

протягом 2014-2017 рр. 
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6 Основні закономірності зростання рівня розвитку соціального та трудового 

потенціалів відповідають тенденціям зміни макроекономічних показників 

економічного розвитку. Чинники стримування розвитку соціального та 

трудового потенціалів систематизовано за внутрішніми складовими за весь 

період дослідження (2007-2017 рр.), період стабільного розвитку (2007-

2013 рр.), період зниження рівнів соціального та трудового потенціалів (2013-

2017 рр.), останній період дослідження – 2016-2017 рр. В Україні склався 

досить помірний рівень розвитку соціального та трудового потенціалів, який 

ще більше знизився за період гострої стадії військового конфлікту на сході 

країни. Визначено роль і значення окремих індикаторів у забезпеченні 

зростання чи стримування як відповідних субіндексів, так і інтегрального 

індексу соціального та трудового потенціалів загалом.  
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РОЗДІЛ 4 

 ФОРМУВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

4.1 Оцінка обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів у 

забезпеченні економічного зростання 

 

Вплив соціальної компоненти сталого розвитку на можливості економічного 

зростання країни можна посилити шляхом виявлення та мобілізації незадіяних 

соціальних ресурсів на основі факторного аналізу адитивної моделі інтегрального 

індексу трудового та соціального потенціалів (розрахунок Істп наведено в 

підрозділі 3.3) та з урахуванням критеріїв сталого розвитку. 

За адитивною багатовимірною моделлю алгоритм реалізації методу 

пропорційного розподілу відносно оцінки впливу як внутрішніх складових, так і 

їх індикаторів на зміну інтегрального індексу соціального та трудового 

потенціалів дозволяє додатково визначити та кількісно оцінити можливості його 

зростання (можливості за змістом визначають мобілізаційний потенціал 

соціальних ресурсів, який у даному контексті можна визначити як незадіяні або 

незалучені соціальні ресурси). Змістовно такі можливості можуть бути створені за 

рахунок нівелювання негативного впливу тих індикаторів (чинників), які виступають 

перешкодами для розвитку соціального та трудового потенціалів [192, c. 199]. 

Методика визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів базується 

на таких вихідних положеннях [287]:  

мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів формується за рахунок 

нівелювання негативного впливу окремих індикаторів за кожною складовою;  

визначення обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за кожним 

індикатором базується на оцінках абсолютних відхилень нормованих значень, які 

склалися в t-му періоді, від їх максимальних значень для тих індикаторів, що 
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виступають чинниками гальмування [262]. У даному контексті мобілізаційний 

потенціал соціальних ресурсів розглядається як реальні можливості досягнення 

максимального значення відповідного індикатора. 

Алгоритм визначення мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів 

інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів включає такі етапи: 

1. Визначення коефіцієнта співвідношення ( kn ) відносного впливу k-го 

субіндексу на зміну інтегрального індексу ( , .,%kI відн ) та абсолютних приростів 

(абсолютного зменшення) окремих його індикаторів за періоди, що 

співставляються [189, c. 58] 

 

.
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 (4.1) 

 

2. Для тих індикаторів, які виступають гальмуючими чинниками, тобто за якими 

склалася негативна тенденція їх зміни ( tiZ ˂0), визначаються можливі резерви їх 

збільшення ( '

tiZ ) за умови досягнення ними максимальних значень, які мали 

місце протягом досліджуваного періоду. Розрахунки виконується за кожною к-ю 

складовою  

 

ΔZ’
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       (4.2) 

 

де t – період, за який визначається мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів; 

ki – кількість індикаторів k-ї складової, за якими склалася негативна тенденція 

зміни і-го показника. 
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3. Оцінка можливості збільшення інтегрального індексу (%) за рахунок 

нівелювання негативних тенденцій відповідних індикаторів і досягнення ними 

максимально можливого рівня:  

за кожною k-ю внутрішньою складовою 

 ∆𝑅СТП/𝐼𝑘′ = 𝑛𝑘 × ∆𝑍𝑡𝑘′ ; (4.3) 

 

у цілому за всіма складовими 

 ∆𝑅𝐶𝑇П = ∑ ∆𝑅𝐶𝑇П/𝐼𝑘′𝑛𝑘=1 ,           (4.4) 

 

де п − кількість внутрішніх складових інтегрального індексу. 

 

Визначені обсяги мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за умови його 

активізації можуть забезпечити економічне зростання на засадах сталого 

розвитку. 

Кількісна оцінка рівня розвитку трудового та соціального потенціалів з 

визначенням незадіяних соціальних ресурсів забезпечує обґрунтування зважених 

управлінських рішень при розробці методів і механізмів активізації соціальних та 

трудових чинників економічного зростання. З іншого боку, кількісна оцінка рівня 

потенціалів дозволяє визначити силу та напрями їх впливу на забезпечення 

економічного розвитку, при цьому ключові принципи сталого розвитку закладені 

в порогових значеннях відповідних індикаторів як бази їх нормування. Основна 

математико-статистична методологія для визначення та кількісної оцінки впливу 

соціальних і трудових чинників базується на використанні емпіричних і 

теоретичних коефіцієнтів еластичності, алгоритму кореляційно-регресійного 

аналізу та інших економетричних інструментів оцінки взаємозв’язків.  
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За вихідними гіпотезами та розробленою методикою оцінки можливостей 

зростання інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів (4.1-4.4) 

загальні їх обсяги визначаються для тих показників, які виступають стримуючими 

чинниками розвитку та мають негативну тенденцію за 2007-2017 рр. У такому 

контексті мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів визначається як 

компенсація втрат ресурсів за кожним чинником формування та розвитку 

соціального і трудового потенціалів, які можуть бути активізовані в забезпеченні 

економічного зростання. На даному етапі дослідження розглядається лише 

нівелювання негативного впливу чинників на розвиток потенціалів, за рахунок 

чого і формуються відповідні обсяги мобілізаційного потенціалу. 

За кожним індикатором розраховуються обсяги мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів ( '

tiZ ) як відхилення максимального нормованого значення, 

досягнутого за досліджуваний період, від нормованого значення показника за 

2017 р., або за рік, станом на який розраховуються t. Їх сума за кожною складовою 

зважується на коефіцієнт внеску відповідної складової в загальний приріст 

інтегрального індексу, а загальний обсяг мобілізаційного потенціалу соціальних 

ресурсів розраховується як загальна сума незадіяних соціальних ресурсів, 

визначених за кожною складовою (таблиця 4.1, додаток Р). 

За рахунок нівелювання негативного впливу чинників, що гальмують розвиток 

соціального та трудового потенціалів протягом 2007-2017 рр. загальні обсяги 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів можуть скласти 53,8% приросту 

Істп, при цьому найвагоміші з них зосереджені за підсистемою «освіта, культура, 

інформаційно-комунікативні послуги» – їх частка в загальному обсязі 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів дорівнює 19,3%; друге місце за 

часткою мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів посідає соціальна 

інфраструктура (15,2%), третє – соціальна згуртованість та єдність (12,6%).  
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Таблиця 4.1 – Мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів (МПСР) за окремими внутрішніми складовими, % 
1 

 

Внутрішні складові 

Обсяги МПСР, які склалися за періоди 
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1. Демографічний стан 3,8 7,1 0,66 2,5 3,88 12,7 0,944 8,5 75,2 

2. Здоров’я населення та санітарний 
стан  4,5 8,4 0,885 3,3 2,0 6,5 0,43 4,0 90,4 

3. Матеріальна забезпеченість 5,7 10,6 1,89 7,2 3,9 12,7 2,03 18,4 64,4 

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 

5. Освіта, культура та інформаційно-

комунікативні послуги 10,4 19,3 4,5 17,1 5,4 17,6 0,48 4,3 95,4 

6. Соціальна згуртованість і єдність 6,8 12,6 5,2 19,8 3,1 10,1 1,6 14,4 76,5 

7. Соціальні ризики та соціальне 
виключення 4,2 7,8 2,86 10,9 1,88 6,1 1,3 11,7 69,1 

8. 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 

З них суб’єктивна складова 6,414 11,9 6,4 24,7 3,1 10,1 1,6 14,4 75,1 
 

 

1 Складено автором.  
 

2
7
1
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Необхідно звернути увагу, що більше половини загального обсягу 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів сформувалося безпосередньо за 

2014-2017 рр., при цьому розподіл обсягів за складовими залишається практично 

незмінним.  

Згідно з наведеними розрахунками найбільші обсяги мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів склалися в структурі тих складових соціального та трудового 

потенціалів, за якими мали місце найбільш вагомі чинники стримування 

можливостей формування та розвитку соціального та трудового потенціалів. 

Розроблена методика визначення обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних 

ресурсів дає можливість також за рахунок їх співставлення за окремі періоди 

додатково визначити обсяги мобілізації протягом 2017 р. 

Незначна стабілізація соціально-економічного розвитку України в 2017 р. 

супроводжується і частковою мобілізацією незадіяних соціальних ресурсів. У 

цілому за всіма складовими близько 79,4% загального обсягу мобілізаційного 

потенціалу протягом 2007-2017 рр. було активізовано у 2017 р. 

Найбільші позитивні зрушення склалися за тією складовою формування і 

розвитку соціального та трудового потенціалів, у складі яких найбільшою мірою 

були зосереджені чинники гальмування. Близько 95,4% із загального обсягу 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за складовою «освіта, культура, 

інформаційно-комунікативні послуги» та 92,2% за складовою «соціальна 

інфраструктура» були мобілізовані протягом 2017 р. на забезпечення зростання 

рівня соціального та трудового потенціалів. Досить високий рівень мобілізації 

незадіяних соціальних ресурсів спостерігається за складовими, які визначають 

здоров’я населення та санітарний стан (90,4%), зайнятість (82,4%), соціальну 

згуртованість та єдність (76,5%). Одночасно незадовільним є низький рівень 

мобілізації за рахунок нівелювання негативного впливу чинників гальмування за 

складовою «соціально-трудові відносини» (43,7%) і «соціальні ризики та 

соціальне виключення» (69,1%). Внутрішня структура кожного субіндексу 
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дозволяє деталізувати безпосередньо чинники, які найбільшою мірою визначають 

мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів за умови його активізації (таблиця 

4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Основні чинники, які визначають напрями активізації потенціалу 
соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання 

1 

 

Внутрішні 
складові Чинники 

1 2 

1. Демографічна Постаріння населення; 
параметри відтворення загальної чисельності та статево-

вікової структури; 
відплив населення з країни 

2. Здоров’я 
населення та 
санітарний стан  

Інвалідність серед дітей віком до 17 років та серед усього 
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 домогосподарств; 
умови для забезпечення можливостей накопичення в структурі 
сукупних витрат домогосподарств 

4. Соціально-

трудова сфера 

Навантаження на одне робоче місце професіоналів, фахівців 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, 
культура та 
інформаційно-

комунікативні 
послуги  

Рівень освіти у професійно-технічних навчальних закладах, 
ЗВО I-ІІ і ІІІ-IV рівнів акредитації; 
скорочення обсягів та зниження рівня підготовки спеціалістів 
вищої кваліфікації та наукових кадрів; 
активність відвідування культурних закладів; 
зайнятість спортом, в тому числі і серед дітей віком до 17 років 
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Кінець таблиці 4.2 

 

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; 
низька правова грамотність населення; 
міграційні настрої 

7. Соціальні 
ризики та 
соціальне 
виключення  

Рівень злочинності в країні, в тому числі серед неповнолітніх; 
зменшення обсягу видатків на соціальний захист у структурі 
видатків зведеного бюджету та по відношенню до ВВП; 
співвідношення середнього розміру пенсій до прожиткового 
мінімуму та середньої заробітної плати 

8. Соціальна 
інфраструктура 

Освітня інфраструктура; 
забезпеченість медичними кадрами та лікарняними ліжками; 
падіння обсягів пасажироперевезень 

 
1 Складено автором.  

 

Наведена систематизація чинників, за рахунок нівелювання яких формується 

мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів, надає можливість досить чітко 

визначити умови та механізми їх мобілізації, напрями активізації в забезпеченні 

економічного зростання.  

Так, за демографічною складовою першочерговим є забезпечення умов для 

простого відтворення загальної чисельності населення, зменшення відпливу 

населення, що, як наслідок, супроводжується зміною вікової структури, падінням 

рівня постаріння населення.  

За підсистемою «здоров’я населення та санітарний стан» основні можливості 

мобілізації незадіяних соціальних ресурсів 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 відтворення  загальної 

чисельності населення, що супроводжується більш прогресивною віковою 

структурою, забезпечується збільшення життєвого та трудового потенціалу. За 

підсистемою «матеріальна забезпеченість» основні можливості мобілізації 

незадіяних соціальних ресурсів сьогодні пов’язані з раціоналізацією структури 
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витрат домогосподарств, які б створили умови для формування середнього класу 

в країні, підвищення підприємницької активності та самозайнятості, забезпечили 

можливості зростання рівня накопичення як чинника створення людського 

капіталу. Залишаються також і проблеми, які пов’язані з високим рівнем бідності, 

особливо за критеріями депривації.  

У соціально-трудовій сфері доцільно агрегувати всі чинники формування 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів у дві групи. Перша пов’язана із 

забезпеченням якості робочої сили – підготовка якісної робочої сили 

безпосередньо на підприємствах, робочому місці, підвищення рівня освіти 

працюючих, що супроводжується і зростанням ефективності використання 

робочої сили. До другої групи належать чинники, пов’язані з умовами 

формування прекаріїв на ринку праці, – неповна зайнятість, зайнятість у 

неформальному секторі та тіньова. До цієї ж групи можна віднести і чинники 

щодо забезпечення зростання зайнятості на малих підприємствах і кількості 

фізичних осіб-підприємців.  

За підсистемою «соціально-трудові відносини» основні чинники, за якими 

формується мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів, визначаються 

підвищенням якості робочої сили, що безпосередньо пов’язано з освітою. У 

першу чергу це забезпечення зростання частки працівників, які підвищили свою 

кваліфікацію та навчені новим професіям, чисельності учнів і студентів за всіма 

навчальними закладами та, відповідно, рівня фінансування освітніх послуг за 

всіма джерелами. Зниження рівня зайнятості в неформальному секторі, неповна 

зайнятість супроводжуються падінням рівня прекаріації у сфері зайнятості, що 

формує умови розвитку трудового потенціалу.  

 Наведені основні чинники формування МПСР 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, підготовки спеціалістів 
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вищої кваліфікації, у тому числі наукових кадрів. Забезпечення можливостей для 

населення, особливо дитячого контингенту, супроводжується підвищенням рівня 

здоров’я та тривалості життя, зменшенням втрат життєвого і трудового 

потенціалу.  

За підсистемою «соціальна згуртованість та єдність» основні можливості 

зростання інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів пов’язані із 

забезпеченням політичної свободи, формуванням серед населення політичної та 

громадянської активності, зниженням міграційних настроїв відносно виїзду з 

країни. За складовою «соціальні ризики та соціальне виключення» формування 

МПСР можливе за рахунок підвищення рівня пенсійного забезпечення та 

зниження рівня злочинності. Незадіяні соціальні ресурси, які можуть бути 

мобілізовані за підсистемою «соціальна інфраструктура», зосереджені 

найбільшою мірою в забезпеченні населення середнім медичним персоналом, 

лікарняними ліжками, зростанні кількості вищих навчальних закладів всіх рівнів 

акредитації та розвитку пасажирського транспорту.  

Основні можливості реалізації МПСР за підсистемою «соціальна згуртованість та 

єдність» пов’язані з поліпшенням соціально-економічної ситуації, що може 

супроводжуватися зниженням дестабілізаційного протестного потенціалу та 

міграційних настроїв. Забезпечення стабільності законодавчого поля та 

розширення політичних прав і свобод населення також виступають суттєвим 

резервом розвитку та реалізації соціального потенціалу як окремої людини, так і 

суспільства загалом. За складовою «соціальні ризики, соціальне виключення» 

основні незадіяні соціальні ресурси можуть бути мобілізовані через поліпшення 

пенсійного забезпечення, особливо за критеріями співвідношення середніх 

розмірів пенсій до прожиткового мінімуму та середньої заробітної плати. Якщо 

аналізувати МПСР за підсистемою «соціальна інфраструктура», то основні 

чинники пов’язані з результатами медичної та освітньої реформи, які зорієнтовані 

передусім на підвищення якості надання медичних й освітніх послуг. 
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Згідно з розробленою авторською методикою визначено й оцінено обсяги МПСР 

за показниками, які виступають стримуючими чинниками такого зростання. 

Мобілізаційний потенціал соціальних ресурсів визначено як можливі обсяги 

компенсації (нівелювання) втрат ресурсів за кожним чинником формування і 

розвитку соціального та трудового потенціалів, які можуть бути мобілізовані в 

забезпеченні економічного зростання. За умови мобілізації незадіяних соціальних 

ресурсів у результаті лише нівелювання негативного впливу чинників загальний 

його рівень залишається досить помірним, тому активізація чинників розвитку 

соціального та трудового потенціалів має бути зосереджена, в першу чергу, на 

нівелюванні негативного впливу чинників, які гальмують розвиток соціального та 

трудового потенціалів; створенні умов для забезпечення подальшого розвитку тих 

чинників, які протягом усього періоду є чинниками зростання потенціалів, та 

зменшенні негативних наслідків, які виникли внаслідок подій 2014-2017 рр.  

Оцінка впливу досягнутого рівня соціального та трудового потенціалів (Істп) на 

зміну параметрів макроекономічних показників економічного розвитку (ВВП) 

базується на сполученні економетричних моделей взаємозв’язку, які 

розробляються на основі алгоритму кореляційно-регресійного аналізу, та аналізу 

емпіричних коефіцієнтів еластичності [276, 290].  

Обсяги ВВП за 2007-2017 рр. визначено у співставних із 2007 р. цінах у 

доларовому еквіваленті за ПКС за курсом Світового банку (СБ) 2011 р. та 

ринковим курсом НБУ. Такий вибір одиниць вимірювання пов'язаний із тим, що 

обсяги ВВП у фактичних цінах значною мірою обумовлені зміною цінової 

складової, а також різкою зміною валютного курсу за 2014-2015 рр. У той же час 

у структурі показників вимірювання соціального і трудового потенціалів 

більшість із них не залежить від вартісних одиниць (додаток С). 

Співставлення темпів приросту (зниження) ВВП та Істп, а також тенденція зміни 

коефіцієнтів еластичності свідчать про співпадіння коливань відповідних 
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показників (таблиця 4.3, рисунок 4.1), що підтверджує наявність прямого 

помірного зв’язку поміж ними.  

 

Таблиця 4.3 – Співставлення темпів зміни ВВП, інтегрального індексу 

соціального і трудового потенціалів (Істп) та коефіцієнта 

еластичності, % 
1 

 

Рік 

Темпи зміни, % до 
попереднього року 

Коефіцієнт 
еластичності зміни 
ВВП від зміни Істп ВВП (за ПКС) Істп 

2008 2,3 8,9 0,25 

2009 -14,76 -3,23 4,6 

2010 4,15 0,2 20,75 

2011 5,24 1,57 3,34 

2012 0,25 1,93 0,13 

2013 0,0 4,35 0,0 

2014 -6,56 -8,0 0,82 

2015 -9,78 -7,87 1,24 

2016 2,43 -2,14 -1,13 

2017 2,47 3,71 0,67 
 

 

1 Складено автором.  
 

Зростання інтегрального індексу соціального та трудового потенціалів 

супроводжується зростанням і ВВП – така закономірність склалася протягом 

усього періоду дослідження. 

Визначення кількісної міри взаємозв’язку між параметрами економічного 

зростання і рівнем соціального та трудового потенціалів базується на 

ідентифікації економетричних моделей, побудованих за алгоритмами 

кореляційно-регресійного аналізу. З урахуванням того, що змінні, між якими 

визначається щільність зв’язку, представлені рядами динаміки, для забезпечення 

незалежності поміж об’єктами спостереження додатково у множину факторних 

змінних включається чинник часу або незалежна змінна як вектор  11...,,2,1:t . 
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Рисунок 4.1 – Темпи зміни ВВП (у цінах 2007 р.) та ІСТП  за 2007-2017 рр., % до 

попереднього року (складено автором) 

 

З іншого боку, у 2014 р. у зв’язку з подіями в Криму та на Донбасі суттєво 

погіршилися умови для формування і зменшилися можливості розвитку 

соціального та трудового потенціалів. З метою оцінки впливу безпосередньо 

цього чинника в рівнянні регресії вводиться структурна змінна ut, яка 

визначається таким чином [68, c. 108-112; 286] 

 













ррдля
ррдля

ut
20172014,1

.20132007,0  (4.5) 

 

В ідентифікованому рівнянні регресії (4.7) параметри при цій змінній 
tua  дають 

можливість 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 [276, 290] 
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де 
1y – ВВП1, млрд грн (у цінах 2007 р.) за 2007-2017 рр. [205-214]; 

1х  – інтегральний індекс соціального та трудового потенціалів за 2007-2017 рр.;  

t  – чинник часу; 1,11;t   

ut  – структурна змінна. 

 

Множинний коефіцієнт детермінації за рівнянням степеневої регресії (4.6) 

свідчить, що зміна обсягів ВВП у середньому за 2007-2017 рр. на 80,2% 

обумовлена зміною рівня соціально-трудового потенціалу і тенденцією зміни 

чинників, які склалися протягом цього періоду. Виходячи з того, що рівняння 

регресії відповідає критеріям статистичної достовірності (
pF F ) та статистичної 

точності ( %0,15. відн ), визначені ступені залежності мають об’єктивний 

характер та можуть бути екстрапольовані на короткі терміни упередження. 

Параметр 
1 0,762а   у степеневих моделях є частковим коефіцієнтом 

еластичності. За змістом він дає підстави для висновку про такі залежності: 

протягом усього досліджуваного періоду сформувалася пряма залежність між 

зміною ІСТП та ВВП, при цьому кожен відсоток приросту рівня інтегрального 

індексу супроводжується приростом ВВП на 0,762% за умови, що одночасно мала 
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місце і негативна тенденція зміни ВВП, оскільки середньорічні темпи його 

падіння за одинадцять років становлять 1,64%. 

Параметри лінійної регресійної залежності (4.7) визначають ступені зв’язку, які 

склалися в середньому протягом аналізованого періоду в натуральному вигляді з 

урахуванням структурної змінної. Наприклад, 
1 438,84а  свідчить, що 

збільшення Істп на 0,1 коефіцієнтного пункту супроводжується приростом ВВП (у 

співставних цінах 2007 р.) на 43,9 млрд грн. Однак з урахуванням структурної 

змінної tu  така залежність спостерігалася лише з 2007 по 2013 р. Починаючи з 

2014 р. унаслідок подій на сході України та в Криму втрати ВВП склали близько 

60,33 млрд грн. Визначена згідно з наведеними регресійними моделями 

залежність ВВП від зміни рівня соціального та трудового потенціалів 

підтверджує, що останній об’єктивно є чинником забезпечення економічного 

зростання. 

На підставі моделей (4.6, 4.7) доцільно розрахувати можливі обсяги ВВП, які 

можуть бути досягнуті лише за рахунок мобілізації незадіяних соціальних 

ресурсів.  

Мобілізація потенціалу соціальних ресурсів, який склався протягом 2017 р., 

визначається в результаті нівелювання негативного впливу окремих чинників за 

виключенням обсягів МПСР, які сформовані за суб’єктивними оцінками 

респондентів (у 2017 р. вони становили 9,5%). 

З урахуванням мобілізації потенціалу соціальних ресурсів зростання Істп рівень 

інтегрального індексу міг би досягти 0,52 (0,472×1,095=0,520), а розрахункові 

обсяги ВВП (за рівнянням 4.7) – 627,5 млрд грн, або 2,7% приросту по 

відношенню до фактичного обсягу у 2017 р. ( %7,102100
1,511

5,627
 ). З іншого боку, 

внаслідок подій 2014-2017 рр. середньорічні втрати ВВП становлять близько 

60,33 млрд грн. Ці обсяги втрат формують додаткові резерви зростання ВВП.  
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Аналітичні можливості визначення МПСР як за кожною внутрішньою складовою, 

так і за окремими чинниками їх зміни дозволяють обґрунтувати пріоритетність 

чинників, за якими мають бути мобілізовані незадіяні соціальні ресурси для 

забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку (таблиця 4.2). 

Більшість чинників мають системний характер й одночасно стосуються кількох 

складових. Наприклад, можливості збільшення як людського, так і трудового 

потенціалу пов’язані як зі збільшенням загальної чисельності населення, у тому 

числі працездатного віку, так і з тривалістю життя. Разом з тим зниження рівня 

постаріння населення супроводжується зростанням його трудового потенціалу. 

Збільшення доходів від підприємницької діяльності, зайнятості на малих 

підприємствах і фізичних осіб-підприємців супроводжується формуванням 

середнього класу, зростанням середньодушових еквівалентних загальних доходів 

і, як наслідок, більш прогресивною структурою витрат домогосподарств.  

За кожним визначеним чинником для мобілізації потенціалу соціальних ресурсів 

розробляються напрями та механізми активізації соціальних і трудових чинників 

для забезпечення економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

 

4.2 Напрями активізації соціальних і трудових чинників та мобілізації 

потенціалу соціальних ресурсів 

 

Активізація соціального та трудового потенціалів супроводжується збільшенням 

ВВП та сприяє досягненню економічного зростання на засадах сталого розвитку. 

Місце та роль активізації чинників соціального та трудового потенціалів в 

забезпеченні економічного розвитку наведено на рисунку 4.2. 
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Рисунок 4.2 − Активізація соціального та трудового потенціалів у забезпеченні 

економічного розвитку (складено автором) 

 

Відповідно до одержаних значень за кожною складовою найбільш нереалізований 

потенціал та приховані можливості розвитку соціальної складової сталого 

зростання пов’язані зі сферою соціально-трудових відносин, матеріальною 

забезпеченістю, соціальними ризиками та соціальним виключенням. Визначення 

стратегічних цілей, засобів і шляхів їх досягнення сприятиме збільшенню соці-

ального та трудового потенціалів, ступеня їх реалізації та зростанню якості життя 

населення. 

Пріоритетними соціальними цілями сталого розвитку в Україні згідно із 

запропонованим підходом до визначення напрямів активізації соціального та 

трудового потенціалів, а також результатами аналізу існуючого МПСР мають 

стати: 

Соціально-економічна 
структура суспільства 
(соціальні суб'єкти) 
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інститутів 

Демографічні 
структури суспільства / 
суб'єкти соціально- 

трудових відносин 

Соціально-трудові 
відносини 

Система соціально-

економічних інтересів 
на ринку праці 

Багатосуб'єктні 
соціальні 
трансформаційні 
процеси 

Соціальний 
потенціал 
соціальних 
суб'єктів 

Багатосуб'єктні 
соціально-

економічні 
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створення нових робочих місць і стимулювання самозайнятості задля досягнення 

повної та продуктивної зайнятості; 

подолання дискримінації залежно від віку, статі, національності на робочих 

місцях, при прийомі на роботу, оплаті праці; встановлення гідного рівня оплати 

праці в усіх галузях і регіонах України; 

сприяння створенню гідних умов праці, забезпечення охорони праці, в першу 

чергу на виробництвах, контроль за дотриманням трудових прав найманих 

працівників; 

стимулювання роботодавців до впровадження та дотримання принципів 

соціальної відповідальності, інтеграції соціальних й екологічних питань у 

комерційну діяльність, відповідального ставлення до споживачів, працівників, 

партнерів; 

забезпечення балансу попиту та пропозиції на ринку праці шляхом застосування 

як економічних, адміністративних, так і соціально-психологічних методів 

регулювання попиту та пропозиції на дефіцитні професії та надлишкові й ті, які 

підлягатимуть скороченню в результаті цифровізації, автоматизації та переходу 

до «зеленої» економіки; 

розвиток системи навчання протягом усього життя для актуалізації знань фахівців 

в умовах цифровізації та зміни попиту на компетентності на ринку праці, 

прискорення процесу пошуку нового місця роботи та адаптації до нових завдань; 

зниження молодіжного, жіночого безробіття та безробіття серед людей 

передпенсійного віку з посиленням інституційної підтримки; 

сприяння залученню громадських організацій до надання неформальної освіти та 

освітніх послуг щодо набуття цифрових навичок, знань у сфері підприємництва 

молоді й особам передпенсійного і пенсійного віку;  
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посилення контролю за дотриманням трудових прав і соціального захисту 

працівників-надомників, тих, хто виконує дистанційну роботу; 

визначення в нормативних документах максимального рівня заробітної плати та 

допустимого співвідношення в розриві оплати праці працівників різних категорій 

в усіх галузях національної економіки; 

підвищення рівня громадської безпеки та якості соціальних послуг у 

територіальних громадах із встановленням періодичного прозорого публічного 

звітування органів самоврядування про прийняті та реалізовані заплановані 

заходи; 

сприяння залученню громадськості до участі у прийнятті рішень та їх реалізації 

щодо розвитку територіальних громад, поліпшення екологічного стану, роботи 

соціальних служб; 

застосування економічних й адміністративних інструментів заохочення 

роботодавців до систематичного підвищення кваліфікації персоналу та умов 

праці, удосконалення охорони праці на підприємстві; 

наближення соціальних стандартів в Україні до європейських соціальних 

стандартів; 

зниження соціальних ризиків і соціального виключення, обумовлених зростанням 

кількості дітей-сиріт, випадків дитячої злочинності, внутрішнім переселенням 

унаслідок військових дій на сході України. 

Згідно із структурною схемою виокремлено декілька агрегованих блоків, які 

забезпечують зовнішні умови для розвитку та, як наслідок, можливості активізації 

чинників потенціалу (рисунок 4.3). Це параметри безпосередньо 

макроекономічних показників економічного розвитку (зростання ВВП, фінансова 

стабілізація, розвиток інноваційної, цифрової та знаннєвої економіки, зміна її 

структури та забезпечення збалансованості).   
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Рисунок 4.3 – Структура процесу мобілізації соціальних ресурсів при активізації 

чинників соціального і трудового потенціалів у забезпеченні 

економічного зростання (складено автором) 

Активізація соціального і трудового потенціалів 

Мета 

активізації 
Розвиток компонентів в структурі внутрішніх складових соціального і трудового 

потенціалів в забезпеченні економічного зростання 

Вн
ут

рі
ш

ні
 с

кл
ад

ов
і 

cоціальна згурто-

ваність і єдність 

здоров'я, санітарний 
стан населення 

матеріальне 
забезпечення 

соціальна  

інфраструктура 

зайнятість, ринок праці, 
соціально-трудові 

відносини 

соціальні ризики та 
соціальне виключення 

освіта, культура та інформаційно-

комунікативні послуги 

Н
ап

ря
ми

 а
кт

ив
із

ац
ії 

створення соціально-

економічних умов для 
розвитку соціального і 
трудового потенціалів 

формування ефек-

тивної демографічної 
та сучасної 
міграційної політики 

формування знаннєвої 
та цифрової економіки 

створення умов для формування, 
розвитку та реалізації людського та 
соціального капіталу 

створення соціально-
економічних та інституційних 
умов для розвитку ефективної 
підприємницької діяльності та 
формування середнього класу 

створення умов для 
ефективної зайнятості, 
забезпечення гідної 
праці та інноваційної 
зайнятості 

забезпечення умов 
для прискореного 
розвитку соціальної 
інфраструктури 

збереження здоров'я та 
працездатності населення, 
забезпечення гідного 
рівня умов життя 

створення мотиваційної 
системи розвитку 
соціального і трудового 
потенціалів 

забезпечення розвитку 
громадянського 
суспільства 

створення умов для 
забезпечення 
інтересів суспіль-
ства, громади, 
особистості 
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ми
 в

пл
ив

у економічні, 
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адміністративно-

правові 
соціально-

політичні 
соціально-

психологічні 

організаційно-

управлінські 
інформаційно-

комунікативні 
мотиваційно-

заохочувальні 
мотиваційно-

примусові 

М
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із

ми
 т

а 
ін

ст
ру

ме
нт

и 
ак

т
ив

із
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ії 

формування комплексу 
ресурсних можливостей для 
розвитку соціального і 
трудового потенціалів: 
- інвестиційна привабливість; 
- конкурентоспроможність; 
- сталий економічний розвиток; 
- фінансова стабільність 
 
створення комплексу 
економічних, соціальних, 
політичних і інвестиційних 
умов розвитку соціального 
і  трудового потенціалів 

розробка 
програм 
подолання 
бідності 

створення 
інституційних умов 
для розвитку 
підприємницької 
діяльності 

формування та впровадження 
модерної міграційної політики: 
- створення інформаційно-

комунікативного порталу; 
- посилення міжнародного 
співробітництва в міграційній сфері; 
- розробка програм зв’язків з 
закордоном 

збільшення 
зайнятості 
підприємниць-
кою діяльністю 
та фізичних 
осіб-
підприємців 

збільшення ємнос-
ті внутрішнього 
купівельно- 
спроможного 
попиту 

розвиток 
соціальної 
інфраструктури 
внаслідок 
втілення 
основних 
положень 
самоврядування 

розробка та 
втілення 
нових 
соціальних 
стандартів 

мотивація 
створення 
нових форм 
самоорганізаці
ї громадян 
 

пріоритетний 
розвиток 
внутрішньог
о ринку 
попиту 
 

забезпечення зацікав-
леності громадян для 
участі в трансформації 
соціальних відносин, 
розвитку громадянського 
суспільства 
 

розробка програм 
соціальної і професійної 
реабілітації з метою 
залучення осіб з 
інвалідністю до 
активного життя 
 

розробка 
інстру-
ментарію 
подолання 
обмежень 
суспільства 
споживання 
 

демографічна 
ситуація 
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У цьому ж блоці доцільно розглядати і демографічну складову в контексті 

визначення загальних обсягів життєвого та трудового потенціалу. 

За внутрішніми складовими основні напрями активізації чинників соціального та 

трудового потенціалів у сфері соціально-трудових відносин і зайнятості 

потребують умов для ефективної продуктивної зайнятості, а отже, високого 

освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня соціальних ресурсів на підставі 

формування мотиваційної складової, залучення до економічних процесів 

людських ресурсів високої якості, створення механізмів їх капіталізації в 

інноваційній і креативній діяльності.  

Як наслідок, визначені процеси супроводжуються розвитком ефективної 

підприємницької діяльності та створюють умови для формування середнього 

класу в суспільстві, забезпечують зростання доходів, гідний рівень життя й умов 

життєдіяльності населення. Ця складова пов’язана з необхідністю забезпечення 

високоякісної освіти, зорієнтованої на ґрунтовну підготовку у сфері 

фундаментальних природничих знань, формування високої професійної 

компетентності, сучасних знань і вмінь у галузі ІТ, володіння базовими 

управлінськими, юридичними й економічними знаннями й іноземними мовами.  

Реформування систем охорони здоров’я та освіти має включати суттєве зростання 

ефективності соціальної інфраструктури, що забезпечуватиме доступність 

широких верств населення до освітніх та медичних послуг, поліпшення 

транспортного сполучення в країні.  

Тривалість працездатного періоду життя безпосередньо залежить від здоров’я 

людини, що обумовлює необхідність реформування системи збереження й 

охорони здоров’я. 

Висока якість людського потенціалу в суспільстві, активізація чинників трудового 

і соціального потенціалів за принципами інноваційності, стійкості й участі всіх 

верств населення через зайнятість і самозайнятість у високотехнологічних видах 
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економічної діяльності забезпечують можливості економічного зростання на 

засадах збалансованого сталого розвитку. Наведені узагальнені напрями 

активізації чинників соціального і трудового потенціалів у забезпеченні 

економічного зростання безпосередньо пов’язані зі створенням умов для 

формування людського, трудового та соціального потенціалів і, як результат, їх 

перетворення на людський і соціальний капітал відповідно. У першу чергу це 

стосується інституцій, відносин, соціальних норм і цінностей, які формують 

соціальні риси суспільства, визначають форми та напрями соціальної взаємодії та 

існуючий рівень довіри в соціумі. Наведені умови безпосередньо розкривають 

основні напрями активізації чинників за складовими «соціальна згуртованість та 

єдність» і «соціальні ризики та виключення». 

З урахуванням національних і регіональних інтересів необхідна реалізація 

зваженої макроекономічної політики, забезпечення збалансованості між 

економічними, екологічними та соціальними аспектами життя, вищий рівень 

інвестицій, підпорядкування фінансової системи потребам реальної економіки для 

розробки методів і механізмів активізації соціального та трудового потенціалів за 

такими напрямами: 

формування мотиваційного підґрунтя, яке стимулює різні верстви населення до 

використання власного людського і соціального потенціалів; 

створення комплексу сприятливих економічних, соціальних, політичних й 

інституційних умов для найбільш повного використання соціальних ресурсів; 

створення та реалізація цільових програм, спрямованих на вдосконалення різних 

форм діяльності щодо розвитку творчого й інтелектуального потенціалу окремих 

соціальних груп; 

розробка та запровадження інноваційних соціальних технологій; 

створення умов і можливостей для розвитку середнього класу,  формування 

прогресивної соціальної стратифікації населення; 
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формування прошарку економічно активних громадян, які поділяють ідеї 

соціально відповідального бізнесу та «моральної» економіки шляхом розвитку 

підприємництва, у тому числі молодіжного та інноваційного; 

поліпшення демографічної ситуації шляхом відновлення інституту та ідеалу сім’ї 

– повної, офіційно зареєстрованої, яка включає двох і більше дітей, на підставі 

різноманітних освітньо-інформаційних кампаній, системи виховання, створення 

інфраструктури репродуктивного здоров’я; 

стимулювання розвитку навчальних програм із підготовки фахівців, які 

реалізуються в тісній співпраці «освіта-наука-роботодавці»; 

створення та втілення загальнонаціональної системи збереження й охорони 

здоров’я, яка складається з формування усвідомленої поведінки і відповідального 

ставлення до власного здоров’я, належної уваги до профілактики захворювань, 

забезпечення якісних послуг національною системою охорони здоров’я та їх 

доступності для всіх верств населення; 

скорочення неефективних витрат системи охорони здоров’я, формалізація та 

легалізація існуючих неформальних платежів, забезпечення прозорості їх 

використання; 

створення інфраструктури для проведення дозвілля, надання рекреаційних послуг 

як однієї з умов відновлення здоров’я та нейтралізації, профілактики девіантної 

поведінки, особливо серед молоді; 

забезпечення втілення принципів освіти сталого розвитку (ОСР), яка включає 

ініціативи розвитку культури взаємоповаги у спілкуванні та процесі прийняття 

рішень, розвиток і поширення демократичних норм, принципів та базується на 

налагодженому співробітництві, партнерстві між окремими суб’єктами таких 

відносин; 
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визначення потреб у майбутніх фахівцях та вимог до їх компетенцій відповідно до 

потреб і динаміки ринку праці; 

створення національних і регіональних центрів знань з питань сталого розвитку, 

консультативних національних координаційних органів з питань екологічної 

освіти, проведення круглих столів тощо; 

підвищення інноваційності освітніх послуг, цифровізація освіти; 

створення міжособистісних відносин, які забезпечують переборення сил опору 

інноваціям, і створення організаційної структури, яка має потенціал сприйняття 

інновацій; 

розробка методів і механізмів забезпечення взаємозв’язку інноваційної 

сприйнятливості зі споживчою стороною освітньої послуги; 

створення умов для сполучення навчання та практичного досвіду для молоді, 

втілення дуальної освіти; 

удосконалення системи надання ваучерів на здобуття додаткової освіти або 

перекваліфікацію для вразливого контингенту; 

підвищення якості професійної підготовки вищими та професійно-технічними 

навчальними закладами, удосконалення кваліфікаційних характеристик професій, 

забезпечення відповідності змісту професій та професійної освіти за 

спеціальностями. 

Створення відповідної мотиваційної системи розвитку соціального та трудового 

потенціалів і можливості їх активізації засновані на формуванні потреб, стимулів 

й інтересів, які обумовлюють мотив діяльності. 

Потреби визначають відчуття необхідності розвитку, зокрема необхідності 

набуття нових знань, професійних навичок, поліпшення умов існування, праці, 
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відпочинку, зростання ефективності праці, збереження здоров’я та працездатності 

тощо. 

Стимули як примусові чинники або зовнішні сили впливу проявляються прямо 

або опосередковано через економічні, нормативно-правові, інституційно-

організаційні, адміністративно-управлінські, освітньо-пропагандистські та інші 

механізми активізації. Потреби та стимули визначають інтереси, які являють 

собою концентрацію уваги на певній меті та пошуку способів її досягнення. 

Стимули розподіляються на примусові та заохочувальні. У системі охорони 

здоров’я та освіти примусовими є: обов’язкова формальна освіта, обов’язкові 

медичні профілактичні заходи в системі соціально-трудових відносин, мінімальна 

заробітна плата, середня тривалість робочого періоду, у структурі соціального 

захисту – встановлені соціальні стандарти та ін. Заохочувальні стимули 

включають вплив на доходи через систему оподаткування та субсидії, 

регулювання ціни людських (трудових) ресурсів, що використовуються, – робочої 

сили, креативних ресурсів. До сукупності цих стимулів можна віднести також 

розробку податкових механізмів для забезпечення інвестування в розвиток 

людського капіталу, пенсійну реформу, пов’язану із забезпеченням 

накопичувальної системи. Досить важливу частину заохочувальних стимулів 

становлять ті, що пов’язані з формуванням інноваційної культури суспільства, 

активізацією в суспільстві установок, які відповідають за інноваційний розвиток, 

мобілізацією творчого ставлення до праці, а також забезпечують зростання 

соціальної довіри та соціальної відповідальності, створення інституційного 

механізму розвитку підприємницької діяльності й умов для становлення 

середнього класу. 

Можливість економічного зростання на засадах збалансованого сталого розвитку 

забезпечують висока якість соціального та трудового потенціалів у суспільстві, 

активізація їх за принципами стійкості та інноваційності, громадської участі 
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населення через зайнятість і самозайнятість у високотехнологічних видах еконо-

мічної діяльності, участь в управлінні територіальними громадами. 

У досягненні сталого соціально-економічного розвитку громад велику роль 

відіграє збалансованість інтересів громади, регіонального розвитку та 

загальнодержавних інтересів. Урахування у стратегіях розвитку територіальних 

громад положень та завдань стратегій і концепцій регіонального та національного 

рівня є умовою гармонійного збалансованого розвитку країни та забезпечення 

дотримання інтересів населення на всіх рівнях управління і самоврядування. 

Взаємодія громадськості, представників бізнесу, держави й органів 

самоврядування дозволяє забезпечити інклюзивність процесу сталого розвитку 

громад та країни загалом, досягти активізації та мобілізації трудового і 

соціального потенціалів в умовах децентралізації. 

Соціальний капітал громади безпосередньо залежить від рівня активності в житті 

громади її представників, їх громадянської позиції, участі в громадських 

організаціях, соціальної згуртованості та схильності до самоорганізації, 

об’єднання задля відстоювання прав й інтересів членів громади. У свою чергу, 

зацікавленість у розробці програм розвитку та реалізації запланованих заходів 

мешканців громади залежить від ступеня їх участі у прийнятті рішень й 

урахування громадської думки щодо розвитку територіальної громади. 

Соціальні ресурси одночасно є і суб’єктом, і об’єктом управління, а також 

потенціалом розвитку територіальної громади. Роль їх активізації зростає при 

обмеженості матеріальних та фінансових ресурсів в умовах забезпечення 

стійкості соціально-економічної системи. Як суб’єкт управління, соціальні 

ресурси беруть участь у вирішенні проблем громади, визначенні пріоритетних 

цілей і завдань підвищення якості життя, розвитку економіки регіону, зростання 

соціальної безпеки та соціального розвитку на засадах демократизації управління. 

Як об’єкт управління, вони є активними учасниками досягнення визначених цілей 

і завдань розвитку громади, виступають у ролі підприємців, зайнятого населення, 
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споживачів соціальних послуг та їх надавачів, представників інститутів 

громадянського суспільства. 

Разом з тим соціальні ресурси є ресурсами розвитку територіальної громади, до 

яких належать трудові ресурси, соціальні відносини, довіра, правила та норми 

поведінки, традиції тощо. Соціальні ресурси можна розглядати також як 

соціальний інститут у системі самоврядування та децентралізації управління [199, 

c. 36]. 

Реформа децентралізації спрямована на підвищення якості життя населення 

шляхом забезпечення високого рівня надання суспільних послуг і збільшення 

повноважень органів місцевого самоврядування [275]. Об’єднані територіальні 

громади (ОТГ) отримують доступ до  прийняття багатьох рішень щодо розвитку 

території та використання місцевих ресурсів. Зростає фінансова спроможність 

громади в результаті фінансової децентралізації. Посилення ролі місцевого 

самоврядування потребує відповідного зростання громадської активності, 

демократії, контролю громадськості за стратегічними і тактичними планами та їх 

реалізацією місцевою владою. Процеси децентралізації надають нові можливості 

для залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення місцевих 

проблем. Активність представників громади впливає на інтенсивність процесів 

створення самодостатніх територіальних громад і досягнення прозорості й 

ефективності управління ресурсами громади.  

Проблеми об’єднання та розвитку територіальних громад, що гальмують появу 

нових ОТГ, найчастіше включають економічну неспроможність громад, низьку 

поінформованість населення про сутність і переваги реформи, великий опір 

корумпованих представників чинної влади, низьку громадянську свідомість й 

активність, низьку ефективність механізмів громадського контролю за місцевою 

владою чи взагалі їх відсутність. Отже, запровадження нових механізмів 

залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства до процесів 

децентралізації є вкрай актуальною потребою кожної громади. 
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Соціальні ресурси громадянського суспільства (громадські, благодійні, релігійні, 

волонтерські організації, органи самоорганізації населення, неурядові ЗМІ, 

профспілки, організації роботодавців, групи громадських активістів та ін.) 

виступають чинником розвитку територіальної громади за рахунок свідомого 

використання соціальних зв'язків і мереж завдяки довірі, спільним інтересам та 

цілям, нормам та правилам [86].  

За даними органів державної статистики кількість інститутів громадянського 

суспільства (ІГС) з початку 2015 р. щорічно зростає. В Україні у період з 2016 по 

2018 р. громадських організацій (ГО) стало більше (станом на початок року) на 

10140 (з 70321 у 2016 р. до 80461 у 2018 р.), благодійних − на 4327 (з 13399 у 2016 

р. до 17726 у 2018 р.) [214].  

За даними аналітичної розвідки CSOSI (Індекс стійкості розвитку громадянського 

суспільства), загальний рівень стійкості вітчизняного сектору організацій 

громадянського суспільства (ОГС) дещо підвищився. Так, ОГС активно 

просували   прийняття багатьох законопроєктів та координували свої зусилля з 

органами влади щодо втілення різноманітних національних ініціатив. Ставлення з 

боку громадськості до ОГС поліпшилось, ряд активістів громадянського 

суспільства було обрано до парламенту, вони боролися з корупцією та лобіювали 

реформи [237].  

Індекс стійкості розвитку ОГС у 2017 р. поліпшився порівняно з 2015-2016 рр. з 

3,3 до 3,2. Індекс стійкості ОГС – це міжнародне дослідження, що здійснюється в 

71 країні світу, в рамках якого оцінюється стійкість ОГС за шкалою від 7 балів 

(найгірший показник) до 1 (найкращий) [299]. При визначенні індексу 

враховуються загальні умови для розвитку ОГС, приділяється увага правовому 

середовищу, організаційній спроможності, фінансовій життєздатності, адвокасі, 

наданню послуг, інфраструктурі та ставленню з боку громадськості [298]. Однак 

слід зазначити, що реєстрація нових ГО у великій кількості частково пов’язана з 

бажанням активних громадян брати участь у грантовій діяльності та частково з 
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підтримкою політичних сил, які активізували свою боротьбу перед виборами, що 

проходять після об’єднання територіальних громад. Таким чином, серед загальної 

кількості зареєстрованих організацій високий відсоток належить «неживим» ГО, 

«клонам» і «кишеньковим» ГО політичних партій. Наприклад, із зареєстрованих у 

Києві 15 тис. ОГС можна реально знайти лише 600 [298].  

Останнім часом міжнародні та вітчизняні донорські організації, такі як ПРООН, 

ЄС, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ), SIDA (Swedish 

International Development Cooperation Agency), Рада Європи, USAID (United States 

Agency for International Development), фонд «Східна Європа», міжнародний фонд 

«Відродження», ІСАР «Єднання» (Ініціативний центр сприяння активності та 

розвитку громадського почину «Єднання») та ін. реалізують різні проєкти та 

програми, орієнтовані на розвиток громадянського суспільства в Україні, 

сприяють реформі децентралізації на регіональному і місцевому рівнях, 

підтримують розвиток громад шляхом організації семінарів, тренінгів на тему 

відкриття ГО, їх організаційного розвитку та проєктного менеджменту шляхом 

проведення конкурсів проєктів місцевого розвитку. Реалізація Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 

роки, яка передбачає «скорочення строків і спрощення реєстраційних процедур 

для організацій громадянського суспільства … запровадження єдиного 

конкурсного порядку відбору органами виконавчої влади програм (проєктів, 

заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства й ефективних 

механізмів надання фінансової підтримки громадським ініціативам … активізацію 

комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти 

населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні 

форми демократії участі … а також створює сприятливі умови для підвищення 

активності ОГС» [139]. 

Незважаючи на існуючі умови для розвитку соціальних ресурсів громадянського 

суспільства, українці залишаються «пасивними», що підтверджують дослідження 
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фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, та «недовірливими» згідно 

з опитуванням соціологічної служби центру Разумкова [44].  

На питання «Чи готові Ви в разі розширення повноважень місцевого 

самоврядування брати участь в управлінні своїм містом/селищем/селом?» лише 

7,6% опитаних дали відповідь «безумовно, так», 29,1% − «скоріше так», а 27,4 та 

22,8% − «скоріше ні» та «безумовно ні» відповідно. Якщо звернути увагу на те, як 

саме респонденти готові брати участь в управлінні своїм містом/селищем/селом, 

то 41,7% готові прийти на вибори до органів місцевого самоврядування як 

виборці; брати участь у громадських слуханнях готові лише 18,9%; брати участь у 

громадських роботах з благоустрою – 15,4%; близько 13% готові брати участь у 

засіданнях органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення 

(будинкові, вуличні, квартальні комітети), виборах до органів місцевого 

самоврядування як кандидати. 

Дослідження соціологічної служби центру Разумкова у 2019 р. свідчить про те, 

що серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають 

волонтерські організації (їм довіряють 67% опитаних), Збройні Сили України 

(62%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (61%), Церква (61%), 

добровольчий рух (територіальна оборона) (52%), громадські організації (45%). 

Вкрай високий рівень недовіри мають державний апарат (83% опитаних їм не 

довіряють), ЗМІ Росії (83%), Верховна Рада України (82%), судова система (78%), 

політичні партії (77%), Уряд України (75%), комерційні банки (75%).  

Серед мотивів, які можуть залучити українців до громадської діяльності, 

респонденти назвали такі: «Якщо під загрозою опиниться життя, здоров’я або 

добробут моїх близьких і така діяльність буде сприяти ліквідації цієї загрози», 

«Якщо така діяльність принесе конкретну користь мені або моїй сім’ї», «Якщо 

така діяльність буде приносити конкретну користь суспільству», «Якщо за це 

будуть платити гроші» [238]. За досліджуваний п’ятирічний період значних змін у 

відповідях не відбулось, крім відповіді на питання «Якщо така діяльність буде 
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приносити конкретну користь суспільству», кількість респондентів, які обрали 

даний варіант, зросла майже вдвічі, що свідчить про зростання суспільної 

свідомості та позитивних якісних змін соціальних ресурсів. 

Для розвитку інститутів громадянського суспільства актуальними залишаються 

питання фінансування їх діяльності. За статистичними даними у 2018 р. ГО 

України отримали 7,4 млрд грн, що на 1% більше, ніж у 2017 р. Основними 

джерелами фінансування залишилися надходження від благодійності (57,4%), 

членські внески (10,8%), надходження від товариств, підприємств, створених ГО 

(10,4%). Із державного та місцевих бюджетів ГО в минулому році отримали лише 

3,7 та 4% від загальної суми відповідно [51]. 

Отже, розробка дієвих механізмів фінансової підтримки ОГС з боку державних 

органів й органів самоврядування, незалежного контролю за розподілом 

виділених коштів на конкурсній основі є першочерговим завданням щодо 

розвитку ОГС як чинників нагромадження соціальних ресурсів. 

Для збільшення ефективності надання суспільних послуг на місцевому рівні 

необхідно створювати ресурсні центри розвитку інститутів громадянського 

суспільства та єдині бази тих, хто потребує соціальних послуг, даних про 

спеціалізацію ОГС з метою координації діяльності місцевих організацій, а також 

контролю за рівним доступом усіх мешканців до суспільних, у тому числі 

соціальних, послуг.  

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні кроки децентралізації влади включають максимальне 

залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку 

форм прямого народовладдя, удосконалення механізму координації діяльності 

місцевих органів виконавчої влади [176]. Від громадських організацій та активних 

громадян залежить розвиток різних форм місцевої демократії: е-петиції, загальні 

збори, е-звернення, громадські слухання, громадські експертизи, громадські ради, 

громадські бюджети, наглядові ради, угоди про співпрацю з органами влади, 
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створення та реалізація спільних проєктів тощо. Наявність тісних зв’язків між 

громадськими організаціями та довіра громадян підвищують ефективність заходів 

впливу на місцеві органи влади. Соціальні зв’язки ІГС, соціальна згуртованість, 

соціальні контакти, обмін досвідом, створення коаліцій, поширення історій 

успіху, укладання спільних домовленостей у вигляді меморандумів, угод, 

протоколів про наміри сприяють розвитку соціального капіталу громади та 

посилюють вплив громадських організацій на процеси місцевого самоврядування. 

Для підвищення довіри населення до реформи децентралізації та його залучення 

до участі в цьому процесі необхідно запроваджувати і підтримувати такі 

інструменти розвитку соціальних ресурсів громадянського суспільства:  

запровадити попереднє громадське обговорення суспільно важливих рішень, 

систематичний моніторинг і громадську експертизу діяльності органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування;  

створити координаційну раду з представників інститутів громадянського 

суспільства з антикорупційної експертизи проєктів та їх розробників, які 

отримують кошти з обласного та місцевого бюджетів із наступним звітуванням 

перед громадськістю про їх використання; 

проводити навчальні тренінги, семінари для державних службовців, 

представників ІГС щодо ефективних комунікацій у процесі створення 

самодостатніх громад, громадських експертиз та антикорупційних громадських 

експертиз; 

залучати інститути громадянського суспільства до розроблення статуту ОТГ, 

стратегій розвитку області, міст, сіл, селищ і плану їх реалізації, програм та інших 

програмних документів на місцевому рівні; 

проводити спільні конференції, семінари, круглі столи тощо за участю 

представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства з питань децентралізації влади та розвитку громади; 
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залучати інститути громадянського суспільства до роботи у складі оргкомітетів, 

експертних і робочих груп, консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

здійснювати інформаційну підтримку співпраці між органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, представниками бізнесу й інститутами 

громадянського суспільства в процесі децентралізації влади; 

інформувати населення про переваги децентралізації влади, перебіг процесу 

децентралізації в громаді, позитивні зміни в інших громадах у результаті 

створення самодостатніх громад [259]. 

У результаті реалізації запропонованих заходів будуть створені необхідні умови 

для залучення інститутів громадянського суспільства до взаємодії з органами 

влади та самоврядування на національному, регіональному, місцевому рівнях у 

процесі децентралізації та розвитку форм демократії в ОТГ. 

Активізація соціальних ресурсів територіальних громад сприяє зростанню 

соціального потенціалу та капіталу, створює умови розвитку трудового 

потенціалу, поліпшує життєдіяльність територіальної громади, підвищує 

ефективність місцевого самоврядування та реалізації реформи децентралізації 

управління. 

Мобілізація соціальних ресурсів для реалізації потреб територіальної громади є 

засобом активізації ресурсів громади щодо вирішення соціально-економічних й 

екологічних проблем громади, суспільно важливих питань, розвитку соціального 

діалогу та співпраці між владою та громадськістю, окремими соціальними 

групами, представниками бізнесу, органами самоврядування, а також сприяє 

зниженню рівня корупції, підвищенню прозорості управління та благополуччя 

кожного мешканця громади. 
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4.3 Використання ресурсного потенціалу внутрішньо переміщених осіб на 
підставі забезпечення їх самоорганізації 
 

Унаслідок анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі Україна набула 

великого досвіду реагування на масштабні внутрішні переміщення населення. 

Надання тривалої систематичної диференційованої допомоги різного характеру 

ВПО у приймаючих громадах досі заслуговує на увагу та потребує пошуку шляхів 

вирішення існуючих проблем й ефективних підходів до соціальної інтеграції. 

Для переселенців, які знайшли роботу, що дозволяє сплачувати оренду за житло й 

утримувати родину, актуалізуються питання соціальної інтеграції у місцеві 

громади, пристосування до нового соціального середовища, встановлення 

соціальних контактів. За словами Е. Лібанової, основною соціально-політичною 

загрозою масштабного вимушеного переселення є суспільна дезінтеграція 

України [117]. 

Недопущенню суспільної дезінтеграції присвячено багато проєктів і програм 

міжнародних та вітчизняних донорських організацій, які реалізуються на всій 

території України. У роботах Е. Лібанової, О. Новікової, В. Антонюк, 

Л.   Шамілевої, О. Панькової, В. Устименко, І. Заблодської, Л. Логачової та інших 

представників наукової спільноти особливу увагу приділено захисту прав ВПО, їх 

інтеграції в територіальні громади, використанню потенціалу переселенців, 

створенню умов для адаптації в нових життєвих умовах. Сьогодні з’являються 

нові підходи до соціальної інтеграції, формується досвід подолання проблем 

внутрішнього переміщення громадян в умовах воєнних дій і фінансово-

економічної кризи.  

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади є двостороннім 

процесом, який включає пристосування переселенців до життя в новій громаді та 

громади до ВПО з урахуванням їх потреб і створенням умов для їх задоволення. 

Позитивною стороною цього процесу є зростання чисельності громади, 
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заповнення вільних вакансій на ринку праці, обмін досвідом, збільшення 

трудового потенціалу громади, залучення коштів донорських міжнародних 

організацій для вирішення проблем громади, а негативною − асоціальна поведінка 

нових членів громади, підвищення рівня безробіття, скорочення доступу до 

медичних і соціальних послуг представників місцевої громади, зростання 

конфліктності та ворожого ставлення до ВПО тощо.  

За Т. Парсонсом соціальна інтеграція включає чотири складові:  

1) культурну – ступінь злагодженості між культурними стандартами, нормами та 

зразками поведінки індивідів і груп;  

2) нормативну – дотримання загальних цілей і цінностей, усвідомлення свого 

статусу в суспільстві та групі;  

3) комунікативну – обмін культурними досягненнями, інформацією та знаннями;  

4) функціональну – взаємозалежність між людьми, включеними в різні рольові 

структури, обумовлені суспільним розподілом праці [136, c. 28].  

Залежно від мети дослідження прийнято виокремлювати економічну, 

законодавчо-правову, ментальну, освітню, соціально-психологічну інтеграцію. 

Розробка і реалізація заходів з урахуванням усіх складових за участю 

представників громади та ВПО дозволить досягти основної мети інтеграції − 

встановлення соціальних зв'язків між ними і подальше їх перетворення на єдину, 

цілісну громаду зі спільними цілями й інтересами. 

Соціальна інтеграція сприяє зростанню соціальної самоорганізації та появі її 

нових форм. Соціальна самоорганізація являє собою спонтанні процеси 

виникнення різних форм соціальної взаємодії в суспільстві, соціальних групах, 

колективах, пов'язані з узгодженням соціально значущих цілей, забезпеченням 

гармонізації суспільних відносин. 
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У кризових умовах самоорганізаційні процеси стають інструментом протидії 

зовнішній загрозі чи набуття додаткових благ шляхом використання внутрішніх 

сил і розкриття внутрішнього потенціалу, розвитку соціального капіталу. Життєві 

умови, у яких опинилися внутрішньо переміщені громадяни України, є саме тими 

умовами, при виникненні яких форми самоорганізації стрімко розвиваються, 

оскільки стають інструментами виживання. У соціальних системах 

спостерігаються як позитивні, так і негативні наслідки самоорганізації та спільної 

дії учасників даного процесу. При цьому важливим завданням суспільства є 

недопущення негативних наслідків виникнення нових форм взаємодії членів 

громади у процесі пристосування до нового життя.  

Форми й органи самоорганізації населення дозволяють інтегрувати ВПО в місцеві 

громади, брати участь в управлінні та розвитку останніх. У системі місцевого 

самоврядування ініціативні групи, громадські ради, громадські організації 

сприяють участі громадян у вирішенні місцевих проблемних питань, питань роз-

витку території, встановленню соціального діалогу між владою та населенням.  

Згідно з чинним законодавством «територіальна громада − це жителі, об'єднані 

постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» [79]. 

Територіальна громада являє собою складну, відкриту, соціальну систему, якій 

властиві численні соціальні процеси, взаємодії, дії та відносини між її 

елементами. У цій соціальній системі постійно відбуваються зміни під впливом 

міграційного та природного руху, соціального й економічного руху населення, 

зміни їх форм взаємодії, зв’язків, відносин, обміну і маніпулювання інформацією, 

дії зовнішніх і внутрішніх чинників. Інтенсивні міграційні внутрішні процеси в 

результаті воєнних дій вивели соціальні системи зі стану рівноваги, підвищивши 

рівень невизначеності статусу членів громади. Завдяки новим членам громади 

виникають нові зв’язки, форми організації взаємодії. Соціальні процеси 
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поєднують елементи організації та самоорганізації, які, доповнюючи один одного, 

сприяють, або навпаки, стримують їх розвиток.  

У загальному розумінні самоорганізація – це властивість, здатність складних 

систем завдяки власним зусиллям (без зовнішнього управляючого впливу) 

упорядковувати свою структуру та (або) діяльність підсистем (компонентів) і в 

результаті – функціонувати зі зростаючою ефективністю [261].  

Дослідження сутності категорії «самоорганізація» та особливості її застосування 

до соціальних систем обумовлюють розкриття наповнення її визначення: це 

виникнення в межах існуючої системи відносин і взаємозв'язків між 

представниками громади нових форм взаємодії на основі власного цілепокладання 

та цілездійснення, що супроводжується впорядкуванням відносин, накопиченням 

досвіду, формуванням нових неформальних структур без зовнішнього 

управляючого впливу, у результаті чого виникають синергетичні ефекти і 

змінюються можливості розвитку громади [60, 261, 271]. 

Без змін не буває розвитку, а для розвитку громади необхідна певна частка 

самоорганізаційної складової в її управлінні. Останнім часом дістали розвитку 

такі сучасні форми соціальної самоорганізації: створення громадських організацій 

ВПО та їх активна співпраця з місцевою владою; створення механізму 

громадського контролю за адресністю розподілу й використання бюджетних і 

донорських коштів на розв'язання проблем ВПО; створення спеціальних комітетів 

у місцевих радах з проблем ВПО, які очолюють представники ВПО; участь у 

визначенні повноважень усіх посадових осіб щодо розв'язання проблем ВПО; 

конструктивна співпраця ВПО з неурядовими організаціями. 

Функціональна неспроможність формальних організацій та інститутів у процесі 

вирішення проблем громади – одна з причин виникнення неформальних 

організацій та інститутів як елементів самоорганізації. Так, неспроможність 

державних органів різних рівнів вирішити проблеми ВПО в 2014 р. породила 

потужний волонтерський рух в Україні. 
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Другою причиною виникнення елементів самоорганізації є соціальна інтеграція 

представників громади, що полягає у прийнятті системи цінностей або 

формуванні єдиних правил, норм, цінностей між відносно самостійними 

малопов'язаними між собою соціальними об'єктами (представниками громади та 

їх групами, об’єднаннями на формальній чи неформальній основі, новими 

членами громади) через встановлення соціальних зв’язків, форм взаємодії на 

основі спільних цілей та інтересів. Сьогодні реалізована велика кількість 

культурно-освітніх і соціальних заходів щодо соціальної інтеграції ВПО у 

приймаючі громади. Результатами їх реалізації є поява груп швидкого реагування 

(надання першої медичної допомоги), груп самодопомоги (у рамках компоненти 

«Мобілізація громад задля розширення можливостей у Луганській та Донецькій 

областях» Українського жіночого фонду) та інші форми самоорганізації 

населення.  

Третя причина – це розбіжність, невідповідність існуючих і бажаних функцій, 

місця, ролі, статусу, доступу до ресурсів і прийняття рішення представників 

громади, що призводить до незадоволеності соціальних потреб у межах 

формальних організацій і сприяє пошуку варіантів реалізації та самореалізації 

потреб, можливостей у межах неформальних організацій, неурядових 

громадських організацій, нових форм соціальної поведінки, у тому числі 

протестної.  

Експертне опитування представників територіальних громад, ВПО, громадських 

об'єднань і науковців, проведене у жовтні-грудні 2016 р. співробітниками 

Інституту економіки промисловості НАН України, дозволило визначити думки 

респондентів про стан інтеграційних і самоорганізаційних процесів у громадах 

під впливом інтенсивних міграційних явищ останніх років. 

Відповіді на питання «Як Ви вважаєте, які форми самоорганізації ВПО сприяють 

підвищенню ефективності місцевого самоврядування у приймаючих громадах?» 

розкрили пріоритетність цих форм (таблиця 4.4)
 
[95]. 
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Таблиця 4.4 – Важливі форми самоорганізації ВПО [95]
 

 

Як Ви вважаєте, які форми самоорганізації ВПО сприяють підвищенню 
ефективності місцевого самоврядування у приймаючих громадах?  

(відзначте не більше 3 варіантів відповіді) 

Варіанти відповіді ранг частота 
% до  
всіх 

Створення громадських організацій ВПО та їх активна 
співпраця з місцевою владою 

1 94 61,8 

Створення механізму громадського контролю за ад-

ресністю розподілу та використанням бюджетних і 
донорських коштів на розв'язання проблем ВПО 

2 76 50 

Створення спеціальних комітетів у місцевих радах з 
проблем ВПО, які очолюють обрані ВПО представники 

3 56 36,8 

Участь у визначенні повноважень усіх посадових осіб 
щодо розв'язання проблем ВПО 

5 32 21,1 

Конструктивна співпраця ВПО з неурядовими 
організаціями 

4 52 34,2 

Важко відповісти 6 8 5,3 

Інше (вкажіть) 7 3 2 

 

На думку опитаних, найбільш ефективними формами самоорганізації, які 

сприятимуть розвитку місцевого самоврядування, є створення громадських 

організацій та їх взаємодія з місцевою владою, формування механізму 

громадського контролю за адресністю розподілу й використанням бюджетних і 

донорських коштів на розв'язання проблем ВПО (61,8 та 50% відповідно). 

Міжнародні організації (Міжнародна організація з міграції, ПРООН, Рада Європи, 

міжнародний фонд «Відродження» та ін.) приділяють велику увагу співпраці з 

неурядовими громадськими організаціями.  

Саме можливість участі у грантових програмах донорських міжнародних 

організацій та впливу на місцеву владу і процеси децентралізації стимулювали 

появу нових громадських організацій та ініціативних груп, які надають 

гуманітарну допомогу, соціально-психологічну підтримку, вживають заходів 

щодо інтеграції ВПО у місцеву громаду шляхом організації та реалізації спільних 

акцій, конкурсів, свят, створення діалогових майданчиків.  
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З метою запровадження змін і вирішення проблем ВПО активні та небайдужі 

внутрішньо переміщені громадяни відновили діяльність своїх ГО й осередків 

всеукраїнських ГО на території, підконтрольній Україні, або створили нові. 

Діяльність осередку всеукраїнської організації «Клас» відновлена переселенцями 

з Алчевська. Увага організації зосереджена на роботі з молоддю. ГО «Фундація 

«Простір» створена внутрішньо переміщеними викладачами Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) та 

студентами з Луганська (реалізує заходи, спрямовані на інтеграцію ВПО у 

громаду та розвиток молоді). Дана організація стимулює формування 

громадських об’єднань. Вона стала осередком створення 4 нових молодіжних 

громадських організацій, які активно беруть участь у грантових програмах, 

спрямованих на розвиток громади. Також викладачами-переселенцями СНУ ім. В. 

Даля створено Юридичну клініку та Ресурсний центр сталого розвитку.  

У Старобільську жінками-переселенками створено ГО «Центр спільного розвитку 

«Дієва громада», яка брала участь у роботі комітету зі стратегічного планування 

«Розробка стратегії міста Старобільська до 2025 року», розвитку громади та 

допомозі ВПО, інтеграції ВПО у місцеву громаду. ГО «ЦСР «Дієва громада» 

створила реєстр ВПО у Старобільську і надає продовольчу та інші види 

гуманітарної допомоги для соціально незахищених верств населення серед ВПО, 

здійснює заходи щодо соціальної згуртованості населення, спрямовані на 

розвиток творчого потенціалу дітей і молоді, налагодження комунікації та 

миротворення всередині громади, створення комфортних умов для організації 

відпочинку населення та спілкування ВПО.  

В Одеській області працює «Рада вимушених переселенців», у Вінниці 

переселенці заснували ГО «Спільна справа», «Всеукраїнську організацію зі справ 

вимушених переселенців». Наведені приклади підтверджують існування таких 

чинників самоорганізації, як протидія агресивному зовнішньому середовищу 

(порушення прав ВПО, соціальна дискримінація, обмеження прав голосування та 
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вільного пересування по території країни тощо), єднання на основі спільних 

проблем і пережитої трагедії, негативного життєвого досвіду. 

Велика активність щодо створення чи відновлення діяльності громадських 

організацій переселенцями та їх залучення до існуючих неурядових організацій 

спостерігається в м. Києві, зокрема: громадська правозахисна жіноча організація 

«Чайка», гуманітарний штаб ГО «Всеукраїнська організація у справах вимушених 

переселенців», ГО «Асоціація науковців та викладачів», ГО «Асоціація вчених – 

внутрішньо переміщених осіб» та ін. 

Окремо слід відзначити інтеграційні процеси в діяльності громадських об’єднань, 

у результаті яких виникають коаліції, мережеві ресурсні центри, спілки 

громадських організацій, всеукраїнські мережі організацій ВПО чи спільні 

проєкти, що також є переходом від кількісної взаємодії до якісної внаслідок 

спільної дії, яка становить основу самоорганізації.  

Наприклад, ГО «ЦСР «Дієва громада» і шість недержавних організацій (НДО) 

Луганської та Донецької областей разом із громадськими організаціями «Центр 

громадської адвокатури» і «Товариство Лева» реалізували проєкт «Громадський 

пояс Донбасу».  

У Запорізькій області створено Спілку громадських організацій «Запорізька 

мережа організацій ВПО», до якої входить 15 ГО та ініціативних груп. Це як 

новостворені громадські організації («Розівка», «Нова Надія», «Ресурсний центр 

«Добродар», «Відкрий серце», «Новий Фенікс», «Нові місцеві Мелітополя», 

«Центр екологічної допомоги та розвитку «Фактрал»), так і ті, що існують не 

перший рік («Донбаська ініціатива «МІСТ», «Переселенці і громади разом», 

«Майбутнє Є», «Балто», «Жінка Майбутнього», «Нове життя», «Земляцтво 

вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей «Самопоміч», 

«Розправ крила») [301]. 
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У Житомирській області представниками місцевих і всеукраїнських недержавних 

організацій України, створених переселенцями і тими, хто працює в інтересах 

внутрішньо переміщених осіб, засновано Коаліцію з підтримки громадських 

організацій та ініціатив ВПО [103]. 

Систематизувати інформацію про ГО у м. Києві, які працюють із ВПО, 

спробувала Адвентистська агенція розвитку і допомоги (ADRA-Україна), 

отримавши такі результати: 9 надають лише матеріальну допомогу першої 

необхідності (одяг, продукти, засоби гігієни тощо); 6 – психологічні послуги; 5 – 

юридичні послуги; 5 сприяють у працевлаштуванні вимушених переселенців; 4 є 

комплексними координаційними центрами допомоги ВПО [67, c. 29]. Зазначені 

ГО взаємодіють одна з одною, перенаправляючи ВПО у профільні організації в 

разі неможливості надання допомоги своїми силами.  

У вирішенні проблем ВПО активну участь беруть Ресурсний центр для допомоги 

вимушеним переселенцям, Координаційний центр допомоги вимушеним 

переселенцям, Координаційний центр допомоги «Восток-SOS», Центр зайнятості 

вільних людей, Новий Донбас, Донбас SOS, Крим SOS, Національна асамблея 

інвалідів України для людей з інвалідністю та членів їх сімей, переміщених із 

зони ООС (операція об'єднаних сил), ГО «Кримська діаспора» (юридична 

консультація для підприємців-переселенців), ВГО «Магнолія» (психологічна 

допомога сім’ям ВПО з дітьми), ГО «Агенція демократичного розвитку Донбасу» 

(психологічні консультації), Комітет виборців України (первинна правова 

допомога для ВПО: Одеса, Котовськ, Татарбунари), Громадська правозахисна 

організація «Права людини», Центр допомоги та консультацій для ВПО 

(м. Рубіжне) та ін. [8]. Ці організації є формою самоорганізації та здійснюють 

інтеграцію ВПО у місцеві громади. 

Співпраця НДО з місцевою владою та формування нових механізмів взаємодії є 

проявом самоорганізаційних процесів, які включають обмін інформацією, 

ресурсами, розробку та реалізацію спільних стратегій, заходів, проєктів, 

http://www.helpcenter.org.ua/
http://www.helpcenter.org.ua/
http://www.donbasssos.org/
http://crimea-diaspora.org/
http://www.prostir.ua/?news=tryvaje-robota-haryachoji-liniji-psyholohichnoji-dopomohy-sim%E1%BE%BDyam-vpo-z-ditmy-2
http://www.prostir.ua/?news=tryvaje-robota-haryachoji-liniji-psyholohichnoji-dopomohy-sim%E1%BE%BDyam-vpo-z-ditmy-2
https://www.facebook.com/vpodonbas/
http://prava-lyudyny.org/
http://prava-lyudyny.org/
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створення громадських рад при міських радах, спеціальних комітетів у місцевих 

радах або посади помічника голови місцевої адміністрації з проблем ВПО. 

Наприклад, члени ГО «ЦСР «Дієва громада», небайдужі старобільчани, 

представники Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 

Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Горького, депутати 

міської ради створили ініціативну групу «STB-team», робота якої спрямована на 

реалізацію громадських ініціатив молоді міста. 

Представники 27 громадських і благодійних організацій, які створені 

переселенцями та членами яких є місцеве населення, представники ПРООН, 

бізнесу, міських рад, облдержадміністрації, райдержадміністрацій, сільських, 

селищних рад, науковці, разом працювали над Стратегією розвитку Луганської 

області до 2020 року [217]. За їх участю створено Комітет з актуалізації Стратегії 

розвитку Луганської області до 2020 року, робочі групи за напрямами, а також 

проводилися публічні громадські обговорення й електронні консультації з 

громадськістю з приводу проєкту оновленої Стратегії. 

На окрему увагу заслуговують приклади стихійного об’єднання людей навколо 

вирішення конкретної проблеми чи надання допомоги. Нова форма 

самоорганізації членів громади виникла завдяки окремим волонтерам, активістам, 

волонтерським і громадським організаціям іншої спрямованості, які надають 

фінансову, матеріальну, психологічну та інші види допомоги. 

Так, до свята 1 вересня сєвєродончани збирають дітям із числа ВПО канцелярське 

приладдя; періодично волонтерські організації звертаються до громади за 

допомогою в забезпеченні незахищених верств серед ВПО зимовим одягом та 

засобами гігієни. До новорічних свят громада брала участь у наповненні 

подарунків дітям-ВПО. У роботі, присвяченій дослідженню ставлення населення 

України до ВПО, наводиться приклад про юнака-переселенця: «Один студент, 

треба було робити операцію на колінному суглобі, бо став би інвалідом. То в 

Бориславі громада зібрала 24000 гривень. Посадили на поїзд і в Києві зробили 
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операцію» [202, c. 38]. У Бахмуті «Люди передали свои крупногабаритные вещи – 

кровать, шкафы – вынужденным переселенцам. Это крупногабаритные вещи, 

которые не понесешь в центр, где принимали продукты, одежду. Узнавали об 

этом при помощи стенда» [145, c. 39]. 

Однак відомі факти самоорганізації членів громади з негативним впливом на 

інтеграцію ВПО. «Прикладом такої ситуації може служити компактне 

проживання сімей ВПО з особливими проблемами та їх дітей, нерідко також з 

особливими проблемами, у санаторії ім. Пирогова курорту Куяльник (м. Одеса). 

Усього в санаторії мешкає близько 400 дорослих і 78 дітей із числа ВПО. Ця 

група, на думку фахівців та провайдерів послуг, є прикладом невдалої інтеграції. 

Імовірно, тут виник ефект створення «соціальної капсули» – вимушені 

переселенці замкнулися в рамках своєї групи, точніше, декількох груп за 

критерієм території колишнього проживання – «донецькі» та «луганські». 

Більшість із них не мають бажання та мотивації до інтеграції. Такий ефект став 

результатом двох основних чинників – компактного проживання, тобто 

постійного спілкування в середовищі таких само вимушених переселенців, та 

наявності в більшості з цих сімей особливих потреб» [67, c. 16-17]. 

На думку грузинських соціологів, компактне проживання ускладнює інтеграцію 

ВПО у грузинське суспільство: близько 2/5 тих, хто проживає в колективних 

центрах, підтримують стосунки переважно з ВПО [295]. Підтримка родичів для 

ВПО є важливою, але обмежує взаємодію з місцевими громадами та інститутами, 

що виступає основним джерелом формування об’єднуючого соціального капіталу 

[195, c. 27]. «Жінки із числа ВПО, які в першу чергу покладаються на родинні та 

дружні соціальні зв'язки, мають вищу ймовірність відчувати стигму з боку 

приймаючої громади, ніж ті, що орієнтовані на підтримку з боку ГО» [9]. У роботі 

О. Балакірєвої йдеться про певну «стигматизацію», яку переживають мешканці 

Донецької та Луганської областей, соціальний портрет яких у суспільній 

свідомості набув чітко окреслених рис – «російськомовний сепаратист, що 

голосує за представників «Опозиційного блоку» і слухає Кобзона» 
[74]. 
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Таким чином, небажання включатися до громади (через психологічні проблеми, 

упереджене вороже ставлення до інших соціальних груп) чи відсутність потреби в 

інтеграції внаслідок повної задоволеності всіх потреб (завдяки членам родини чи 

друзям) призводить до виникнення нових форм самоорганізації – замкнених 

соціальних груп ВПО за певними ознаками [271].  

За результатами опитування, проведеного науковцями Інституту економіки 

промисловості НАН України, потреби ВПО в забезпеченні кращих умов для 

життя та життєзабезпечення є найсильнішими мотивами, які стимулюють 

переселенців до інтеграції у приймаючі громади (54,6% респондентів). На 

другому і третьому місцях за рівнем мотивації до інтеграції – потреби у 

матеріальному забезпеченні та потреби у соціальних зв'язках, відновленні 

соціального статусу, соціальної активності (37,5 та 29,6% відповідно).  

Якщо зазначені потреби задовольняються, то вони перестають бути 

мотивуючими. У свою чергу, основні потреби можна задовольнити, забезпечивши 

ВПО житлом та роботою, – це підтверджують результати зазначеного опитування. 

69% респондентів вказали, що найбільшою перешкодою до залучення в життя 

громади є відсутність власного житла; проблеми з отриманням соціальних послуг 

мають 46,1% опитаних; проблеми з працевлаштуванням мають або вважають їх 

значними 32,9% [95].  

Аналогічні дослідження С. Закірової підтверджують одержані результати, згідно з 

якими відсутність житла є головною серед соціально-побутових проблем 

переселенців. 90% респондентів із числа ВПО в Харківській області, 88% – у 

Запорізькій, 85% – у Дніпропетровській і 73% у м. Києві відзначили, що мають 

проблеми з житлом [74].  

У Херсонській області труднощі інтеграції пов'язані з проблемами знайти житло і 

джерело доходу, а також із дискримінацією, з якою вони стикаються 

безпосередньо у процесі їх пошуку [88, c. 21]. 



312 

 

 

За даними центру міжнародного приватного підприємництва в Зеленій книзі 

політики підтримки підприємництва внутрішньо переміщених осіб визначено, що 

найменш задоволеними потребами ВПО у приймаючих громадах у Харківській, 

Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій і Чернівецькій областях є можливість 

працевлаштування за спеціальністю з оплатою праці на рівні середньої по 

громаді, дохід від соціальної та благодійної допомоги, а також можливість 

здійснення підприємницької діяльності [90, c. 18].  

За даними досліджень Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами у січні-березні 2019 р. «головними умовами успішної 

інтеграції, що їх наводили ВПО, були житло (88%), постійний дохід (76%) та 

зайнятість (48%). Іншими часто згадуваними умовами були сім’я та друзі в тому 

ж місці (45%), доступ до соціальних послуг (42%), підтримка з боку місцевої 

громади (29%), легкий доступ до документів (21%) та можливість голосувати на 

місцевих виборах (11%). Самооцінка ВПО їхньої інтегрованості в місцеві громади 

найбільшою мірою корелює з почуттям довіри до місцевих, а також із почуттям 

приналежності до людей у їхньому нинішньому місці проживання».  

Відповідно до досліджень Міжнародної організації з міграції (МОМ), здійсненого 

у вересні 2017 р., про наміри повернутися додому після завершення конфлікту 

заявили 32% опитаних, 29% не хочуть повертатися, а в березні 2019 р. ситуація 

змінилася – 23 та 34% відповідно. У березні 2019 р. 50% ВПО повідомили, що 

інтегровані в місцеву громаду, а 36% − частково інтегровані. Порівняно з 2017 р. 

лише 7% ВПО відчувають дискримінацію у зв’язку зі статусом ВПО у 2019 р. 

проти 18%. Сфери дискримінації включають охорону здоров’я (37%), 

працевлаштування (32%), житло (31%) та взаємодію з місцевим населенням (31%) 

[84, c. 33, c. 42, c. 45].  

Восьме місце за значущістю серед чинників, які перешкоджають інтеграції ВПО у 

громади, посідає «внутрішній спротив громади інтеграції ВПО у громади через їх 

різні політичні та культурні погляди й негативне ставлення до мешканців зі 
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сходу», проте серед причин стигматизації переселенців він посідає перше місце. 

Основними чинниками, які сприяють негативному ставленню місцевого 

населення до ВПО, що спричиняє зростання конфліктності, є негативна 

інформація про події на сході та переселенців зі сходу (53,3% респондентів), 

відсутність інформаційної пропаганди про ВПО як про ресурс розвитку громади  

(41,4%), низький рівень життя у громаді (33,6%), низький рівень солідарності в 

самій громаді, несформованість здорових продуктивних відносин між членами 

приймаючої громади (32,9%), нерозвиненість форм і механізмів соціального 

діалогу в громаді (31,6%), негативне сприйняття ВПО місцевим населенням 

(29,6%) [95, c. 217-218].  

Аналіз потреб громад Луганської та Донецької областей свідчить про наявність 

конфліктних ситуацій: «Отвечая на вопрос «Известно ли Вам о каких-либо 

конфликтных ситуациях между местными жителями и ВПЛ?», только 16% 

выбрали вариант «да». Ответили «нет» 76%, и еще 8% затруднились ответить. 

62,4% заявили, что конфликты происходят в бытовом общении, 44,6% – по 

поводу получения услуг органов власти и 20,3% – по поводу получения услуг 

неправительственных организаций. Среди всех опрошенных 28,2% 

рассматривают в качестве инициаторов данных конфликтов местных жителей и 

31,2% – ВПЛ» 
[145, c. 32].  

Аналіз стану безпеки та правосуддя в Україні дозволив одержати такі дані: у 

Донецькій області 4 з 67 опитаних ВПО повідомили про напруженість у 

відносинах між ВПО та приймаючою громадою як про головну проблему і 12 

заявили, що це другорядна проблема. У Луганській області 7 з 57 опитаних ВПО 

повідомили, що напруженість між ВПО та приймаючою громадою є серйозною 

проблемою, а 15 вважають це другорядною проблемою [10].  

У багатьох джерелах, які містять результати опитування переселенців, зазначено 

про негативне ставлення до них з боку домовласників та роботодавців при 

пошуку роботи і додаткового заробітку [52, 74].  
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З урахуванням значного впливу інформаційної пропаганди на ставлення 

місцевого населення до ВПО засобам масової інформації слід формувати 

суспільну думку, спрямовану на соціальний діалог, сприйняття ВПО як ресурсу 

розвитку громади, розповсюджувати інформацію про позитивні приклади 

допомоги переселенцям з боку лідерів громади та місцевої бізнес-спільноти, 

наводити успішні приклади інтеграції переселенців у місцеві громади. 

На думку опитаних, найбільш вагомі позитивні наслідки інтеграції ВПО пов’язані 

з активізацією підприємницької діяльності, відкриттям ВПО нових підприємств із 

новими робочими місцями і для мешканців громади (43,4% респондентів); 

стимулюванням розвитку громади за рахунок допомоги міжнародних організацій 

ВПО, які мешкають у громаді (31,6%); зростанням якості та кількості трудового 

потенціалу (28,9%), збільшенням загальної соціальної активності за рахунок 

громадських активістів із числа ВПО (25,7%) [95, c. 220].  

Значний внесок в інтеграцію ВПО здійснюють міжнародні організації: МОМ, 

ПРООН, УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), 

УНЗ ООН (Управління ООН з наркотиків та злочинності), ЮНІСЕФ (Дитячий 

фонд ООН), Міжнародна організація праці, Дорадча місія ЄС з питань 

реформування сектору громадської безпеки в Україні, Відділ верховенства права і 

правосуддя Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Спеціальна моніторингова 

місія ОБСЄ, Норвезька рада у справах біженців, Данська рада у справах біженців 

та ін., стимулюючи громадські організації шляхом фінансування, консультативної 

підтримки, реалізації спільних заходів, збагачуючи їх досвід, відомість і вагу у 

світі та в громаді, зміцнюючи особисту та громадську безпеку в районах, 

постраждалих від конфлікту, удосконалюючи правосуддя на рівні громад через 

зміцнення потенціалу установ щодо надання послуг на основі прав людини й 

ефективного доступу до правосуддя. 

Основні заходи міжнародних організацій щодо інтеграції ВПО у громади мають 

таку спрямованість: 
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соціально-економічна – розвиток соціальних інфраструктурних об’єктів, 

відновлення житла, сприяння самозайнятості та створенню нових робочих місць, 

підтримка малого та середнього бізнесу шляхом проведення конкурсу бізнес-

планів, розміщення замовлень на обслуговування подій міжнародних організацій; 

соціально-гуманітарна – надання психологічної та медичної підтримки, 

гуманітарна допомога (видача одягу, їжі, води, ліків, засобів гігієни), надання 

першого притулку, допомога у переселенні із зони бойових дій, соціальні виплати 

найбільш незахищеним верствам населення; 

законодавчо-правова – захист прав і надання фізичної безпеки ВПО, юридичні 

консультації, допомога у відновленні документів, експертна допомога з правових 

та інституційних питань, співпраця з органами влади всіх рівнів у розробці та 

реалізації стратегій розвитку громад і програм вирішення проблем ВПО, розробка 

рекомендацій для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України й окремих 

міністерств щодо дотримання прав ВПО та їх соціального захисту; 

соціально-культурна та інформаційно-освітня – культурний обмін, візити щодо 

обміну досвідом, створення соціальних майданчиків для соціального діалогу, 

підтримка неформальної освіти (проведення тренінгів щодо підвищення бізнес-

культури, фінансової грамотності ВПО, розвитку підприємницьких навичок, 

правової та громадської безпеки, а також майстер-класів та курсів із набуття 

нових навичок для додаткового заробітку, навчання новим професіям, які мають 

попит на ринку праці), стипендіальні програми для переселенців, конкурси та 

фестивалі за участю переміщених театрів, художників, співаків, оркестрів, 

розважальні майстер-класи для дітей ВПО та місцевого населення, інформаційна 

пропаганда необхідності інтеграції ВПО у громади, висвітлення стану 

задоволення потреб і дискримінації ВПО шляхом здійснення моніторингу, 

опитування, публікації звітів результатів дослідження проблем ВПО, проведення 

семінарів, круглих столів тощо; 
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координаційна – співпраця з представниками центральних органів виконавчої 

влади (ЦОВВ), органів місцевого самоврядування, інших міжнародних 

організацій, представниками країн-донорів, а також із громадськими 

організаціями шляхом обміну інформацією та реалізації спільних проєктів, 

взаємодопомоги. 

У публікаціях, присвячених міжнародному досвіду роботи з мігрантами та 

переселенцями, акцентується увага на важливості й необхідності співпраці 

державних структур і міжнародних організацій, правового забезпечення всіх 

питань реінтеграції мігрантів у суспільство [9, 125, 126].  

Серед найкращих практик інтеграції, реалізованих у Луганській області, слід 

відзначити такі: 

організація заходів, тренінгової діяльності щодо налагодження комунікативних 

зв’язків між ВПО та місцевими громадами, проведення тренінгів на тему 

«Конвенція із захисту прав дитини» (Луганська обласна організація «Суспільна 

служба правової допомоги»); 

проведення заходів некомерційного характеру (розважальні, спортивні, освітні, 

культурні та ін.), у тому числі виготовлення та розміщення інформаційних стендів, 

проведення молодіжних конкурсів, спортивних турнірів спільно з дітьми ВПО та 

місцевими школярами (ГО «Всеукраїнська організація у справах вимушених 

переселенців» та «Всеукраїнська організація «Клас»), виготовлення методичних 

посібників «Кроки до порозуміння», організація роботи клубу «Разом ми сила», 

обмінні навчальні візити до інших громад Луганської області з метою формування 

соціокультурних зв’язків; 

проведення спільних заходів (зустрічі, круглі столи) між органами влади, 

місцевого самоврядування, громадським сектором (громадські організації «ЦСР 

«Дієва громада», «Фундація «Простір», «Всеукраїнська організація «Клас», 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького);  
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проведення заходів щодо забезпечення згуртованості місцевих громад і ВПО, 

спрямованих на розвиток творчого потенціалу дітей і молоді, налагодження 

комунікації та миротворення всередині громади, створення комфортних умов для 

організації відпочинку населення та спілкування ВПО (громадські організації 

«ЦСР «Дієва громада», «Фундація «Простір», «Всеукраїнська організація «Клас», 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького);  

проведення заходів щодо профорієнтації ВПО, інформування про можливості 

самозайнятості, організація курсів з пошуку дистанційної роботи в інтернеті, 

упровадження заходів щодо працевлаштування та підвищення потенціалу ВПО;  

створення медіапростору для партнерів, платформи для  систематичної та плідної 

співпраці виконавців Регіональної програми з місцевими / регіональними / 

національними / міжнародними неурядовими організаціями щодо реалізації 

Регіональної програми з підтримки та адаптації ВПО, формування єдиної бази 

волонтерів, донорів і державних структур у вигляді онлайн-довідника для 

«вимушено переміщених осіб» (ГО «Спільна справа»); 

відкриття віртуального консультаційного центру для ВПО, які безкоштовно 

отримують правову допомогу через Skype та Viber, на базі Всеукраїнського 

благодійного фонду «Горєніє» за сприяння представництва Фонду ім. Ф. Еберта в 

Україні; 

відкриття Дитячого центру соціально-психологічної підтримки «Генерація UA» в 

межах проєкту «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства» з метою захисту 

інтересів дітей, а також залучення ВПО до активної участі в цьому процесі за 

підтримки Дитячого фонду Німеччини (Child Fund Deutschland) і міжнародного 

благодійного фонду «Жовто-блакитні крила» [266].  

Великий потенціал для інтеграції має створення діалогових майданчиків – нових 

форм самоорганізації, якими можуть виступати центри місцевого розвитку та 

дитячої творчості, клуби за інтересами, соціальні центри для дітей, молоді, клуби 
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культури, центри здоров’я тощо. Однак участь у спілкуванні ВПО з іншими 

залежить від наявності потреби в такому спілкуванні під впливом багатьох 

чинників. Згідно з результатами дослідження потреб населення Донбасу до таких 

чинників належать: сильна мотивація до отримання швидких результатів; 

відсутність стійких соціальних зв'язків на новому місці проживання і необхідність 

встановити їх; включеність деяких ВПО в соціально корисну діяльність на колиш-

ньому місці проживання [145, c. 67-68]. 

Кожна організація, яка бере участь в інтеграції ВПО у громади, має свою цільову 

аудиторію, і залежно від цього обираються ті чи інші напрями роботи з ВПО та 

місцевим населенням, оскільки в різних вікових груп існують різні потреби та 

мотиви залучення до громади. Переваги для громади при залученні працездатних 

і непрацездатних членів ВПО досліджено науковцями Інституту економіки 

промисловості НАН України. На думку опитаних, основними перевагами 

інтеграції працездатних ВПО у громади є розвиток підприємницького і трудового 

потенціалу – 55,3 та 43,4% відповідно. Третє місце за кількістю відповідей 

посідають розвиток соціальних зв'язків у громаді (25%) і зростання трудової 

активності та зайнятості (23,7%) [95].  

За даними дослідження Міжнародної організації з міграції ВПО характеризуються 

високим освітнім і професійно-кваліфікаційним рівнями – ту чи іншу форму 

вищої освіти мають близько 56% переселенців, а професійно-технічну − 29% [84, 

c. 9].  

Серед переваг інтеграції непрацездатних ВПО у громади респонденти обрали такі 

відповіді: розвиток соціальної інфраструктури за рахунок міжнародної допомоги, 

грантів, донорської допомоги на задоволення потреб ВПО – 56,6%; державне 

фінансування потреб ВПО у медичних, освітніх та соціальних послугах – 39,5%. 

Формування принципів толерантності у громаді, забезпечення інтеграції у 

громаду (34,9%) і формування спільних цінностей ВПО та територіальної 
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громади, розвиток партнерських відносин (27,6%), як і для працездатних ВПО, – 

на третьому місці.  

Непрацездатні ВПО – найуразливіша група населення, яка не здатна без 

зовнішньої допомоги повернутися до прийнятних умов життя. Увага багатьох 

благодійних організацій з початку військового конфлікту в Україні щорічно 

зменшується та переорієнтується з гуманітарної допомоги на надання 

консультаційних, просвітницьких послуг або змінюється регіон, який отримує 

допомогу, цільова група населення, яка має доступ до пільгових, безкоштовних 

соціальних послуг. Проте люди похилого віку та з інвалідністю з часом не стають 

молодше і здоровіше і, втрачаючи останню допомогу від благодійних організацій, 

приречені не жити, а виживати щодня. Про інтеграцію в таких умовах без 

благодійної допомоги говорити неможливо. Тим більшої поваги заслуговують 

організації, які не скорочують свої проєкти гуманітарної допомоги 

непрацездатним ВПО.  

Протягом 2017-2018 рр. велика кількість гуманітарних організацій змушені були 

зупинити свої програми через відсутність фінансування. Станом на серпень 2019 

р. не задовольняються навіть базові потреби у воді та харчуванні майже 30 тис. 

найбільш незахищених людей. Згідно із заявою координатора з гуманітарних 

питань в Україні О. Лубрані, фінансування становить менше 30% від необхідного 

для реалізації заходів щодо гуманітарної допомоги [137]. 

Загальний перелік проєктів і програм наведено на офіційному порталі координації 

міжнародної допомоги України [183].  

Території, постраждалі внаслідок конфлікту, отримують кошти на відновлення 

інфраструктури та соціальні послуги як із бюджету, так і від міжнародних 

організацій країн-донорів [166]. 

Серед опитаних ВПО з приводу бажання повернутися додому в різних 

дослідженнях вказуються різні цифри, проте існує значний відсоток тих, хто не 
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бажає повертатися, оскільки знайшли нову домівку у приймаючій громаді. 

Переваги, яких набувають ВПО у процесі інтеграції, досліджено фахівцями 

Інституту економіки промисловості НАН України. Серед основних переваг 

респонденти вказали: зростання віри у власні сили та можливості самореалізації 

(42,8% до всіх відповідей); відновлення соціального статусу, підвищення 

соціальної активності (35,5%); зростання  адаптаційних та інтеграційних 

здібностей ВПО (28,3%); підвищення рівня матеріального забезпечення (25,7%); 

мінімізація ризиків соціального відторгнення (21,1%); зростання толерантності 

постійного населення громад до ВПО (19,7%). 

Як відзначено вище, ВПО має високий трудовий і підприємницький потенціал, 

для перетворення якого на реальний ресурс необхідні певні умови та відповідні 

заходи для їх створення. Експерти вважають, що такими заходами у першу чергу 

мають стати: формування системи багатоканального фінансового забезпечення 

можливостей інтеграції ВПО у територіальні громади, розвиток доступного 

іпотечного кредитування (44,7%); податкові преференції для суб'єктів 

господарювання, які працевлаштовують ВПО (31,6%); забезпечення доступності 

для ВПО програм мікрокредитування для розвитку або розширення малого та 

середнього бізнесу (28,3%); налагодження партнерських і координаційних мереж 

між державним, громадським, приватним секторами та міжнародними 

організаціями для координації проєктів допомоги ВПО (26,3%).  

Найбільший ефект залучення ресурсу ВПО до життя громади досягається при 

повній інтеграції, якій сприяють економічні, соціально-психологічні, 

інформаційні та організаційно-управлінські заходи. На думку опитаних, 

найефективнішими організаційно-управлінськими заходами у процесі інтеграції 

ВПО є такі: розробка нових, розширення існуючих державних програм із 

створення нових робочих місць, навчання, перекваліфікації ВПО, забезпечення 

ВПО житлом (83,6% до всіх відповідей); інформування громадськості про 

приклади ефективного залучення ВПО до громад (51,3%); правова регламентація 

додаткових методів стимулювання та підтримки бізнесу при залученні ВПО 
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(44,7%). Створення та підтримка діючих центрів соціально-психологічної 

допомоги ВПО (57,2%); пропаганда серед населення позитивного ставлення до 

ВПО (50,7%); поширення міжнародного досвіду роботи з переселенцями 

(44,1%); формування органами влади та самоврядування позитивного іміджу 

підприємств, які активно залучають до роботи ВПО (41,4%), майже рівною 

мірою є високоефективними соціально-психологічними та інформаційними 

заходами. 

Серед економічних заходів, які більшою мірою сприятимуть інтеграції ВПО у 

приймаючі громади, експерти відзначили інвестування проєктів та програм 

підприємств, що активно працевлаштовують ВПО і створюють робочі місця для 

них (69,1% відповідей); надання податкових пільг підприємствам при створенні 

нових робочих місць для ВПО та їх працевлаштування (59,9%); надання кредитів 

на пільгових умовах підприємствам, які активно працевлаштовують ВПО (51,3%); 

пріоритетне розміщення державних замовлень на підприємствах, які 

працевлаштовують ВПО (30,9%) [95, c. 222, 224-225]. 

Для створення необхідних умов інтеграції ВПО у місцеві громади має бути 

сформоване правове забезпечення. На думку експертів, ефективній інтеграції 

ВПО більшою мірою сприятимуть зміни та доповнення до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо регламентації 

положень з інтеграції, взаємодії та співпраці ВПО і територіальних громад й 

урахування у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України» 

фінансування програм і заходів щодо вирішення проблем ВПО [32, 142]. 

Отже, проаналізований міжнародний досвід, практичні приклади реалізації та 

оцінки експертів щодо ефективних заходів інтеграції ВПО у місцеві громади 

визначають процеси самоорганізації ВПО як запоруку їх успішної інтеграції у 

місцеві громади та життя країни. Результати дослідження підтверджують роль і 

значущість ВПО як реального ресурсу розвитку приймаючих громад. 

Самоорганізаційні інструменти залучення внутрішньо переміщених осіб у 
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приймаючі громади набувають статусу дієвих важелів соціальної інтеграції, 

систематизованих у таблиці 4.5. 

Тривалий військовий конфлікт на сході України разом із нерозв’язаністю 

життєвих проблем ВПО актуалізують прийняття довгострокових рішень, а не 

лише реалізацію поточних заходів щодо вирішення сьогоденних проблем. 

 

Таблиця 4.5 – Важелі залучення внутрішньо переміщених осіб як ресурсу 

розвитку приймаючих громад 1 

 

Група Важелі  
1 2 

Економічні  
 

 

 

Інвестування проєктів і програм підприємств, що активно 
працевлаштовують ВПО та створюють робочі місця для 
них; 
надання податкових пільг підприємствам при створенні 
нових робочих місць для ВПО та їх працевлаштуванні; 
надання кредитів на пільгових умовах підприємствам, які 
активно працевлаштовують ВПО, та підприємцям із числа 
ВПО; 
пріоритетне розміщення державних замовлень на 
підприємствах, які працевлаштовують ВПО;  
сприяння появі технопарків, бізнес-інкубаторів на 
територіях, які відновлюються після збройного конфлікту; 
підтримка появи різних форм самоорганізації, пов’язаних із 
наданням взаємних послуг для своєї спільноти, 
підтримка та розвиток соціального підприємництва 

 

Соціально-

психологічні та 
інформаційні важелі 
інтеграції ВПО 

 

 

Створення та підтримка діючих центрів соціально-

психологічної допомоги ВПО; 
формування органами влади та самоврядування 
позитивного іміджу підприємств, які активно залучають до 
роботи ВПО; формування суспільної думки, спрямованої 
на соціальний діалог і сприйняття ВПО як ресурсу 
розвитку громади; 
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Кінець таблиці 4.5 
 

1 2 

 створення онлайн-ресурсу для ВПО з постійним 
оновленням вакансій на всій території України, конкурсів 
мікрогрантів на розвиток самозайнятості, державних 
програм підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації, найдешевшого житла, центрами надання 
гуманітарної допомоги, переліком ГО, діяльність яких 
спрямована на допомогу ВПО, в тому числі безкоштовне 
переселення на нове постійне місце проживання  

Організаційно-

управлінські  
 

Розробка нових, розширення існуючих державних 
програм із створення нових робочих місць, навчання, 
перекваліфікації ВПО, забезпечення ВПО житлом; 
правова регламентація додаткових методів стимулювання 
та підтримки бізнесу при залученні ВПО; 
надання можливості ВПО брати участь в управлінні 
громадою та вирішенні питань, що їх стосуються  

Культурно- освітні Реалізація спільних культурно-мистецьких заходів, 
конкурсів, знайомство зі звичаями та традиціями громади, 
обмінні культурно-освітні візити; 
навчання пошуку дистанційної роботи, перепідготовка 

працездатного населення відповідно до потреб на ринку 
праці, навчання ВПО підприємницькій діяльності; 
сприяння дистанційному безкоштовному навчанню та 
неформальній освіті у співробітництві з міжнародними 
організаціями 

Самоорганізаційні  
 

 

Створення громадських організацій ВПО та їх активна 
співпраця з місцевою владою; 
створення механізму громадського контролю за 
адресністю розподілу та використанням бюджетних і 
донорських коштів на розв'язання проблем ВПО;  
створення спеціальних комітетів у місцевих радах з 
проблем ВПО, які очолюють обрані ВПО представники; 
конструктивна співпраця ВПО з неурядовими 
організаціями  

 
1 Складено автором.  

 

Шостий рік адаптації та інтеграції ВПО демонструє наявність глобальних 

проблем, які не в змозі самостійно вирішити кожна родина переселенців, і 

неефективність або недостатність діючих державних програм допомоги. 
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Виникнення нових форм взаємодії ВПО та представників місцевих громад 

сприяють інтеграції перших у місцеві громади переважно шляхом встановлення 

нових соціальних зв’язків, інформаційного обміну, реалізації спільних соціальних 

і бізнес-проєктів, спільного відстоювання прав та протидії дискримінації ВПО. 

Створення громадських організацій та їх взаємодія з місцевою владою, а також 

формування механізму громадського контролю за адресністю розподілу та 

використанням бюджетних і донорських коштів на розв'язання проблем ВПО є 

найефективнішими формами самоорганізації, які сприятимуть розвитку місцевого 

самоврядування. 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 

Оцінка мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів у забезпеченні 

економічного зростання та напрямів активізації соціальних і трудових чинників 

дозволила визначити обсяги та механізми мобілізації незадіяних соціальних 

ресурсів, охарактеризувати вплив соціальних ресурсів на можливості 

економічного зростання та дослідити важелі залучення внутрішньо переміщених 

осіб як ресурсу розвитку приймаючих громад. 

Результати дослідження є такими: 

1 Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів. Обсяги незадіяних соціальних ресурсів 

запропоновано визначати шляхом нівелювання негативного впливу окремих 

індикаторів за кожною складовою інтегрального індексу трудового і 

соціального потенціалів, які виступають стримуючими чинниками. Оцінка 

рівня розвитку трудового та соціального потенціалів із визначенням 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів дозволяє обґрунтувати 

управлінські рішення при розробці методів та механізмів активізації соціальних 

і трудових чинників економічного зростання, визначити ступінь і напрями 
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впливу трудового та соціального потенціалів на забезпечення економічного 

розвитку.  

2 Апробація методичного підходу до оцінки обсягів мобілізаційного потенціалу 

соціальних ресурсів свідчить, що загальні обсяги незадіяних соціальних 

ресурсів протягом 2007-2017 рр. склали 53,8% приросту інтегрального індексу 

трудового і соціального потенціалів. Найбільші резерви незадіяних соціальних 

ресурсів визначені за підсистемами «освіта, культура, інформаційно-

комунікативні послуги», «соціальна інфраструктура», «соціальна згуртованість 

та єдність». За 2014-2017 рр. сформувалося більше половини загального обсягу 

мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів. Основні його обсяги склалися 

в структурі тих складових соціального та трудового потенціалів, за якими мали 

місце найбільш вагомі чинники стримування можливостей формування та 

розвитку соціального і трудового потенціалів.  

За всіма складовими близько 79,4% загального обсягу мобілізаційного 

потенціалу, який склався протягом 2007-2017 рр., було активізовано протягом 

2017 р. Позитивна динаміка спостерігалася за тими складовими формування та 

розвитку соціального і трудового потенціалів, в складі яких в найбільшій мірі 

були зосереджені чинники стримування. Із загального обсягу мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів протягом 2017 р. на забезпечення зростання 

рівнів соціального та трудового потенціалів мобілізовано близько 95,4% за 

складовою «освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги» і 92,2% − 

за складовою «соціальна інфраструктура». За складовими, які визначають 

здоров’я населення та санітарний стан (90,4%), зайнятість (82,4%), соціальну 

згуртованість та єдність (76,5%), склався високий рівень мобілізації незадіяних 

соціальних ресурсів. Низький рівень мобілізації за рахунок нівелювання 

негативного впливу чинників стримування виявлено за складовими «соціально-

трудові відносини» (43,7 %) і «соціальні ризики та соціальне виключення» 

(69,1%).  
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3 Основні чинники, які визначають напрями активізації потенціалу соціальних 

ресурсів у забезпеченні економічного зростання, систематизовано за 

внутрішніми складовими інтегрального індексу трудового і соціального 

потенціалів, що сприяє визначенню умов і механізмів мобілізації соціальних 

ресурсів та напрямів активізації в забезпеченні економічного зростання.  

4 Доведено існування прямого помірного зв’язку між інтегральним індексом 

трудового і соціального потенціалів та макроекономічними показниками 

економічного розвитку (ВВП) з використанням кореляційно-регресійного 

аналізу. Протягом періоду дослідження (2007-2017 рр.) зростання інтегрального 

індексу соціального та трудового потенціалів супроводжується зростанням 

ВВП. В 2014 р. у зв’язку з подіями в Криму та на сході України погіршилися 

умови для формування та можливості розвитку соціального і трудового 

потенціалів, спостерігалося падіння темпів зростання ВВП. Втрати обсягу ВВП 

унаслідок зниження соціального і трудового потенціалів у результаті анексії 

Криму та окупації частини Донбасу за авторськими розрахунками склали 

близько 60,33 млрд грн. Ці втрати розкривають додаткові резерви зростання 

ВВП. 

5 Можливості економічного зростання на засадах збалансованого сталого 

розвитку залежать безпосередньо від активізації чинників трудового і 

соціального потенціалів за принципами інноваційності, сталості та участі всіх 

верств населення через зайнятість і самозайнятість у високотехнологічних 

видах економічної діяльності. Напрями активізації чинників соціального і 

трудового потенціалів у забезпеченні економічного зростання пов’язані зі 

створенням умов для формування, ефективного використання, розвитку 

людського, трудового та соціального потенціалів і можливостей перетворення 

їх на людський та соціальний капітал.  

Запропоновано структуру процесу мобілізації соціальних ресурсів при 

активізації чинників соціального і трудового потенціалів у забезпеченні 
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економічного зростання, яка включає зовнішні умови для розвитку та 

можливості їх активізації. Визначено мету активізації, внутрішні складові, 

напрями, механізми й інструменти, заходи активізації чинників соціального і 

трудового потенціалів за змістом та напрямами впливу. 

6 Внутрішньо переміщені особи є соціальним ресурсом розвитку приймаючих 

громад. Досліджено основні перешкоди та проблеми, переваги та позитивні 

наслідки соціальної інтеграції працездатних і непрацездатних ВПО у громади 

за результатами експертного опитування. Державне регулювання залучення 

ресурсу ВПО у життя місцевих громад потребує застосування дієвих 

економічних, соціально-психологічних, інформаційних та організаційно-

управлінських, культурно-освітніх і самоорганізаційних важелів, які 

систематизовано. Виявлено прояви позитивного та негативного впливу 

самоорганізаційних процесів на інтеграцію ВПО у громади. 
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РОЗДІЛ 5  

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

5.1 Стратегічні пріоритети державної політики щодо використання 

соціальних ресурсів на засадах соціальної безпеки та сталого розвитку 

 

Однією з найважливіших умов ефективного формування, залучення та 

використання соціальних ресурсів розвитку економіки є забезпечення 

можливостей давати гідні відповіді на виклики, небезпеки та ризики, які 

спричиняють перешкоди та негативно впливають на задіяність цього вагомого 

важеля для запровадження в країні сталого розвитку. Соціально-економічні 

небезпеки та перешкоди щодо формування й ефективного використання 

соціальних ресурсів розвитку економіки і суспільства обумовлюють прояв 

негативних наслідків, які виникають через нереалізованість державного 

регулювання. 

На підставі узагальнення наукових праць, результатів аналізу й оцінок стану та 

прогнозу активізації соціального і трудового потенціалів (розділи 3, 4), а також 

результатів експертного опитування з проблем соціальної безпеки розроблено 

модель причинно-наслідкового взаємозв’язку перешкод і наслідків 

недосконалості державного регулювання та використання соціальних ресурсів у 

розвитку економіки (рисунок 5.1). 

До перешкод формуванню й ефективному використанню соціальних ресурсів 

належать: соціально-економічна нестабільність у країні та збройний конфлікт, 

непріоритетність соціальної складової сталого розвитку; правова невизначеність 

напрямів збалансованості соціального та цифрового розвитку; недооцінка ролі 

соціальних ресурсів як чинників економічного зростання;  
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Рисунок 5.1 – Модель причинно-наслідкового взаємозв’язку перешкод і наслідків 

недосконалості державного регулювання формування та 

використання соціальних ресурсів (складено автором) 

Перешкоди формуванню та 
ефективному використанню 

соціальних ресурсів 

Наслідки недосконалості державного 
регулювання використання 

соціальних ресурсів розвитку 
економіки 

Тривалий термін нестабільності в країні, 
посилення державної соціальної, 
економічної, екологічної, інформаційної, 
міграційної та інших небезпек, наявність 
збройного конфлікту на сході України 

Непріоритетність соціальної складової 
сталого розвитку 

Невизначеність напрямів збалансованості 
соціального та цифрового розвитку 

Несприйняття органами влади соціальних 
ресурсів як чинників економічного 
зростання 

Тінізація економіки та поширення її на 
соціально-трудову сферу 

Відсутність у державній та регіональних 
стратегіях розвитку пріоритетів, напрямів 
та заходів щодо формування, збереження 
та використання соціального і трудового 
потенціалів 

Незорієнтованість державного управління на 
соціалізацію економіки, збалансованість 
економічної та соціальної політики 

Висока корумпованість і низький фаховий 
рівень державних службовців 

Руйнування системи соціальних і трудових 
цінностей, слабка захищеність 
громадянських і трудових прав 

Недосконалість міграційної політики 
держави, низькі можливості самореалізації 
людини в країні 
Неефективна співпраця громадянського 
суспільства та органів влади 

Низька залученість громадян до 
державного та регіонального управління, 
слабкість публічного та державно-

приватного партнерства 

Слабка орієнтованість влади на співпрацю 
з науковим середовищем країни 

 

Значні втрати трудового та соціального 
потенціалів країни, невикористання 
потенціалу внутрішньо переміщених осіб як 
ресурсу розвитку 

Низький рівень та якість життя громадян 
України, поширення бідності та безробіття, 
високий рівень соціальної нерівності 
Зниження рівня професіоналізму у 
держслужбовців, посилення 
безвідповідальності за соціальний стан 
людини та суспільства 

Високий рівень недовіри громадян до органів 
державної влади 

Відсутність правової регламентації сталого 
розвитку 

Відсутність громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади, 
громадянське суспільство не відіграє роль 
суб’єкта в системі державного управління  
Зниження конкурентоспроможності 
національної економіки, значне відставання 
цифрового розвитку 

Десоціалізація відносин у трудовій сфері, 
зниження цінності праці та працівника, 
низька якість трудового життя 

Зменшення соціальної згуртованості, 
патріотизму, національної єдності 
Відплив до інших країн людського й 
інтелектуального капіталу, особливо серед 

молоді 
Поширення втручання іноземних держав у 
внутрішні справи України 

Високий рівень соціальної напруженості в 

суспільстві, зростання конфліктного 
потенціалу 

Невпевненість громадян України у своєму 
майбутньому 
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тінізація економіки та соціально-трудової сфери; невизначеність у стратегіях 

розвитку пріоритетності формування, збереження та використання соціального і 

трудового потенціалів, збалансованості економічної та соціальної політики; 

високий рівень корупції в країні; руйнування  системи соціальних  і трудових  

цінностей,  слабка захищеність громадянських і трудових прав; недосконалість 

міграційної політики, низькі можливості самореалізації людини; слабка співпраця 

органів влади з громадянським суспільством і науковим середовищем країни. 

Наслідками недосконалості державного регулювання використання соціальних 

ресурсів розвитку економіки є: втрати трудового та соціального потенціалів; 

низький рівень і якість життя громадян України, зростання рівня соціальної 

нерівності; висока недовіра громадян до органів державної влади; відсутність 

правової регламентації сталого розвитку; відсутність громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади, зниження конкурентоспроможності 

національної економіки; значне відставання цифрового розвитку; десоціалізація 

відносин у трудовій сфері, зниження соціальної згуртованості та єдності в країні; 

високий рівень молодіжної міграції; поширення втручання іноземних держав у 

внутрішні справи України; високий рівень соціальної напруженості в суспільстві та 

невпевненість громадян України у своєму майбутньому [247, 248, 250, 259, 319]. 

Можливості економічного зростання, пов’язані з реалізацією реформ і наданням 

відповідей на національні виклики, потребують урахування в концептуальних і 

стратегічних документах України до 2030 року, визначення нових пріоритетів 

розвитку країни, декларованих Президентом України та урядом. Новий курс 

уряду на подолання корупції на всіх рівнях, цифрового розриву, на зниження 

неформальної зайнятості та підвищення якості надання адміністративних послуг 

безпосередньо впливає на можливості формування та розвитку соціальних 

ресурсів і вимагає актуалізації діючих та розробки нових стратегічних і 

нормативно-правових документів як на національному, так і регіональному 

рівнях.  
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Ефективне використання соціальних ресурсів України залежить від дій Уряду, з 

одного боку, з іншого боку, їх розвиток є результатом реалізованих заходів уряду. 

Розвиток людського капіталу входить до першочергових цілей 

середньострокового плану та операційних планів дій уряду і прямо або непрямо є 

об’єктом впливу за всіма напрямами досягнення національних Цілей сталого 

розвитку: справедливий соціальний розвиток; стале економічне зростання та 

зайнятість; ефективне управління; екологічна рівновага та розбудова стійкості.  

У стратегічних документах, таких як Порядок денний у галузі розвитку на період 

до 2030 року і Національна доповідь 2017 «Цілі Сталого Розвитку: Україна», 

розглядається стале економічне зростання і забезпечення повної та продуктивної 

зайнятості, створення безпечних і гідних умов праці, гендерної рівності та рівних 

можливостей для всіх трудящих і, як результат, підвищення якості та рівня життя, 

подолання бідності та голоду, зниження нерівності, соціальної несправедливості, 

недовіри населення до державних інституцій, що відповідає цілям Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом [148, 284].  

Сприяння формуванню й ефективному використанню соціальних ресурсів, як 

чинників сталого економічного зростання, активізації резервів соціального і 

трудового потенціалів передбачає розробку й реалізацію заходів у соціальній та 

економічній сферах, у тому числі у сферах охорони здоров’я, освіти та науки, 

спорту та культури, суспільних відносинах тощо. 

Державна політика щодо соціальних ресурсів має сконцентрувати зусилля, перш 

за все, на їх збереженні за рахунок охорони здоров’я, підвищення якості надання 

медичних послуг і забезпечення рівного та швидкого доступу до них. Це мають 

забезпечити реформи системи охорони здоров'я та децентралізації. Програма 

«Доступні ліки», програма медичних гарантій, нові повноваження місцевої влади 

у сфері охорони здоров’я, запровадження системи e-health та нової моделі 

фінансування системи охорони здоров’я потребують від лікарів й усього 

персоналу лікувальних закладів не тільки медичних знань, але і фінансово-
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економічних та цифрових навичок. Комп’ютеризація робочого місця лікаря та 

необхідність дублювання паперового документообігу в електронному вигляді без 

збільшення чисельності персоналу медичних закладів підвищує навантаження на 

лікарів і стримує імплементацію реформи у сфері охорони здоров’я. Перехідний 

період запровадження реформи не дозволяє оцінити її ефективність, проте дає 

змогу виявити вузькі місця в управлінні на різних рівнях.  

Громадськість вимагає прозорості системи державних закупівель для 

забезпечення лікарень і медичних служб якісними ліками, медичними і 

немедичними послугами, роботами з метою недопущення корупції в цій сфері та 

контролю за дотриманням вимог до процедури закупівель. Забезпечення 

прозорості та конкуренції на фармацевтичному ринку, контроль за зростанням цін 

на ліки, боротьба з контрабандою та контрафактним виробництвом, недопущення 

дефіциту ліків належать до сфери державного регулювання. Якість медичних 

послуг і ліків на внутрішньому ринку, рівний доступ населення до медичних 

послуг безпосередньо впливають на рівень смертності в Україні, який у 2018 р. 

майже вдвічі перевищив рівень народжуваності. З 2008 р. щороку зростає питома 

вага населення віком 60 років і старше, з 2012 р. щорічно знижується нетто-

коефіцієнт відтворення населення (додаток В). Це потребує термінових заходів 

щодо розвитку медицини для населення віком 60 років і старше й охорони 

репродуктивного здоров'я української нації. 

Чинники формування резерву збільшення соціального та трудового потенціалів за 

такими складовими, як здоров’я населення, санітарний стан, і демографічною 

складовою (розділ 4) дозволяють визначити першочергові напрями, які 

потребують підвищеної уваги та заходів на державному рівні щодо зниження 

рівня інвалідності як серед усього населення, так і серед дітей, удосконалення 

програм підтримки відтворення і загальної чисельності, і більш прогресивної 

вікової структури задля збільшення життєвого та трудового потенціалу, зниження 

дорожнього травматизму, поліпшення показників постаріння населення, зниження 

рівня соціально обумовленої захворюваності. 
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Підтримка на національному та регіональному рівнях здорового способу життя, 

пропаганда і розвиток спорту потребують залучення та співпраці громадськості, 

органів влади, місцевого самоврядування, представників бізнесу. Активізація 

соціального потенціалу громад має бути спрямована на забезпечення можливості 

безкоштовного доступу до спортивних майданчиків, тренажерів усіх верств 

населення, надання комунальними спортивними закладами можливості 

відвідувати безкоштовно дитячі спортивні секції, у першу чергу з плавання та 

самооборони, інформування населення про статистику соціально обумовленої 

захворюваності (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД, активний туберкульоз, розлади 

психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, венеричні 

хвороби), створення груп швидкого реагування на порушення санітарного 

благополуччя в громадах, стимулювання встановлення камер відеоспостереження 

з можливістю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності 

з розповсюдження небезпечних для здоров’я речовин та інформації про них, 

створення громадськістю та бізнесом цифрових мобільних додатків з метою 

контролю за санітарним благополуччям і здоров’ям населення громад. Втілення в 

національних та регіональних стратегіях розвитку співпраці всіх представників 

суспільства навколо превентивної медицини та пропаганди здорового способу 

життя сприятиме розвитку як трудового, так і соціального потенціалу. 

Забезпечення збереження та розвитку соціального потенціалу при одночасному 

зростанні рівня та якості освіти є запорукою його перетворення на дієвий 

соціальний ресурс. Для цього у сфері освіти та науки реформа за напрямами 

вищої, професійної (професійно-технічної), середньої освіти, а також створення 

нової системи управління і фінансування науки, реформа децентралізації мають 

підвищити доступність та якість освітніх послуг. 

Підвищення вимог у системі якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і 

стандартам Європейського простору вищої освіти, має супроводжуватися 

створенням гідних умов та оплати праці у сфері освіти. Існуюча невідповідність 
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вимог до забезпечення якості роботи оплаті праці демотивує фахівців і впливає на 

відплив інтелектуального потенціалу за кордон [22].  

Фінансування науки у 2018 р. перебувало на рівні 0,27% ВВП проти 0,16% у 2016 

р., що є позитивною зміною, але це все одно не відповідає встановленому 

законодавством показнику 1,7% ВВП [80]. Європейські країни, дбаючи про науку, 

вкладають від 1,5 до 3% ВВП [229].  

Відповідно до результатів експертного опитування з проблем соціальної безпеки 

відплив учених, фахівців, кваліфікованих працівників за межі країни є однією з 

найбільш небезпечних на сучасному етапі соціальних загроз − так вважають 

52,4% експертів, а 42,9% респондентів відзначили значущість соціальної загрози 

«зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів, низький 

рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу; недосконалість 

механізмів захищеності прав інтелектуальної власності» (таблиця 5.1)
 
[204, c. 

170].  

Додатковими недоліками державного управління, які обумовлюють виникнення 

нових соціальних загроз, є значне відставання від глобальних змін і пріоритетів 

розвинутих країн, які мають значні успіхи у сталому та цифровому розвитку. В 

Україні система вищої та професійно-технічної освіти залишається жорсткою та 

негнучкою, яка, з одного боку, відповідає державним стандартам якості та 

критеріям стійкості та стабільності, а з іншого − не може швидко реагувати на 

зміни потреб у кількості та якості фахівців «цифрової», «зеленої», «синьої» 

економіки з набором компетентностей за кількома спеціальностями та неповною 

мірою відповідає завданням Стратегії освіти для сталого розвитку Європейської 

економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН). Система середньої 

освіти з низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення та без 

стовідсоткового якісного широкосмугового доступу до інтернету є прикладом 

руйнівного відставання. 
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Таблиця 5.1 – Оцінка найбільш небезпечних на сучасному етапі внутрішніх 

соціальних загроз, % [204, c. 170] 

 

Вкажіть найбільш небезпечні на сучасному  
етапі соціальні загрози 

% до 
кількості 
експертів 

Ранг 

Загроза посягань із боку окремих груп осіб на права та 
свободи громадян, державний суверенітет, територіальну 
цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний 
потенціал України 

72,4 1 

Відплив учених, фахівців, кваліфікованих працівників за 
межі країни 

52,4 2 

Намагання маніпулювати свідомістю, зокрема шляхом 
поширення недостовірної, неповної або упередженої 
інформації 

51,4 3 

Прояви сепаратизму в окремих регіонах України 48,6 4 

Створення і функціонування незаконних воєнізованих 
формувань, використання їх в інтересах певних сил чи 
формувань 

47,6 4 

Зменшення внутрішнього попиту на підготовку науково-

технічних кадрів, низький рівень оплати науково-технічної 
праці, падіння її престижу; недосконалість механізмів 
захищеності прав інтелектуальної власності 

42,9 5 

 

Зростання соціальних загроз обумовлюють чинники стримування розвитку 

соціального та трудового потенціалів за внутрішньою складовою «освіта, 

культура та інформаційно-комунікативні послуги» через суттєве зниження частки 

учнів і студентів, які навчаються у професійно-технічних закладах і ЗВО всіх 

рівнів акредитації, аспірантів, а також дітей, які навчаються, серед дітей віком 0-

17 років та серед усього населення (див. таблицю 3.10). Якісна та кількісна 

складові трудового потенціалу перебувають у прямій залежності від цих 

показників. Підвищення престижності професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти, її якості, матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення є нагальною потребою розвитку трудового потенціалу та 

забезпечення соціальної безпеки у трудовій сфері. 
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Перспективним напрямом зміни якості соціальних ресурсів є їх залученість до 

спорту та культури. Сучасна модернізація всієї системи управління сферою 

культури та спорту, яку передбачає керівництво Міністерства культури, молоді та 

спорту України, сприятиме формуванню резерву збільшення соціального та 

трудового потенціалів, до яких згідно з результатами дослідження (розділи 3, 4) 

належать передусім залученість українців у суспільне життя, збільшення 

активності відвідування культурних закладів, залученість до зайняття спортом, у 

тому числі серед дітей віком до 17 років (див. таблицю 4.2). Реформування цієї 

сфери має бути орієнтоване на надання масовості й доступності спорту, 

оздоровлення українського народу та посилення патріотичності виховання. 

Адресна фінансова підтримка, прозора конкурсна основа розподілу коштів, 

запровадження принципу «гроші ходять за людиною» в культурі та спорті є 

перспективними варіантами розподілу бюджетних коштів на розвиток цих сфер.  

Популяризація різних видів спорту та культурних заходів із залученням засобів 

масової інформації на всіх рівнях, розбудова сучасної культурної та спортивної 

інфраструктури за участю представників бізнесу, влади, місцевого 

самоврядування і громадськості, створення конкурентного середовища з 

низькими бар’єрами входу в галузь сприятимуть зростанню національної безпеки 

та здоров’я нації. Формуватимуться соціальні ресурси нової якості з укріпленням 

здоров’я та підвищенням рівня культури.  

Соціальні ресурси, які мають високі якісні та кількісні характеристики, є 

національним багатством країни та ознакою розвинутого суспільства. Однак для 

їх реалізації мають створюватись умови, долатися перешкоди, пов’язані з 

формуванням соціальних небезпек у суспільстві. За результатами експертної 

оцінки найбільш вагомою небезпекою є низький рівень економічного розвитку. 

Такої думки дотримуються 55,2% респондентів. Саме економічна складова 

сталого розвитку найбільшою мірою впливає на стан соціальних ресурсів, 

потребуючи водночас від соціальних ресурсів позитивного впливу на економічне 
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зростання. Перешкодою на цьому шляху, на думку 54,3% експертів, є деградація 

соціальних цінностей, суспільна недовіра та відчуження (таблиця 5.2) [204, c. 175].  

 

Таблиця 5.2 – Перешкоди формуванню соціальної безпеки суспільства [204, c. 175] 

 

Що, на Вашу думку, перешкоджає формуванню  
соціальної безпеки суспільства? 

% до 
кількості 
експертів 

Ранг 

Низький рівень економічного розвитку 55,2 1 

Деградація соціальних цінностей, суспільна недовіра та 
відчуження 

54,3 1 

Незахищеність соціальних прав та гарантій громадян 46,7 2 

Неефективна соціальна політика 44,8 2 

Загальний низький рівень культури безпеки суспільства 23,8 3 

Нерозвиненість механізмів державно-приватного та 
соціального партнерства 

21,9 3 

Неефективна співпраця громадянського суспільства та 
органів влади 

19,0 4 

Низький рівень правової свідомості та законності 13,3 5 

Відсутність вимог суспільства до особистості, її соціальної 
поведінки 

11,4 6 

Індивідуалізація суспільних відносин, зниження соціальної 
інтеграції 6,7 7 

 

Соціальні ресурси через незахищеність соціальних прав і гарантій громадян 

(46,7%) і неефективну соціальну політику держави (44,8%) не мають 

можливостей до реалізації очікувань як важеля економічного зростання. До цих 

перешкод додаються менш вагомі, але не менш впливові на стан соціальних 

ресурсів, такі як низький рівень культури безпеки, нерозвиненість партнерства, 

неефективна співпраця з громадянським суспільством тощо. 

У соціально-трудовій сфері основними чинниками формування резерву 

соціального та трудового потенціалів в забезпеченні економічного зростання  є 

зниження навантаження  на одне робоче місце професіоналів, фахівців і технічних 
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спеціалістів; збільшення зайнятості на малих підприємствах та кількості фізичних 

осіб- підприємців; зниження зайнятості в неформальному секторі економіки та 

прекаріату, створення умов для підвищення якості робочої сили та зростання 

ефективності використання робочої сили, зниження тяжкості виробничого 

травматизму (див. таблицю 4.2). 

Відповідно до Національних цілей сталого розвитку скорочення бідності (в 4 рази 

до 2030 р.), збільшення охоплення бідного населення адресними програмами 

соціальної підтримки, підвищення якості життя соціально вразливих верств 

населення є основними пріоритетами розвитку країни (національні завдання 1.1-1.3), 

як і підвищення рівня зайнятості, сприяння забезпеченню надійних та безпечних 

умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосовування інноваційних 

технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки, скорочення безробіття 

молоді, створення інституційних та фінансових можливостей для самореалізації 

потенціалу економічно активної частини населення (національні завдання 8.3-8.6)
 

[284].  

Реформи в соціальній сфері та реформа децентралізації спрямовані на підвищення 

соціальних стандартів для досягнення сталого розвитку і нагромадження 

людського капіталу в Україні. Пенсійна реформа із запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування та розвитку добровільної 

системи недержавного пенсійного забезпечення, європейських стандартів 

діяльності органів Пенсійного фонду України, заходів щодо підвищення 

ефективності соціальної підтримки населення передусім орієнтована на 

подолання бідності в країні. У 2018 р. середній розмір пенсії на 24% нижче 

середньорічного фактичного прожиткового мінімуму (2479,2 проти 3262,7 грн 

[190]). З урахуванням того, що кількість пенсіонерів становить 28% від загальної 

чисельності населення країни, ситуація є критичною.  

На думку експертів, на укріплення соціальної безпеки в Україні найбільшою 

мірою спрямовані цілі «Подолання бідності» та «Сприяння поступальному, 
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всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній 

зайнятості та гідній праці для всіх» (90,5 та 80% відповідей відповідно) (таблиця 5.3).  

 

Таблиця 5.3 – Оцінка вагомості та значущості Цілей сталого розвитку в 

забезпеченні соціальної безпеки [204, с. 179] 

 

Які з визначених Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 
р. найбільшою мірою сприяють укріпленню  

соціальної безпеки в Україні? 

% до 

кількості 
експертів 

Ранг 

1 2 3 

Ціль 1. Подолання бідності 90,5 1 

Ціль 8. Сприяння сталому економічному зростанню, повній 
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, створення 
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, життєстійкості 
поселень 

28,6 9 

Ціль 15. Забезпечення життя на землі (захист екосистем суші, 
раціональне лісокористування тощо) 23,8 10 

Ціль 2. Подолання голоду, продовольча безпека 21,0 11 

Ціль 5. Гендерна рівність 20,0 11 

Ціль 6. Доступність і раціональне використання водних 
ресурсів 

15,2 12 

Ціль 13. Вживання невідкладних заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату і його наслідками (захист планети) 10,5 13 

Ціль 14. Забезпечення та раціональне використання океанів, 
морів, морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

9,5 14 

 

Актуальність збереження соціальних ресурсів обумовлена перспективами 

забезпечення соціальної безпеки, яка, у свою чергу, встановлює вагомість і 

значущість кожної цілі сталого розвитку щодо її забезпечення. Майже половина 
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експертів відзначили високу роль соціального капіталу в досягненні соціальної 

безпеки (Ціль 16 – 67,6%; Ціль 10 – 57,1; Ціль 17 – 41%), а також економіко-

екологічної складової (Ціль 12 – 49,5%). Інші експерти віддали перевагу 

економічній складовій сталого розвитку (Ціль 8 – 80%, Ціль 9 – 51,4; Ціль 12 – 

49,5%) та якості соціального потенціалу (Ціль 3 – 79%, Ціль 4 – 76,2%). Вагомість 

екологічної складової коливається в межах від 9,5 до 34,3% (Ціль 7 – 34,3%, Ціль 

11 – 28,6, Ціль 15 – 23,8, Ціль 6 – 15,2, Ціль 13 – 10,5, Ціль 14 – 9,5%). 

«Низький рівень і якість життя, високий рівень бідності, несформованість 

середнього класу» (71,4% експертів), «десоціалізація відносин у трудовій сфері, 

зниження цінності праці, низька якість трудового життя, нерозвиненість трудових 

компетенцій» (61% експертів) становлять загрози національній безпеці, пов’язані 

з нерозвиненістю соціальної відповідальності. Таким чином, збереження і 

розвиток соціального та трудового потенціалів шляхом активізації резервів у 

соціальній і трудовій сферах є стратегічним пріоритетом розвитку економіки [204, 

c. 179-180]. 

Згідно з результатами дослідження (розділи 3, 4) у сфері суспільних відносин 

напрямами активізації резерву збільшення соціального та трудового потенціалів є: 

підвищення рівня соціального самопочуття населення в суспільстві шляхом 

забезпечення високого рівня соціальної безпеки;  

підвищення рівня довіри в суспільстві загалом, у тому числі до всіх гілок влади, 

шляхом подолання високого рівня корупції та отримання позитивних результатів 

реалізації національних реформ;  

зниження апатії та підвищення громадянської активності шляхом залучення 

населення до життя суспільства, надання можливості приймати рішення в житті 

громади, планувати і контролювати програми розвитку громад, діяльність органів 

публічної влади; 

підвищення правової обізнаності населення; 
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зменшення міграційних настроїв, особливо серед молоді, шляхом зниження рівня 

безробіття, забезпечення гідних умов та оплати праці, підтримка та розвиток 

підприємництва, у тому числі молодіжного і жіночого; 

зниження рівня злочинності в країні, у тому числі серед неповнолітніх, шляхом 

посилення розвитку превентивних заходів та роботи соціальних служб, подолання 

бідності, створення нових робочих місць, популяризації здорового способу життя, 

залучення молоді до військово-патріотичних, фізкультурно-спортивних, 

туристичних клубів і організацій; 

збільшення обсягу видатків на соціальний захист у структурі видатків зведеного 

бюджету та по відношенню до ВВП; 

збільшення державного замовлення на підготовку соціальних працівників із 

наступним збільшенням кількості робочих місць і працевлаштуванням молодих 

спеціалістів (див. таблиці 3.10 та 4.2). 

Нагромадженню соціальних ресурсів перешкоджають внутрішні загрози 

соціальній безпеці. За окремими з них простежується кореляція з ЦСР до 2030 р. 

На перше місце серед загроз експерти поставили зростання ризиків та небезпек, 

пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України (73,3%). Ці обставини 

негативно вплинули на соціальні ресурси через втрату людського потенціалу та 

його здоров’я, зростання зовнішньої міграції в Україні, вилучення людських, 

виробничих, трудових, природних ресурсів із національної економіки тощо. Друге 

місце серед загроз соціальній безпеці посіла бідність (63,8%), подолання якої є 

першою Ціллю сталого розвитку. Неефективність системи державного управління 

відзначили 59% експертів. Серед небезпечних внутрішніх загроз соціальній 

безпеці Україні на п’ятому місці − зростання соціальної нерівності в суспільстві, 

деформація соціальної структури суспільства (51,4%). Експерти констатують 

поглиблення моральної та духовної деградації суспільства (33,3%), посилення 

криміногенної ситуації (27,6%), зростання обсягів міграції молоді за кордон 

(20%), недостатньо активну участь громадянського суспільства у формуванні та 
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контролі системи національної безпеки (15,2%), поширення соціальних 

захворювань (21%) (таблиця 5.4) [204, c. 171].  

 

Таблиця 5.4. – Оцінка найбільш небезпечних внутрішніх соціальних загроз, які 

негативно впливають на нагромадження соціальних ресурсів в 

Україні [204, c. 171] 

 

Якими є найбільш небезпечні внутрішні загрози  
соціальній безпеці? 

% 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 59 3 

Недосконалість державної політики щодо збереження 
людського потенціалу 

51,4 4 

Зростання соціальної нерівності в суспільстві, деформація 
соціальної структури суспільства 

51,4 
4 

Поглиблення моральної та духовної деградації суспільства 33,3 5 

Нереалізованість стратегій держави щодо соціальної 
орієнтації економіки 

29,5 
6 

Посилення криміногенної ситуації в суспільстві 27,6 6 

Різке погіршення стану здоров'я населення, поширення 
соціальних захворювань 

21 
7 

Зростання обсягів міграції молоді за кордон 20 7 

Недостатньо активна участь громадянського суспільства у 
формуванні та контролі системи державного управління 

15,2 8 

 

З 2013 р. спостерігається збільшення масштабів трудової міграції майже в 3 рази, 

що свідчить про недоліки та проблеми в реалізації державної міграційної політики 

країни і посилення цієї соціальної загрози. Міграційні процеси є природним 

соціально-економічним явищем, яке має як позитивні, так і негативні наслідки для 

економіки та соціальних ресурсів країни. Основні причини трудової міграції 

пов’язані з економічними, соціальними чинниками, до яких з 2014 р. додалися ще 

й політичні, обумовлені збройним конфліктом на сході України. Згідно з даними 
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Звіту спеціальної комісії ООН з міграції та дослідженням Центру економічної 

стратегії загальна чисельність українських трудових мігрантів у 2017 р. становила 

від 5,9 до 4,0 млн осіб. При цьому чисельність трудових мігрантів, які працюють 

за кордоном, коливається в межах від 1,5 до 5,0 млн осіб [118, c. 13; 231, c. 14-15].  

Визначення характеру наслідків міграції для країни, яка приймає чи втрачає 

соціальні ресурси, в першу чергу залежить від кількісних та якісних 

характеристик мігрантів. Дослідження міграційних процесів в Україні дозволило 

дійти таких висновків:  

за віковою структурою найбільша частка трудових мігрантів у 2017 р. серед жінок 

припадає на старші вікові групи (від 40 до 59 років) – їх питома вага становить 

58,4%; 

серед чоловіків переважна більшість зосереджена у віковій категорії від 30 до 49 

років, що становить 52,4% від усіх трудових мігрантів-чоловіків;  

у 2015-2017 рр. 41,0% трудових мігрантів молодше 35 років, а кожен третій із них 

(33,5%) має повну, базову або неповну вищу освіту; 

найбільше зростання склалося серед чоловіків із повною вищою освітою − з 2013 

по 2017 р. їх питома вага зросла на 3,5%; 

серед українських мігрантів, які залишили Україну після 2014 р. і працювали у 

країнах ЄС, диплом магістра мали 25,8%, повну вищу освіту (спеціаліст) – 27,4, 

бакалавра або молодшого спеціаліста – 24,2, а 14,5% – професійно-технічну 

освіту [233, c. 94, 105].  

Зайнятість трудових мігрантів за професійними групами суттєво відрізняється від 

аналогічного розподілу на вітчизняному ринку праці. Незважаючи на вищий 

рівень освіти серед трудових мігрантів, їх зайнятість за професійними групами 

значно нижче, ніж рівень їх професійної кваліфікації. Кількість трудових 

мігрантів, зайнятих на робочих місцях, що відповідають кваліфікаційному рівню 
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«фахівці» й «технічні службовці», у 3,6 раза менше, ніж на внутрішньому ринку, 

хоча за освітою вони становлять більше половини трудових мігрантів (53,2%). 

Разом з тим більшість із трудових мігрантів (41,6%) працюють за кваліфікацією 

найпростіших професій, що в 2,2 раза більше, ніж на вітчизняному ринку. Лише 

дещо більше 26% трудових мігрантів були зайняті на робочих місцях відповідно 

до їх кваліфікації, при цьому майже кожен третій працював на роботах, які взагалі 

не потребують кваліфікації. 

Україна є потужним донором робочої сили в Європі, при цьому основні причини 

трудової міграції пов’язані з можливостями одержати більш високу заробітну 

плату та реалізувати свій трудовий потенціал. Останнім часом підвищились і 

обсяги, і інтенсивність освітньої міграції, що, як правило, супроводжується 

подальшим працевлаштуванням молоді за кордоном з усіма негативними 

економічними та соціальними наслідками для країни.  

Наведені кількісні (обсяги міграції) та якісні характеристики трудових мігрантів 

(вік, освіта, кваліфікація), особливості їх зайнятості свідчать про суттєві негативні 

наслідки трудової міграції як для економіки та суспільства, так і для окремої 

людини, які полягають у такому: 

втрата значної частини працездатного населення, особливо в найбільш 

продуктивних вікових групах;  

втрата трудового та освітнього потенціалу; 

втрата людського капіталу та звуження можливостей його реалізації; 

брак робочої сили на місцевих ринках праці; 

скорочення демографічного потенціалу, прискорене демографічне постаріння 

населення, у тому числі у працездатному віці, збільшення навантаження на 

працююче населення; 
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обмеження можливостей реалізації професійних і трудових навичок та здібностей, 

загроза втрати професіоналізму; 

виключення значної частини економічно активного населення з кола класичних 

трудових відносин, поширення індивідуалізації в системі соціально-трудових 

відносин;  

відсутність у більшості заробітчан соціального захисту, проблеми з їх пенсійним 

забезпеченням; 

поглиблення проблем у сімейних відносинах, втрата сімейних цінностей тощо. 

Унаслідок зростання обсягів й інтенсивності трудової міграції сформувалися 

ризики втрати соціального капіталу та трудового потенціалу країни, скоротилися 

можливості для їх реалізації. Низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних працівників на міжнародному ринку праці здебільшого проявляється 

в дискримінації у сфері оплати праці, відсутності соціального захисту. 

Ризики втрати трудового та освітнього потенціалу внаслідок трудової міграції 

визначаються на основі таких показників: обсяги трудової міграції за офіційними 

статистичними даними та експертними оцінками; зміни рівня трудової міграції в 

загальному обсязі економічно активного населення віком 15-70 років; обсяги 

освітньої міграції; втрати трудового потенціалу країни внаслідок трудової 

міграції; умовні втрати трудового потенціалу за рахунок освітньої міграції; 

співвідношення погодинної оплати праці (в євро) у країнах ЄС та Україні; 

доступність трудових мігрантів до соціального страхування; міграційні настрої 

населення – «хотіли б виїхати» та «замислювалися над від’їздом». 

За розрахунками Л. Шамілевої, зростання ризиків у трудовій сфері внаслідок 

трудової та освітньої міграції за 2013-2018 рр. складає 10,5% [289]. Основні 

чинники, які його обумовили, пов’язані із суттєвим збільшенням трудової (за 

офіційними даними) та освітньої міграції; зростанням обсягів втрати трудового та 

освітнього потенціалу; невідповідністю зайнятості трудових мігрантів рівню їх 
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освіти та кваліфікації, що обумовлює зростання рівня ризику на 0,5%; 

невідповідністю оплати праці в країнах ЄС та Україні, що призводить до 

збільшення ризиків унаслідок трудової міграції на 46,0%. 

За 2013-2018 рр. лише два чинники («міграційні настрої українців» та 

«доступність мігрантів до соціального страхування») мають позитивні тенденції 

та незначною мірю стримують зростання ризику втрати трудового й освітнього 

потенціалу (на 3,3 та 4,4% відповідно). 

Зростання ризиків у трудовій сфері внаслідок трудової міграції супроводжується 

значною втратою трудового й освітнього потенціалу країни і зниженням рівня 

соціальної захищеності трудових мігрантів. 

Оцінка трудової та освітньої міграції, негативних наслідків їх прояву свідчить про 

наявність і поглиблення кризових явищ на ринку праці, у соціально-трудовій 

сфері та національній економіці загалом. Це є підставою для песимістичних 

прогнозів у системі соціально-трудових відносин та розвитку країни, де 

втрачається трудовий і соціальний потенціали. Поглиблюється розрив із 

розвинутими країнами в конкурентоспроможності, цифровому та соціальному 

розвитку, захищеності людини праці, зростають перешкоди для євроінтеграційних 

процесів [273, 274]. 

Державна політика має бути спрямована на вирішення суспільних проблем і 

мінімізацію внутрішніх загроз соціальній безпеці та соціальних ризиків. 

Вищезазначені пріоритети розвитку соціального та трудового потенціалів 

потребують втілення у стратегічних, концептуальних, планових, програмних 

документах як національного, так і регіонального рівня, розвитку інститутів 

громадянського суспільства та механізмів їх участі в управлінні країною та 

громадами зокрема. Формування суспільних норм і принципів сталого розвитку 

соціального та трудового потенціалів має відбуватися за принципом «Нікого не 

залишити осторонь» із залученням бізнесу, громадськості, органів влади та 
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місцевого самоврядування на засадах спільної відповідальності за прийняті 

рішення. 

Подолання бідності та забезпечення сталого економічного зростання при повній і 

продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх є можливим при поєднанні 

соціальних, екологічних й економічних стратегій розвитку.  

Сьогодні економічна сфера найбільш негативно впливає на стан соціальної 

безпеки − так вважають 77,1% експертів [204]. В економічній сфері 

пріоритетними напрямами щодо соціальних ресурсів мають стати: 

створення сприятливих умов для формування, збереження та розвитку 

соціального і трудового потенціалів, розвитку підприємницької діяльності та 

самозайнятості;  

створення нових робочих місць у «зеленій», «цифровій» і «синій» економіці, 

раціональне споживання природних ресурсів, запровадження нових 

ресурсозберігаючих технологій, розвиток промисловості на засадах сталого 

розвитку, підтримка інноваційних підприємств, розвиток екологічно чистих видів 

транспорту, у тому числі електротранспорту, з відповідною якісною і доступною 

інфраструктурою, цифровізація промисловості, енергетики, транспорту та 

сільського господарства на засадах екологічної відповідальності;  

підвищення якості та доступності дорожньо-транспортної інфраструктури; 

створення умов для появи і розвитку кластерів і технопарків, які б стимулювали 

інноваційний бізнес в Україні та отримували синергетичний ефект від об’єднання 

освіти, науки, інфраструктури та виробництва;  

соціалізація інноваційної інфраструктури (фінансової та інституційної систем).  

Напрацювання теоретико-методологічного та практичного спрямування в цій 

сфері, запропоновані в роботах вітчизняних учених [150, 240, 281, 293, 314], 

потребують невідкладних заходів і дій щодо їх запровадження. 
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Отже, при визначенні пріоритетів державної політики щодо формування, 

збереження та використання соціальних ресурсів ураховано рівень і стан 

соціальної та міграційної безпеки, перешкоди та наслідки недосконалості 

державного регулювання використання соціальних ресурсів, а також слабка та 

несистемна задіяність Цілей сталого розвитку до їх досягнення за соціальною, 

економічною та екологічною складовими сталого розвитку. Аналіз й оцінка стану 

і проблем у цій сфері визначили високий рівень соціальних ризиків та небезпек 

формуванню, нагромадженню соціальних ресурсів, які полягають у погіршенні 

стану здоров’я та можливостей його охорони, зростанні нерівності для здобуття 

якісної освіти та її невідповідності потребам ринку праці, недоступності до 

якісних та медичних послуг, високому рівні бідності, знеціненні праці та 

працівника, зростанні відпливу за кордон інтелектуальних ресурсів та молоді. 

Систематизація недоліків державного управління, які перешкоджають 

ефективному використанню та нагромадженню соціальних ресурсів, розкрила такі 

перешкоди та наслідки на цьому шляху: незбалансованість соціальної, 

економічної, екологічної безпеки; низький рівень соціалізації економіки; 

невизнання пріоритетності соціальної складової сталого розвитку; несприйняття 

соціальних ресурсів як чинників економічного зростання; процвітання 

споживацької ідеології; руйнування системи соціальних і трудових цінностей; 

високий рівень тінізації економіки та соціально-трудової сфери; висока 

корумпованість суспільних відносин; низька залученість громадянського 

суспільства до державного управління; низький рівень довіри громадян до влади; 

допущення втручання іноземних держав до внутрішніх справ України тощо. 

Реалізація Цілей сталого розвитку України до 2030 р. має перешкоди 

формуванню, збереженню, використанню та нагромадженню соціальних ресурсів 

через правову невизначеність і нерегламентованість у державних та регіональних 

стратегіях розвитку, а також у соціальній, економічній, промисловій, міграційній, 

екологічній, інформаційній політиці. 
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5.2 Трансформація соціально-трудових відносин в умовах цифровізації 
національної економіки  
 

Цифровізація економіки та суспільства є реальним кроком країни до забезпечення 

конкурентоспроможності. Для досягнення успішного розвитку України в 

сучасних умовах і завдань державного регулювання використання соціальних 

ресурсів необхідно врахувати процеси, які мають суперечливий, але пріоритетний 

для реалізації характер, а саме: подолання системної кризи в Україні, розв’язання 

збройного конфлікту на Донбасі, активізація та мобілізація соціальних і трудових 

чинників економічного зростання, інтеграція у європейський простір як 

рівноцінного партнера, забезпечення прискореної цифровізації економіки та 

суспільства тощо. Обмеженість ресурсів обумовлює ускладнення їх реалізації. 

Процеси цифровізації, які відбуваються у світі, є незворотними і забезпечують 

стабільне зростання економік на даному етапі впровадження. Разом з тим 

залучення соціальних ресурсів потребує оцінки змін соціально-економічної 

реальності для нових поколінь людства, які зростають в епоху високих цифрових 

технологій. Діти покоління «Y» стали новим поколінням «цифрової людини» − 

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 і традиції індустріальної епохи, вільно володіє 

цифровими навичками та цінує свободу у трудових відносинах, шукає та 

дотримується свого work&life balance (баланс між роботою та особистим життям). 

Конфлікт пріоритетів і цінностей керівників та підлеглих із різних поколінь 

обумовлює впровадження нових методів управління персоналом, формування 

нової системи суспільних і соціально-трудових відносин [268]. 

У наукових працях прихильників й активних учасників цифровізації економіки та 

суспільства акцентується увага на можливостях, які надасть активізація цього 

процесу. «Цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 
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обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального 

та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір» [177].  

Очікуваними перевагами цифровізації є: зростання ефективності економіки; 

розвиток цифрового підприємництва; підвищення якості послуг в освіті, 

медицині, транспорті; розвиток сільського господарства; збільшення ефективності 

захисту довкілля; зменшення кількості та зростання ефективності запобігання ка-

тастрофам; підвищення громадської безпеки; зниження рівня корупції в системі 

державного управління; зростання участі населення в суспільних і політичних 

процесах; створення нових робочих місць; на мікрорівні − економія на витратах 

щодо організації робочих стаціонарних місць. Однак будь-які зміни соціально-

трудових відносин у результаті цифровізації економіки, які знижують можливості 

ефективного використання соціальних ресурсів, пов’язаних із безробіттям, 

значною кількістю незалученого трудового потенціалу, потребують розробки та 

реалізації превентивних заходів, які протидіють появі й розвитку соціальних 

загроз і дозволяють реалізувати повною мірю можливості підвищення якості 

життя населення й ефективності діяльності суб’єктів господарювання [316]. 

Певні 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 організація 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 неоднозначним і створює як нові можливості, так і соціальні 

загрози.  

Соціальні загрози для формування, збереження та використання соціальних 

ресурсів можуть створити соціальні небезпеки [254]. Одним з основних завдань 

державної політики має стати чітке функціонування всіх елементів її системи, що 

можливо при усуненні соціальних загроз і забезпеченні соціальної безпеки.  
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Соціальними загрозами, що створюють небезпеку для кожної людини при 

цифровізації всіх сфер її життя та негативно впливають на формування 

соціальних ресурсів, є такі: 

1. Інтернет-залежність, яку визнано медиками більш сильною та складною 

патологією здоров’я порівняно з іншими різновидами залежностей. 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 

соціального життя в соціальних мережах 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 спілкування, коментування матеріалів 

у соцмережах, постійного перебування на сайті знайомств, листування з 

незнайомцями, перегляду контенту різних сайтів без певної мети. Згідно з 

«Європейським опитуванням учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків», у 

якому визначено динаміку розвитку залежностей у молоді в Україні, у тому числі 

інтернет-залежності в 2015 р., 81% респондентів мали помірну інтернет-залеж-

ність, і тільки 8,4% не відчували потреби в постійному користуванні всесвітньою 

мережею [128]. 

На інтернет-залежність страждають від 2 до 10% усіх користувачів мережі та 14-

16% дітей; 6-8% інтернет-залежних дітей мають важкі наслідки від такої 

залежності (шизофренія та інші психічні розлади, невралгія, порушення опорно-

рухового апарату (сколіоз), короткозорість). Підліткова і дитяча інтернет-

залежність може підштовхувати до скоєння шкоди власному чи чужому здоров’ю, 

порушення закону під виглядом гри, шахрайства, розповсюдження заборонених 

речовин, втечі з сім’ї, невідвідування школи та інших навчальних закладів [303]. 

2. Деградація розумових здібностей людини через збереження необхідної 

інформації на гаджетах, а також зниження розумової діяльності в результаті 
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використання 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 креативність молоді та дітей; готові рішення, приклади 

дій формують шаблонне мислення.  

3. Погіршення психічного здоров’я населення при полегшеному доступі до сцен 

насильства, аморальних відео, які знецінюють життя та здоров’я інших людей і 

тварин. Упровадження нових технологій і надання нових можливостей у 

віртуальному світі всім громадянам має супроводжуватися встановленням нових 

«правил гри», норм поведінки у «новому світі», визначенням прав, обов’язків і 

відповідальності кожного учасника віртуального світу всім світовим 

суспільством, оскільки віртуальний світ не має кордонів та не визнає меж 

окремих держав, що ускладнює контроль контенту інтернет-сторінок з боку 

державних органів. Тому щодня все більше актуалізується потреба у зміцненні та 

розвитку культурних цінностей, моральних орієнтирів, формуванні та підтримці в 

суспільстві «прийнятної» поведінки, засудженні громадською думкою 

«неприйнятної» поведінки, популяризації соціально значущого контенту 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% робочих місць у США схильні до ризику автоматизації [55]. 

Цифрові технології, машинне навчання, автоматизація, які використовували 

раніше лише великі підприємства, сьогодні використовують середні та малі. 

Керівники підприємств оцінили переваги цифровізації бізнес-процесів, пов’язані 

зі зростанням ефективності виробництва та надання послуг, продуктивності праці. 

Тепер «оцифровці» та автоматизації піддають робочі місця, які потребують 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 
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набувають працівники креативні, мобільні, з високими цифровими навичками. 

«З’являються і зростають суспільні прошарки «нових багатих» працюючих 

(«золоті парочки», «зірки креативу» тощо) і водночас «нових бідних», зайнятих 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 гіпертрофованого розподілу одночасно і за власністю, і за 

працею, що демонструє асиметричність між результатами діяльності даних 

категорій зайнятих і отримуваними доходами. А на другому полюсі 

спостерігається розширення гетто нестандартної зайнятості й ринку робочих 

місць, що потребують середньої та нижчої за середню кваліфікації робочої сили» 

[107, c.7-15].  

5. Посилення контролю держави за доходами і витратами кожної особи, 

зниження захищеності особистого життя, у тому числі свободи слова, 

пересування, відпочинку. Підвищення громадської безпеки шляхом 

встановлення камер спостережень в усіх громадських місцях, на робочих місцях, 

використання технологій розпізнавання облич, з одного боку, забезпечує захист 

від шахраїв і 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 доходів з боку фіскальних служб та 

громадськості, одна з них – це електронні декларації. Декларація доходів є або 

добровільним волевиявленням громадян, або вимогою законодавства країни, що 

уможливлює контроль доходів. З 2015 р. в Україні перестала діяти банківська 

таємниця завдяки поправкам до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», згідно з якими державні органи можуть здійснювати запити щодо 

фінансів особи у банку при оформленні соціальних виплат, пільг і заробітної 

плати за рахунок державних коштів [75]. Відповідно до постанови № 148 

Національного банку України всі покупки на суми вище 50 тис. грн українці 
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зобов’язані здійснювати безготівковим способом зі свого рахунку для того, щоб 

фіскальні служби могли контролювати рух коштів громадян [167].  

Зазначені нормативно-правові документи й інструменти, з одного боку, 

дозволяють контролювати доходи і витрати кожної особи, втручатись в особисте 

життя населення, а з іншого − запобігати та протидіяти легалізації доходів і 

фінансуванню тероризму. 

6. Зростання небезпеки втрати особистої інформації, коштів у результаті 

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, підключені до Мережі 

портативні пристрої (смартфони, планшети тощо)... За даними компанії Cisco, 

нині до 70% кіберінцидентів починаються саме на персональних мобільних 

пристроях...Хмарові сервіси, локальні корпоративні мережі, точки доступу Wi-Fi 

(сучасна технологія бездротового доступу в інтернет), промислові та побутові 

пристрої …значно збільшують можливості кібератаки для зловмисників». 65% 

кіберінцидентів пов’язані з недоліками в сучасних системах захисту, до 48% 

інцидентів – з низьким рівнем комп’ютерної грамотності користувачів, 55% 

організацій не здатні встановити причину інциденту [38]. 

7. Передача права прийняття рішення машинам (роботам) відповідно до 

прописаних правил і процедур, інструкцій, що може загрожувати життю, 

здоров’ю людини, коли окремий випадок не підлягає загальним правилам, а 

потребує індивідуального підходу та дій відповідно до конкретної ситуації. 

Наприклад, робот за кермом автомобіля дотримуватиметься виставлених 

інструкцій згідно з правилами дорожнього руху і може не зупинитися в 

недозволеному місці, якщо пасажиру раптом стало зле і треба вийти або отримати 

допомогу. У свою чергу, автоматизована система підбору кадрів за певними 

критеріями може залишати талановитих й унікальних кандидатів на вакантні 
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посади без уваги, якщо вони за певним критерієм не набирають «необхідної 

кількості балів». 

Пріоритетами державної політики та прийняття управлінських рішень мають 

стати подолання моральної та духовної деградації суспільства, поглиблення 

соціалізації економіки, запобігання зростанню структурного безробіття, 

мінімізація кіберзагроз, попередження зростання соціальної нерівності тощо. 

Аргументами на користь встановлення визначених пріоритетів державної 

політики є подолання перешкод для створення умов прогресивного сталого 

розвитку, забезпечення соціальної, економічної, інформаційної безпеки, зростання 

цінності праці та працівника незалежно від професійного статусу, нагромадження 

соціального капіталу, запобігання зростанню кіберзагроз та їх мінімізація тощо. 

Моральна та духовна деградація суспільства обумовлює маніпулювання 

свідомістю людей, втрату соціального та культурного потенціалу, формування 

зневіри в суспільстві, сприйняття неправдивої та напівправдивої інформації, 

позитивне реагування на протестну поведінку, акції непокори, сприйняття 

неправових і протиправних дій, непопулярність патріотизму. В. Компанієць 

попереджає про катастрофічний вплив цифровізації економіки на розвиток 

суспільства при ігноруванні культурних і моральних цінностей, норм та правил 

[108, 109]. 

Цифровізація економіки без її соціалізації та врахування соціальних пріоритетів 

поглиблюватиме соціальну нерівність і несправедливість, призведе до 

структурних змін у галузях, відмирання неконкурентоспроможних підприємств, 

інвестування в які є неефективним, незалежно від їх соціальної значущості; 

кількість населення за межею бідності зросте в рази, а потреба в соціальній 

допомозі від держави збільшуватиметься з боку працездатного населення щороку 

[288].  

Зміни в галузевій структурі під впливом цифровізації призведуть до зростання 

структурного безробіття, що потребує швидкого реагування системи освіти та 
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державної підтримки щодо підготовки фахівців за новими професіями, створення 

нових робочих місць. Підготовка фахівців за новими професіями відбуватиметься 

довше, ніж зникнення застарілих професій і збільшення кількості безробітних. Без 

державного регулювання ринку праці, спрямованого на формування та 

використання трудового потенціалу, неможливо подолати негативні явища в 

соціально-трудовій сфері, які виникають під впливом цифровізації економіки та 

суспільства [257]. 

Зростання кіберзагроз та їх посилений прояв потребують активних і превентивних 

заходів на всіх етапах і рівнях виникнення та реалізації [123]. Кількість фахівців з 

кібербезпеки як в Україні, так і в усьому 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% роботодавців світу не 

задоволені низькою підготовкою фахівців у цій галузі» [38]. Традиційні технології 

захисту не дають повної безпеки, а різноманіття кіберзагроз та масштаб їх шкоди 

постійно зростають, що потребує нових технологій захисту, підвищення 

кваліфікації фахівців з кібербезпеки та комп’ютерної грамотності користувачів.  

На етапі прискореного запровадження цифровізації економіки та суспільства для 

збереження соціальних ресурсів країни вкрай необхідні попередження. Для 

формування умов попередження виникнення та прояву соціальних ризиків, 

пов’язаних зі становленням цифрової економіки, має формуватися системна 

державна політика, яка до пріоритетних напрямів будь-яких стратегічних 

документів, орієнтованих на людський, сталий, соціальний, освітній, трудовий, 

виробничий і цифровий розвиток, включає заходи, реалізація яких спрямована на 

нагромадження соціальних ресурсів. Перш за все вони мають бути націлені на 

соціалізацію цифрової економіки, збереження у людини освітніх, культурних, 

духовних, креативних якостей, психічного і фізичного здоров’я. Для 

попередження зростання структурного безробіття та зниження потреби у фахівцях 

ІТ-сфери необхідно забезпечити: активну профорієнтаційну роботу з молоддю; 

впровадження STEM-освіти (S − science, T – technology, Е – engineering, М − 
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mathematics) з початкової школи; задоволення потреби у фахівцях ІТ-сфери, 

особливо з кібербезпеки, шляхом збільшення державного замовлення на 

підготовку фахівців за ІТ-спеціальностями та перепідготовки, здобуття другої 

вищої освіти за ІТ-спеціальностями на пільгових умовах і 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 зберігатимуть робочі місця при можливості їх 

автоматизації чи роботизації; встановлення додаткового податкового 

навантаження організаціям, які здійснюють масові скорочення робочих місць у 

результаті роботизації та автоматизації трудових процесів і обов’язкової оплати 

перекваліфікації їх співробітників, які підлягають звільненню. 

За напрямом державної політики щодо зниження соціальних ризиків інтернет-

залежності молоді та дітей, моральної та духовної деградації необхідно: 

здійснення ґрунтовних наукових досліджень щодо визначення часових обмежень 

безпечної та небезпечної онлайн-присутності, в першу чергу дітей і молоді, та 

впливу різних онлайн-технологій на здоров’я людини; посилення контролю за 

контентом дитячих і підліткових сайтів, встановлення обмежень доступу за 

віковими критеріями до сайтів із «дорослим» і неконтрольованим контентом; 

систематичне проведення профілактичної роботи соціальними працівниками та 

дитячими психологами зі школярами та їх батьками щодо онлайн-присутності, 

спрямованої на роз’яснення руйнівної дії інтернет-залежності на психіку дітей і 

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 проблем подолання інтернет-залежності; розробка та 

впровадження культурних і моральних стандартів поведінки з використанням 

онлайн-технологій та виховання дітей і молоді шляхом укладання меморандумів 

про співпрацю представників громадськості та органів державної влади; 

проведення грантових конкурсів у межах державних програм, спрямованих на 
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подолання інтернет-залежності; створення реабілітаційних центрів, лікарень і 

програм щодо лікування інтернет-залежних людей; заборона вільного 

завантаження та розповсюдження інтернет-ігор (ігри, які викликають психічну 

залежність у людей, слід заборонити для розповсюдження та притягувати до 

кримінальної відповідальності їх розробників і розповсюджувачів); введення 

обов’язкової перевірки державними органами безпечності впливу онлайн-ігор, які 

розповсюджуються для дитячої аудиторії; введення додаткового податкового 

навантаження на розробників і розповсюджувачів інтернет-ігор. 

Інституційна підтримка цифровізації має супроводжуватися громадською 

підтримкою, яка полягає у формуванні «Кодексу етики користувача інтернету» та 

«Кодексу етики власника контенту». «Правильне користування можливостями 

інтернету та соціальними мережами» має стати окремим питанням викладання 

цифрових дисциплін із молодших класів, де засвоюватиметься «прийнятна» та 

визначатиметься «неприйнятна» поведінка у віртуальному світі з метою 

збереження фізичного та психічного здоров’я.  

Цифровізація економіки та суспільства потребує одночасного внесення змін до 

трудового законодавства України. Відсутність законодавчо визначених правил, 

процедур і механізмів урахування трудових питань у процесі цифровізації 

призводить до дискримінаційних явищ у системі соціально-трудових відносин та 

незахищеності працюючих, що знижує їх можливості відігравати повноцінну роль 

як ресурсу. 

Цифровізація економіки має відбуватися з урахуванням соціальних пріоритетів, 

дотриманням принципів соціальної справедливості та розвитку соціального і 

трудового потенціалів країни, а досягнення економічного ефекту не повинно 

призводити до зростання соціальних загроз і негативного соціального ефекту. 

Рівень свободи та невтручання в життя кожного громадянина має бути 

збалансованим із рівнем досягнутої соціальної безпеки і забезпечуватися без 

порушення меж приватного життя кожної людини. 
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Кожен із напрямів розвитку цифрової економіки в Україні потребує фінансової 

підтримки, нормативного, організаційного та методичного забезпечення. 

Відсутність такого забезпечення у 2019 р. обумовлює зростання відстані між 

соціально-економічним розвитком європейських країн та Україною з року в рік. 

Водночас слабо реалізується одна з основних цілей цифровізації економіки, 

проголошених у Концепції, − забезпечення реалізації людського ресурсу, 

розвиток цифрових індустрій та цифрового підприємництва [177]. Дослідження 

стану цифрового підприємництва та можливостей реалізації людського ресурсу в 

умовах цифровізації економіки свідчить про суперечність і непослідовність 

держави у досягненні визначених основних цілей та державної підтримки 

реалізації заходів в цьому напрямі, а відповідно, практично не здійснюється 

державне регулювання використання соціальних ресурсів у цій сфері. 

Цифровізація галузей економіки та суспільства залежить від рівня розвитку ІТ-

галузі, якості та кількості ІТ-фахівців. Ця галузь є трудомісткою і залежить від 

поточного стану, потенціалу й існуючих тенденцій на ринку праці в ІТ-сфері. 

Підставою для прогресивних змін є перш за все трудовий потенціал ІТ-сфери, 

який функціонує в несприятливих і небезпечних умовах для захисту трудових 

прав й інтересів ІТ-фахівців. 

У 2018 р. в Україні експорт комп’ютерних послуг збільшився на 20,3%, 

інформаційних − на 19,4% порівняно з 2017 р. Послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги досягли третього місця у структурі 

зовнішньої торгівлі послугами у 2018 р. та принесли країні 2044 млн дол. (на 

16,1% більше рівня 2017 р.) [91].  

Україна за 2013-2017 рр. вийшла на перше місце в Європі та четверте у світі за 

обсягом фінансових потоків і кількістю завдань, що виконуються на цифрових 

робочих платформах, посіла перше місце в «IT-фрілансі» у світі [69]. Відплив 

найкращих програмістів за кордон уповільнився порівняно з 2014-2016 рр., проте 
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конкуренція вітчизняних роботодавців із зарубіжними за українських 

програмістів стає все більш жорсткою.   

Щороку потреба у фахівцях ІТ-сфери зростає в рази, наприклад, у США близько 

200 тис. незакритих вакансій програмістів, а за прогнозами американського уряду 

до 2020 р. їх буде вже 700 тис. [224]. Аналогічні тенденції спостерігаються в 

Європі та інших країнах світу, що передбачає в майбутньому конкурентну 

боротьбу українського роботодавця за вітчизняні інтелектуальні ресурси. 

За різними прогнозами під впливом цифровізації економік втрата робочих місць 

зростатиме щороку і вже з 2020 р. може скласти від 5,1 до 85 млн місць, що не 

стосується робочих місць в ІТ-сфері та інженерних спеціальностей [55]. За 2017-

2018 рр. кількість фахівців у найбільших ІТ-компаніях зросла з 43 до 58 тис., а в 

цілому по галузі − на 60%, загальна чисельність зайнятих фахівців в ІТ-сфері на 

кінець 2018 р. становила 160 тис. [222]. Найбільшим попитом на ринку праці у 

2018 р. користувалися Front-end (Front-end developer), QA (quality assurance) і PHP 

(Hypertext Preprocessor) (31% від усіх вакансій в ІТ-сфері) [181]. За даними сайту 

DOU.ua дефіцит програмістів в Україні у 2018 р. досяг 50 тис. [39].  

Для подолання проблеми дефіциту програмістів державна політика перш за все 

має забезпечити їх підготовку в освітніх закладах країни. На збільшення 

пропозиції фахівців в ІТ-сфері впливає кількість випускників комп’ютерних 

спеціальностей закладів вищої освіти, фахівців, які пройшли перепідготовку та які 

приїхали з інших країн (трудових мігрантів).  

Кількість поданих заяв абітурієнтів на комп’ютерні спеціальності в 2018 р. 

становила 38 тис. і за популярністю комп’ютерний напрям навчання посідає 

четверте місце [157]. Щорічно більше 4 тис. фахівців випускають тільки львівські 

заклади вищої освіти, працюють ІТ-школи, освітні програми ІТ-компаній, 

з’являються нові напрями підготовки [56]. Так, у НУ «Львівська політехніка» від-

крилася спеціалізація «Інтернет речей», в Українському католицькому 

університеті − «Науки про дані» з вивченням студентами таких дисциплін, як 
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машинне навчання (Machine Learning), комп’ютерний зір (Computer Vision), 

обробка природних мов (Natural Language Processing), бізнес-аналітика (Business 

Analytics) тощо. Кількість студентів, які навчались у 2017/2018 рр. в 

університетах, академіях та інститутах України, за галузями знань становить: 

«Інформаційні технології» − 55165 осіб, «Електроніка та телекомунікації» − 

12998, «Інженерія» загалом − 91290 осіб [31]. Порівняно з 2016/2017 рр. зростання 

кількості студентів у 2017/2018 рр. становить 93 та 78% за галузями знань 

«Інформаційні технології» і «Електроніка та телекомунікації», де навчалось 28553 

й 7286 осіб відповідно [144]. З 2016 р. у Києві працює Ukrainian National IT 

Factory за принципами французької «Школи 42», яка безкоштовно готує 

професіоналів в ІТ-сфері. На зустрічі з лідерами ІТ-індустрії було озвучено 

прогноз, згідно з яким до 2024 р. відбудеться зростання кількості спеціалістів 

галузі до 400 тис. [30].  

Причинами повернення програмістів в Україну з-за кордону є зростання вартості 

їх роботи та попиту на внутрішньому ринку й низькі податки порівняно з іншими 

країнами. Дохід фахівців в ІТ-індустрії залежить від рівня їх кваліфікації та 

коливається від 500 дол. для Junior QA до 3,5-3,8 тис. дол. для Senior Ruby, Middle 

отримує близько 1,8 тис. дол. [181]. 

Цифровізація економіки ще не дістала розвитку, а тінізація відносин в ІТ-сфері 

процвітає. За даними Мін’юсту 125 тис. «айтішників» (78% фахівців в ІТ-сфері) 

оформлені як фізична особа-підприємець (ФОП), інші приблизно рівною мірою 

або оформлені штатними працівниками, або ніяк не оформлені [134]. Серед 

штатних працівників розповсюдженим є таке явище, як виплата мінімальної 

заробітної плати плюс сума в «конверті». Згідно з опитуванням Міжнародної 

організації праці 75% працівників цифрових платформ фрілансерів працюють 

неформально і не зареєстровані в податкових органах [69]. Стрімке зростання 

доходів у галузі привернуло увагу держави до необхідності збільшення податків в 

ІТ-індустрії та регулювання працевлаштування.  
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Результати опитування ІТ-фахівців свідчать, що створення окремої п’ятої групи 

ФОП для них і підвищення податку з 5 до 10% відповідно до проєкту «Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку 

креативних індустрій в Україні)» № 10094 від 26.02.2019 р. призведе до того, що 

19% ІТ-фахівців залишаться в Україні та платитимуть новий податок, 14% 

однозначно переїдуть до іншої країни, 48% готуватимуться до релокації, а 17% 

«підуть у тінь» і не платитимуть податок взагалі [97].  

Значним стримуючим чинником для прискореного запровадження цифровізації 

економіки та суспільства є незадіяність державного стимулювання цього процесу. 

Розповсюджена практика державної підтримки нових галузей, від яких залежить 

цифровізація національної економіки та стабільний дохід країни, – це розробка 

фінансових інструментів захисту і підтримки шляхом надання податкових 

кредитів, зниження ставок оподаткування, надання державних грантів, 

податкових канікул новоствореним підприємствам тощо. На думку багатьох 

експертів ІТ-галузі, досягнутий рівень зростання був би значно вищим при 

гідному ставленні держави до ІТ-сфери.  

Наведені статистичні дані свідчать про інтенсивне стабільне зростання ринку праці 

ІТ-галузі та високий відсоток зайнятих на неформальному ринку праці, який 

характеризується відсутністю дієвих інструментів соціального захисту та високою 

залежністю від державного регулювання цих процесів, якого не відбувається. 

Трудові відносини регулюються правилами, встановленими на цифрових 

платформах, які захищають передусім інтереси замовників і забезпечують безпеку 

та дохідність роботи самої платформи. Згідно з результатами опитування, 

наведеними в дослідженні Міжнародної організації праці, серед зайнятих на 

цифрових платформах 24% офіційно зареєстровані в державних органах і платять 

податки, 48% − не зареєстровані; 45% опитаних вважають, що при роботі на інтер-

нет-платформах зовсім не обов’язково платити податки та внески на соціальне 

страхування [69]. Через нестабільні заробітки більшість фрілансерів не спроможні 

сплачувати соціальні внески на постійній основі при офіційній реєстрації своєї 
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діяльності. Трудовий потенціал ІТ-сфери працює без страхування виробничих 

небезпек. 

На інтернет-платформах 67% фрілансерів мають або постійну роботу офлайн, або 

додаткову погодинну роботу, або власний бізнес. Онлайн-робота на цифрових 

платформах дозволяє поліпшити матеріальний стан працівників, для 25% 

зайнятих на інтернет-платформах це єдине джерело доходу. Дефіцит робочих 

місць у регіоні та низький рівень оплати праці провокують зростання 

неформальної зайнятості на цифрових платформах і не забезпечують соціального 

захисту цієї категорії працівників. 

Поява нової форми самозайнятості є неоднозначним явищем. В умовах, коли 

держава не може подолати високий рівень безробіття та запропонувати гідну 

оплату праці в усіх регіонах і сферах діяльності, неформальний ринок праці 

здійснює матеріальну підтримку населення. Соціальний захист у вигляді захисту 

від несплати виконаних робіт, зависоких комісійних і зловживань на цифрових 

платформах має відбуватися незалежно від того, сплачуються внески на соціальне 

страхування та податки працівником чи ні. Цифрові платформи самостійно 

визначають правила роботи, механізм оплати, можливості працювати на 

платформі, реєстрації та захисту акаунту працівника, і не завжди ці правила 

відповідають захисту трудових прав та гарантій, які обмежено визначено у 

трудовому законодавстві. 

Капіталізація соціальних ресурсів в умовах цифровізації повинна мати механізми 

зацікавленості в її запровадженні. Створення і реалізація зазначених механізмів 

залежать від задіяності важелів державного регулювання.  

Державна політика на ринку праці ІТ-галузі має бути орієнтована на формування 

системи заходів щодо утримання вітчизняних фахівців в Україні, їх 

переорієнтацію з розвитку іноземних економік на розвиток національної, 

зростання державного замовлення на підготовку ІТ-фахівців у рази і 

популяризацію цього напряму підготовки серед молоді. 
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Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки вагомим чинником цифрових трансформацій є середня освіта, яка 

потребує змін «від комп’ютерних класів до цифрових технологій у кожному 

учнівському портфелі, кожному класі, у кожного вчителя, на кожній парті» [177]. 

Для формування компетентностей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

із другого класу початкової школи учні вивчають предмет «Інформатика», а 

засновники закладів освіти зобов’язані забезпечити виконання вимог стандартів 

освіти, у тому числі доступ до інтернету. Станом на початок 2019 р. 

2148 загальноосвітніх закладів у сільській місцевості, або близько 19%, не мають 

доступу до інтернету чи мають неналежну якість підключення до інтернету. 

Нерентабельність «останньої мілі» в сільській місцевості ускладнює створення 

інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету та пошуки операторів 

зв’язку, які здійснюватимуть підключення й обслуговування, забезпечуватимуть 

високу якість інтернет-зв’язку.  

Перспективи запровадження цифрової економіки згідно з результатами аналізу 

правового й інституційного забезпечення, оцінки положень про цифрові 

трансформації, викладених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, 

поки що є невтішними. Прийняті нормативно-правові документи не містять 

фінансової підстави для їх реалізації. Вирішенню проблеми надання доступу до 

інтернету присвячено проєкт постанови «Деякі питання розвитку та створення 

інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету для подолання цифрової 

нерівності», яким передбачено створення Державного фонду подолання цифрової 

нерівності [174]. Відсутність запланованого державного фінансування заходів 

вищезазначеної постанови на 2019-2021 роки потребує пошуку інших джерел і 

можливостей досягнення цілей Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки. Окремі об’єднані територіальні громади 

за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

долають «цифровий розрив» і цифрову нерівність, в інших громадах активні 
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громадяни беруть участь у грантових конкурсах міжнародних організацій і 

розробляють проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури громади. 

З метою реформування загальної середньої освіти у 2018 р. затверджено 

Положення про Національну освітню електронну платформу [173], відповідно до 

якого мають бути вирішені питання «технологічного забезпечення реформи 

середньої освіти «Нова українська школа»; забезпечення учасників освітнього 

процесу сучасними електронними освітніми ресурсами і сервісами; безоплатне 

забезпечення електронними підручниками (далі − е-підручники) здобувачів 

повної загальної середньої освіти та відповідних педагогічних працівників; 

забезпечення е-підручниками інших здобувачів освіти та педагогічних 

працівників; створення сприятливого середовища для розвитку національного 

виробництва електронних освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників; розвиток 

електронного навчання і формування цифрової компетентності учасників 

освітнього процесу в Україні» [174]. Згідно з принципом № 1 Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки про рівний доступ 

до послуг, інформації та знань доступ до контенту платформи буде не тільки 

рівним, але і безкоштовним.  

Відповідно до основних напрямів цифровізації освіти Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки МОН розроблено 

Проєкт про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат, у яких учні здобуватимуть 

STEM-освіту та вивчатимуть STEM-дисципліни, набуваючи цифрових 

компетенцій, поглиблено вивчаючи математику, природничі науки, комп’ютерні 

науки та технології. За різними прогнозами попит на фахівців у сфері STEM (IT-

фахівці, інженери, програмісти, спеціалісти біо- та нанотехнологій, 

високотехнологічних виробництв) зростатиме і перевищить пропозицію, а попит 

на не-STEM-фахівців буде в декілька разів менше пропозиції на ринку праці.  

США, країни Європи, Японія, Сінгапур, Малайзія та інші розвинуті країни вже з 

2001 р. на державному рівні підтримують STEM-підходи та STEM-технології в 
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освіті, починаючи з дошкільної освіти, яка переростає в навчання протягом усього 

життя, із активним залученням жінок у цю сферу для досягнення гендерного 

балансу зайнятості у сфері STEM. Залучення 1% населення до STEM-професій 

приносить економіці держави зростання ВВП на 50 млрд дол. США [294]. Україна 

наразі здійснює перші кроки у підготовці STEM-педагогів, запровадженні STEM-

освіти та заохоченні молоді до вибору майбутніх STEM-професій. 

Модернізація сфери освіти для потреб цифрової економіки перебуває у 

початковому стані, коли необхідні положення декларуються у правових 

документах, але не знайшли широкого запровадження. Це не компенсує потреби у 

відповідному ІТ-персоналі. Кадровий «голод» у висококваліфікованих 

працівниках більше, ніж інші, відчувають промислові підприємства, які знаходять 

ресурси для оновлення технологій виробництва та побудови сучасних підходів до 

управління бізнес-процесами, створення  цифрових робочих місць. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації є джерелом покриття потреби у 

фахівцях із новими цифровими компетенціями. Дослідження, здійснене в 2017 р., 

свідчить, що в Україні працює більше 73 шкіл і навчальних центрів, які 

пропонують освітні послуги в ІТ-галузі. Серед них комп'ютерна академія ШАГ – 

найбільший в Україні навчальний заклад світового рівня, що спеціалізується на 

професійній IT-освіті [187], ІТ-школи при кафедрах інформатики вищих 

навчальних закладів, ІТ-курси при ІТ-компаніях, які навчають студентів і 

випускників університетів для заповнення своєї потреби в кадрах, здійснюють 

підготовку молодих фахівців, перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

Зростання попиту на ІТ-освіту викликає зростання пропозиції, яка враховує 

потреби замовника і пропонує коротко-, середньо та довгострокові курси. 

Керівництво промислових підприємств зацікавлене у використанні необхідного 

для виробництва персоналу та самостійно надає стимули до самоосвіти 

працівників, підвищення кваліфікації шляхом навчання на своєму робочому місці, 

обміну досвідом, формування системи наставництва. Постачальники сучасного 
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обладнання, техніки, програмного забезпечення пропонують відповідне навчання 

персоналу роботі з новою технікою, обладнанням, програмами. На великих 

підприємствах створюються власні центри підготовки/навчання в рамках 

концепції навчання протягом усього життя. Раніше вважалося, що старіння знань 

відбувається на 50% кожні 5 років, потім кожні 3 роки, далі щопівроку, а сьогодні 

йдеться про «дні». Це робить концепцію навчання протягом усього життя 

найбільш актуальною в освіті та управлінні розвитком персоналу. Роботодавці 

пропонують власному персоналу пройти онлайн-курси за певними ІТ-темами, 

дистанційне навчання з певних ІТ-спеціальностей або цільову підготовку на базі 

набору навчальних модулів.  

Створення навчальних центрів дозволяє розробляти внутрішньокорпоративні 

навчальні програми для адаптації персоналу, підвищення комп’ютерної 

грамотності, контролю та регулювання самоосвіти, навчальні програми за 

запитом керівників структурних підрозділів, а також оцінювати ефективність 

навчання персоналу та навчальних програм за розробленою системою критеріїв. 

Кадрова політика промислових підприємств ураховує особливості кожної галузі 

та фінансові можливості підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, кадрові 

стратегії розвитку, набору, підбору та відбору персоналу. В умовах відкритої 

кадрової політики віддається перевага залученню висококваліфікованих фахівців 

на відповідні посади та створюються єдині конкурсні умови відбору як для 

власного персоналу, так і для представників зовнішнього ринку праці. В умовах 

закритої кадрової політики приділяється підвищена увага вихованню 

професіоналів на підприємстві в межах програм системи розвитку персоналу на 

підприємстві. 

Міграція є вагомим і значущим важелем, який впливає на пропозицію на ринку 

праці в ІТ-сфері, після підготовки та перепідготовки спеціалістів. Дослідження 

портрету ІТ-спеціаліста 2018 р. характеризує різні міграційні настрої, які в 

кількісному вираженні зберігаються не перший рік: 43% опитаних ІТ-фахівців (із  
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8638 респондентів, які взяли участь в опитуванні) не планують залишати Україну, 

44% думають про пошук роботи за кордоном, 8% активно готуються до від’їзду, 

4% вже виїхали за кордон, 2% виїхали та повернулися назад [158]. Відплив 

інтелектуальних соціальних ресурсів за кордон є не лише втратою людського й 

інтелектуального капіталу, але і втратою державою можливостей щодо 

досягнення рівня розвитку розвинутих країн. 

Країни-лідери за вибором еміграції − це США, Канада, Польща, Німеччина, 

Нідерланди, Великобританія. Середній вік емігрантів – 29 років. Із тих, хто 

виїхав, 19% опитаних точно не повернуться до своєї країни, 42% швидше за все 

не повернуться [216]. Серед основних причин, які можуть вплинути на бажання 

повернутися до України, опитані назвали підвищення рівня життя в країні, 

родинні причини, завершення військових дій, пропозицію роботи з високою 

оплатою і цікаву роботу з професійної точки зору. 

Статистичні дані щодо кількості іммігрантів в ІТ-сфері у відкритому доступі 

відсутні. У публікації, присвяченій дослідженню трудової міграції, зазначено, що 

роботу в Україні в ІТ-сфері шукають працівники з Білорусі, Казахстану, 

Киргизстану, Узбекистану, більшість з яких мають значний досвід [223].  

У 2017 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» створено 

пільгові умови для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів («іноземці або 

особи без громадянства, які обіймають посади, пов’язані з розробленням й 

упровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, 

комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та 

криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять 

діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної 

діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності» [76]). 

Іноземних ІТ-професіоналів виділено в окрему групу – «особлива категорія 

іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в 
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Україні», для якої розмір мінімальної заробітної плати не регулюється в 

законодавчому порядку, а встановлюється на розсуд роботодавця. Для 

порівняння: для інших груп іноземних працівників мінімальна заробітна плата 

регулюється державою від 5 до 10 мінімальних заробітних плат залежно від сфери 

зайнятості. Дозвіл на застосування праці іноземних ІТ-професіоналів видається на 

період дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки (для 

більшості інших груп – до року). Державна підтримка ІТ-галузі спрямована на 

зниження дефіциту ІТ-фахівців завдяки залученню іноземних професіоналів через 

спрощення процедур отримання дозволу на роботу і створення умов для 

визначення оплати праці на договірних засадах. Працевлаштовувати іноземних 

працівників можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. 

Стрімкий розвиток галузі, яка відрізняється високою працемісткістю, гнучкими 

формами зайнятості, можливостями віддаленого способу роботи, суттєвим 

відсотком спеціалістів, які співпрацюють із зарубіжними компаніями та 

оформлені як фізичні особи-підприємці, а саме трансформаційні процеси у сфері 

соціально-трудових відносин, не враховано в трудовому законодавстві країни. 

Захист з боку професійних об’єднань і колективних договорів у 2018 р. відчували 

65,2 тис. осіб, або 54,5% до облікової кількості штатних працівників у сфері 

«інформації та комунікації» проти 67,4 тис. осіб у 2017 р. та 87,4 тис. осіб у 

2014 р. Кількість зареєстрованих колективних договорів щорічно зменшується як 

у цілому по Україні, так і в окремих галузях. У 2018 р. 541 колективний договір 

був зареєстрований у сфері «інформації та комунікації» проти 611 од. у 2017 р. та 

690 од. у 2014 р. (за даними офіційного сайту Державної служби статистики 

України www.ukrstat.gov.ua: «Стан укладання колективних договорів за видами 

економічної діяльності»). 

Для фахівців в ІТ-сфері, які оформлені як ФОП, дуже важливим є податкове 

регулювання їх діяльності, оскільки розмір податків впливає на прибуток, який 

вони отримують. Більшість із них оформлені як платники єдиного податку ІІІ 

групи, яка дозволяє ведення зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до 
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Підрозділу 2 розділу XX п. 26-1 Податкового кодексу України з 01 січня 2013 р. 

до 01 січня 2023 р. звільняються від оподаткування податком на додану вартість 

операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною 

продукцією [155]. Із 2018 р. у зв'язку з набуттям чинності Законом України 

№ 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» [77] був доповнений перелік IT-продукції та операцій, 

винагорода за які до 01 січня 2023 р. звільняється від оподаткування ПДВ 

(податок на додану вартість). ПДВ-пільги для платників податку ІІІ групи є 

суттєвою державною підтримкою, але тимчасовою. 

Для захисту трудових прав виконавців робіт в ІТ-галузі співпраця із замовником 

має бути оформлена документом, у якому обов’язковими елементами є 

визначення прав інтелектуальної  власності на створені продукти, санкцій за 

порушення умов контракту, умов конфіденційності. Виконані роботи та надані 

послуги мають бути оформлені актами виконаних робіт і наданих послуг для 

підтвердження факту їх здійснення. 

Заходи та напрями державного регулювання прискорення цифрових 

трансформацій, які випливають із потреб реалізації Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України, мають бути пролонговані на період до 2030 р. 

До їх складу необхідно включити такі перспективні заходи: реалізація 

Національного плану широкосмугового доступу до інтернету на період до 2030 р.; 

розробка та затвердження переліку цифрових професій на основі вимог ринку 

праці й оновлення державного класифікатора професій; розробка Програми 

державної підтримки переходу бізнесу та підприємництва до «Індустрії 4.0» за 

рахунок податкових і фінансових інструментів, державної підтримки 

інноваційних підприємств та венчурного капіталу; моніторинг потреб ринку праці 

у фахівцях ІТ-сфери та збільшення державного замовлення на професії в ІТ-сфері; 

відкриття нових освітніх програм у ЗВО з підготовки за новими професіями ІТ-

сфери; розробка освітніх програм підготовки та перепідготовки інженерних 
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кадрів відповідно до потреб цифровізації економіки як за державним 

замовленням, так і на контрактній основі; проведення грантових конкурсів, 

спрямованих на розвиток неформальної освіти молоді та людей похилого віку 

«цифровим навичкам»; розробка та реалізація Програми державної підтримки 

забезпечення закладів освіти (середньої, вищої) необхідним обладнанням і 

технікою для використання «цифрових» технологій та ІКТ у процесі управління 

та навчання; розробка системи заходів щодо підтримки та сприяння відкриттю в 

закладах освіти класів, груп, курсів з предметів природничо-математичного циклу 

і технічної творчості, створення дослідних STEM-центрів/лабораторій; 

ратифікація Україною конвенцій МОП № 177 «Про надомну працю» та № 189 

«Про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів)»; контроль за дотриманням 

норм трудового законодавства в онлайн-середовищі (на цифрових платформах); 

розробка системи заходів сприяння легалізації трудових відносин в онлайн-

середовищі; внесення змін до трудового законодавства, пов’язаних із 

регулюванням трудових відносин в умовах цифровізації. 

Для компенсації існуючого дефіциту трудових ресурсів в ІТ-галузі Україна готує 

висококваліфіковані кадри, які високо цінуються і на внутрішньому, і на 

зовнішньому ринках праці. Відплив найкращих фахівців галузі за кордон 

призупинився, і намітилася тенденція їх повернення в Україну для роботи як у 

вітчизняних, так і в зарубіжних компаніях. Прозора система трудових відносин, 

проникнення стандартів соціального захисту в онлайн-середовище, гідна оплата 

праці в ІТ-сфері дозволять створити конкурентоспроможні умови праці й 

утримати в Україні найдорожчу та найбільш дефіцитну робочу силу у світі.  

Пропозиція на ринку праці в ІТ-сфері збільшується шляхом підготовки молодих 

професіоналів, перепідготовки фахівців суміжних професій і залучення іноземних 

ІТ-професіоналів. Щорічно кількість випускників ІТ-спеціальностей зростає, а 

система освіти швидко реагує на потреби ринку праці та пропонує нові 

спеціалізації в університетах, освітні ІТ-курси, проте кадровий «голод» в ІТ-

професіоналах не зменшується. Іноземні ІТ-професіонали не мають 
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визначального впливу на ринок праці в Україні, оскільки на глобальному ринку 

праці оплата праці в українській ІТ-галузі є неконкурентоспроможною. Державна 

підтримка галузі в цьому напрямі надається шляхом встановлення пільгових умов 

для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів. Одночасно відсутня 

мотивація та вагомі стимули для повернення трудових мігрантів ІТ-сфери та 

закріплення тих, хто планує мігрувати. Вирішення проблеми дефіциту кадрів 

потребує системних заходів, таких як активна державна підтримка у створенні 

необхідної матеріально-технічної бази, інфраструктури широкосмугового доступу 

до інтернету; розробка та реалізація національних програм з підготовки STEM-

педагогів, інтеграції STEM-освіти в національну систему освіти; реалізація 

проєкту «STEM: професії майбутнього» на всій території України. 

У державі не планується розробка системних стратегічних заходів щодо 

підтримки позитивних тенденцій і конкурентних перемог, які країна здобула у 

міжнародному цифровому середовищі. В IT-фрілансі Україна вийшла на перші 

позиції у світі. Для ІТ-професіоналів, які оформлені як ФОП, держава пропонує 

тимчасові податкові пільги. Представники неформального ринку праці, яких за 

різними оцінками нараховується від половини до чверті в галузі, перебувають за 

межами соціального захисту та державної підтримки. Для усунення 

дискримінаційних явищ і соціальних загроз у роботі ІТ-фрілансерів пропонується 

використання міжнародного досвіду регулювання трудових відносин шляхом 

ратифікації конвенцій МОП «Про надомну працю» та «Про гідну працю домашніх 

працівників (фрілансерів)». 

У трудовому законодавстві України не гарантовано повною мірою захист 

трудових прав за умов цифровізації економіки. Відсутні положення щодо 

трансформації трудових відносин в ІТ-сфері, які пов’язані з особливостями у 

процесі найму, визначення бази оплати праці, умов і режиму праці, вирішення 

трудових конфліктів. Зазначені напрями трудових відносин потребують 

законодавчого визнання та забезпечення гарантій соціального захисту працюючих 

в умовах цифровізації економіки та «цифрової трудової реальності». 
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5.3 Стратегічні напрями забезпечення регуляторної політики щодо 
збереження, залучення та використання соціальних ресурсів розвитку 

економіки та система заходів щодо їх реалізації 
 

Однією з найбільш досліджених і найменш вирішених проблем є визнання 

людини, людського, соціального та трудового потенціалів, соціального капіталу 

як ефективних важелів сталого розвитку, ресурсів економічного зростання, 

стратегічних пріоритетів у соціально-економічній сфері та безпековому просторі 

на шляху інтеграції країни до спільноти розвинутих і конкурентоспроможних 

держав.  

Стратегія будь-якої спрямованості і на державному, і на регіональному рівнях має 

бути орієнтована на реалізацію принципів безпеки та розвитку, які перш за все 

мають відношення до людини, її життя, залученості до праці й ефективного 

використання в процесі праці зі створенням можливостей зростання якості 

суспільних та соціально-трудових відносин, а також, які сприяють формуванню та 

реалізації соціальних та трудових прав, гарантій і свобод. Без державного 

регулювання ці процеси неможливо здійснити на високому рівні та досягти ЦСР, 

успішної євроінтеграції, гідного життя та добробуту громадян країни. Тому 

виникає необхідність у розробці стратегічних засад комплексного залучення 

соціальних ресурсів як важеля економічного зростання, носія культури безпеки, 

чинника сталого розвитку, об’єкта державного регулювання. 

Стратегічні засади державного регулювання використання соціальних ресурсів 

потребують визначення термінологічного апарату, мети, принципів, критеріїв 

досягнення, напрямів і завдань розвитку. 

Державне регулювання використання соціальних ресурсів – це управлінська 

діяльність, спрямована на залучення соціальних ресурсів в соціально-економічні 

процеси як чинників сталого розвитку. 
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Соціальні ресурси − це задіяні у соціально-економічних процесах соціальний і 

трудовий потенціали, використання яких обумовлює розвиток економіки, 

суспільства, окремої людини. 

Соціальний потенціал – це наявні та потенційні можливості й умови суспільної 

взаємодії суб’єктів соціально-економічних відносин щодо розвитку і безпеки в 

соціальній, економічній та екологічній сферах. 

Трудовий потенціал – це задіяні та потенційні можливості працездатного 

населення до соціальної діяльності, перш за все трудової, в національній 

економіці. 

Соціальний капітал – це система соціальних зв’язків, яка завдяки реалізації 

якісних властивостей (цінностей, довіри, відповідальності тощо) створює 

можливості для ефективної соціально-економічної взаємодії суб’єктів відносин та 

одержання вигід і благ від неї. 

Соціальна безпека – безпека соціального розвитку – це стан захищеності 

соціальних інтересів особи, суспільства, держави від впливу загроз національній 

безпеці [192]. 

Метою реалізації стратегічних засад регуляторної політики щодо використання 

соціальних ресурсів є створення умов і досягнення ефективного їх залучення 

задля потреб сталого розвитку людини, суспільства та держави. 

Принципи забезпечення формування, збереження та використання 

соціальних ресурсів: 

пріоритет прав і свобод людини та громадянина; 

реалізація конституційного права на цінність життя і здоров'я людини, її честі та 

гідності, безпеки і недоторканності; 
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запобігання виникненню й реалізації загроз соціальній та економічній безпеці в 

державній політиці використання соціальних ресурсів; 

дотримання балансу економічної ефективності та соціальної справедливості в 

системі суспільних відносин; 

посилення соціальної відповідальності всіх суб’єктів державного управління 

соціально-економічними процесами; 

рівність доступу до якісної освіти і соціальних послуг, інформації та знань усіх 

верств населення; 

формування безпечних умов для життя та здоров’я працюючих, поширення гідної 

праці; 

забезпечення безпеки через розвиток, розвиток через забезпечення безпеки; 

протидія дискримінації та насильству в соціально-трудових відносинах; 

збереження українських цінностей і традицій, забезпечення національно-

патріотичного виховання;  

розвиток системи соціальних відносин, надання переваги переговорним процесам 

у розв'язанні трудових і соціальних конфліктів, залучення до діалогу та участі у 

прийнятті рішень громадянського суспільства; 

інтеграція України у прогресивні міжнародні системи соціального розвитку, 

наближення до європейських соціальних стандартів якості життя населення; 

надання переваги людині, її людським якостям і свідомості, збереження людини 

як людини при просуванні роботизації та цифровізації. 
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Критерії досягнення ефективного формування, збереження та використання 

соціальних ресурсів: 

високий рівень державного регулювання використання соціальних ресурсів, їх 

залучення до досягнення Цілей сталого розвитку; 

мобілізація соціальних ресурсів до підвищення рівня та якості життя населення, 

подолання бідності; 

зростання продуктивності праці й ефективності мотивуючих систем 

продуктивності праці, гідна оплата праці; 

високий законодавчо встановлений рівень соціальних і трудових прав і гарантій 

та їх дотримання; 

високий рівень зайнятості та зниження безробіття; 

соціальна стабільність, відсутність соціальної та трудової конфліктності; 

високий рівень соціальної та трудової активності; 

забезпечення демографічної, соціальної, економічної та екологічної безпеки; 

зниження рівня соціальної нерівності та дискримінації, подолання гендерної 

нерівності; 

посилення демократизації суспільних відносин, зростання рівня довіри громадян 

до влади; 

урегулювання збройного конфлікту на сході України, відновлення території, 

постраждалої від конфлікту; 

інтеграція ВПО у територіальні громади, використання потенціалу вимушених 

переселенців як ресурсу розвитку; 



377 

 

 

забезпечення правової, соціальної, економічної та колективно-договірної 

захищеності трудового потенціалу; 

наближення до європейських соціально-трудових стандартів, створення умов для 

євроінтеграційних процесів. 

Пріоритетні напрями формування, збереження та використання соціальних 

ресурсів розвитку національної економіки: 

1. Попередження та подолання ризиків і загроз руйнування соціальних ресурсів 

розвитку економіки, посилення соціальної безпеки.  

2. Підвищення якості державного управління в соціальній і трудовій сферах, 

посилення інституційного забезпечення залучення та використання соціальних 

ресурсів. 

3. Забезпечення розвитку та активізації соціального і трудового потенціалів як 

чинників економічного зростання. 

4. Посилення соціальної орієнтації економіки, дотримання балансу соціальної та 

економічної безпеки. 

5. Створення умов для укріплення стану здоров’я людини та системи його 

охорони, поширення здорового способу життя, зниження рівня виробничих 

небезпек. 

6. Забезпечення розвитку освітнього та наукового потенціалу країни, 

запровадження безперервної освіти впродовж життя; орієнтація освіти на вимоги 

цифровізації економіки. 

7. Забезпечення регулювання міграційних процесів, збереження трудового, 

освітнього й інтелектуального потенціалу; створення умов для скорочення 

еміграції молоді. 



378 

 

 

8. Удосконалення суспільних відносин, нагромадження соціального капіталу, 

розвиток соціального діалогу, укріплення національної єдності. 

9. Використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку 

територіальних громад, регіонів, країни. 

10. Забезпечення гармонізації соціального розвитку та цифровізації економіки. 

11. Створення умов для зростання конструктивної громадянської активності та 

зміни ролі громадянського суспільства з об’єкта на суб’єкт управління. 

12. Формування сприятливих умов для досягнення екологічних Цілей сталого 

розвитку та мінімізації екологічних ризиків. 

Система заходів щодо забезпечення реалізації пріоритетних напрямів 

формування, збереження та використання соціальних ресурсів: 

1. За напрямом попередження та подолання ризиків і загроз руйнування 

соціальних ресурсів розвитку економіки, посилення соціальної безпеки: 

забезпечення орієнтації державного управління на попередження та мінімізацію 

соціальних загроз при формуванні концепцій, стратегій, програм розвитку; 

створення умов стабільності в державі, забезпечення своєчасного реагування на 

соціальні ризики та небезпеки для людини, суспільства, держави; 

розробка та включення положень щодо попередження та мінімізації соціальних 

загроз національній безпеці, спрямованих на збереження соціальних ресурсів 

країни, до проєкту Стратегії національної безпеки на 2020-2025 роки; 

подолання ризиків та небезпек для людського потенціалу країни, пов’язаних зі 

збройним конфліктом на сході України; 

попередження та недопущення порушень основних прав, гарантій і свобод 

людини, посилення захисту прав і свобод ВПО; 
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подолання високого рівня бідності в країні та тенденцій до його зростання, 

попередження зростання безробіття; 

недопущення зростання злочинності, деморалізації суспільства, випадків 

девіантної поведінки; 

протидія посиленню криміногенної ситуації, появі незаконних воєнних 

формувань у країні, створення умов для зниження високого конфліктного 

потенціалу суспільства; 

недопущення подальшого поглиблення моральної та духовної деградації 

суспільства, знецінення праці та працівника, розвиток соціально-культурного 

потенціалу; 

посилення протидії зростанню зовнішньої міграції, відпливу інтелектуального та 

людського потенціалу, молоді за кордон; 

подолання ненаціленості державної політики на соціалізацію економіки; 

протидія посиленню соціальної нерівності у суспільстві; 

протидія поглибленню демографічної кризи в країні, підвищення ефективності 

демографічної політики; 

подолання ризиків для стану здоров’я населення, підвищення ефективності 

системи його охорони, поширення здорового способу життя; 

поширення у свідомості людини цінностей активності, орієнтації на власні сили, 

відповідальності за власне життя, самозбереження, саморозвиток; 

зниження виробничих і побутових небезпек, поліпшення екологічної ситуації та 

створення сприятливих умов проживання; 

підвищення загального рівня культури безпеки суспільства, посилення ролі 

громадянського суспільства у формуванні державної політики соціальної безпеки; 
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створення єдиного інформаційного простору для органів та служб безпеки й 

управління життєдіяльністю міст, селищ; реалізація в громадах проєктів 

«Безпечне місто». 

2. За напрямом підвищення якості державного управління в соціальній і трудовій 

сферах, посилення інституційного забезпечення залучення та використання 

соціальних ресурсів: 

посилення державного регулювання щодо інституційного, організаційно-

управлінського та правового забезпечення використання та залучення соціальних 

ресурсів економічного розвитку; 

упровадження в систему державного управління інноваційних принципів, які 

визначають та забезпечують соціальну конкурентоспроможність держави, 

престижні місця України в міжнародних рейтингах соціальної спрямованості; 

визначення в методиках формування державних і регіональних стратегій розвитку 

положень, напрямів, заходів, показників й індикаторів, що визначають стан та 

зміни в соціальному, економічному, екологічному і цифровому розвитку; 

підвищення якості й ефективності державного регулювання соціально-

економічних процесів щодо соціальної нерівності та наслідків її прояву; 

встановлення відповідальності державних органів виконавчої влади за наявність 

небезпеки та негативні наслідки їх прояву в соціальній, економічній і трудовій 

сферах; 

запровадження інноваційних положень у соціальне та трудове законодавство 

України, які визначають відповідальність за неефективне соціальне управління, 

погіршення ситуації в соціальній і трудовій сферах; 

забезпечення входження України рівноправним партнером до об'єднань, союзів, 

асоціацій, організацій співробітництва розвинутих країн, успішної інтеграції 

країни у світове соціальне й економічне середовище; 
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визначення та конкретизація серед завдань та обов’язків органів і структур 

виконавчої влади гарантування кожному громадянину недоторканності, безпеки, 

збереження життя та здоров'я, честі й гідності, умов для повноцінного захисту, 

реалізації прав і свобод людини;  

забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування, визначення чітких критеріїв розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади щодо 

залучення та використання соціальних ресурсів; 

підвищення рівня кваліфікації державних службовців з питань використання 

соціальних ресурсів як чинників економічного зростання та суспільного розвитку; 

визначення в положеннях про діяльність органів влади та самоврядування 

повноважень, обов’язків і відповідальності щодо використання соціальних 

ресурсів, урахування у пріоритетних напрямах і завданнях державних , 

регіональних стратегій розвитку питань щодо розвитку соціального та трудового 

потенціалів; 

визначення повноважень, відповідальності та обов’язків центральних органів 

виконавчої влади і завдань щодо сталого розвитку; 

внесення змін та доповнень, що стосуються сталого розвитку, до змісту 

державних і регіональних стратегій розвитку на період до 2020-2030 рр.; 

формування державних, регіональних, галузевих концепцій, стратегій, програм і 

планів відповідно до положень сталого розвитку; 

розробка методики оцінки досягнення Цілей сталого розвитку за соціальною, 

економічною, екологічною складовими та її використання при моніторингу 

досягнення ЦСР як наукове обґрунтування прийняття управлінських рішень у 

стратегіях розвитку. 
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3. За напрямом забезпечення розвитку та активізації соціального і трудового 

потенціалів як чинників економічного зростання: 

забезпечення нормативно-правового регулювання питань дистанційної зайнятості, 

умов й оплати праці при віддаленій роботі, сприяння цифровізації обліку трудової 

діяльності та зайнятості громадян; 

посилення контролю за дотриманням соціальних і трудових прав незалежно від 

форм зайнятості працівників та форм власності підприємств; 

розроблення нормативно-правового документа щодо сприяння повній і 

продуктивній зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків; 

гармонізація національного законодавства у сфері зайнятості населення з 

міжнародними трудовими стандартами; 

удосконалення інституційного та нормативно-правового забезпечення розвитку 

суб’єктів середнього і малого підприємництва; 

посилення заходів запобігання та боротьби з використанням нелегальної праці, 

поширенням нелегальної та незадекларованої праці; 

усунення всіх форм дискримінації серед працівників за статтю, віком, 

віросповіданням, расою, профспілковим членством при працевлаштуванні, 

визначенні розміру оплати праці та умов й охорони праці, участі в переговорах 

при укладанні колективних договорів, умов просування, навчання, дисципліни 

праці, охорони здоров’я, допуску до державної служби; 

створення умов для подолання десоціалізації у трудовій сфері, тінізації, втрат 

трудового потенціалу, бідності серед працюючих; 

досягнення та підтримання високого рівня зайнятості всіх вікових категорій 

працівників, скорочення неформальної зайнятості; 
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забезпечення гідних умов й оплати праці, стимулювання продуктивної праці, 

скорочення низькооплачуваної праці; 

модернізація політики доходів щодо використанням важелів стимулювання 

продуктивної праці зі зменшенням патерналістських стратегій підтримки 

населення; 

посилення запровадження фінансово-економічних стимулів для підвищення 

зацікавленості роботодавців у створенні гідних умов праці;  

поширення застосування економічних методів стимулювання підприємств при 

створенні нових робочих місць і працевлаштуванні молоді, ВПО, осіб 

передпенсійного віку, осіб з інвалідністю, звільнених із військової служби, 

учасників ООС; 

створення умов для залучення економічно неактивного населення до праці та 

самореалізації, у тому числі осіб похилого віку та осіб з інвалідністю; 

подолання дискримінації в оплаті праці між кваліфікованою та некваліфікованою 

працею, удосконалення умов і підвищення рівня оплати праці в бюджетній сфері; 

подолання гендерної нерівності у сферах оплати праці, представництва у владі, 

кар’єрного зростання, у тому числі сексизму в засобах масової інформації, 

політиці та побуті; 

створення центрів надання безкоштовної консультативної допомоги 

представникам малого бізнесу, безробітним щодо відкриття електронного бізнесу, 

розвитку самозайнятості; 

створення державних інститутів з надання правової, технічної, організаційної 

підтримки та експертних, фінансових, освітніх послуг підприємцям; 
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популяризація підприємницької діяльності, формування сприятливого правового 

та ділового середовища для відкриття нового бізнесу, спрощення процесу 

реєстрації відкриття та закриття малого та середнього бізнесу; 

укріплення соціального діалогу та державно-приватного партнерства, дотримання 

балансу інтересів держави, роботодавців і працівників, підвищення правової 

грамотності працюючих для захисту своїх трудових прав, формування у 

свідомості працівника та роботодавця переваг соціально відповідальної 

поведінки; 

визначення положень у проєкті Трудового кодексу щодо посилення 

відповідальності держави за стан розвитку трудової сфери, упровадження гідної 

праці, забезпечення якості трудового життя; 

забезпечення модернізації державного управління трудовою сферою з 

урахуванням процесів цифровізації; 

забезпечення активізації в посиленні позицій профспілок та інших громадських 

об’єднань щодо захисту соціально-трудових прав працюючих при 

трансформаціях у трудовій сфері за умов цифровізації; 

розвиток програм мікрофінансування для підтримки малого підприємництва та 

створення нових робочих місць; 

забезпечення розвитку соціального підприємництва, залучення зарубіжних та 

вітчизняних інвесторів і фондів для активізації та поширення соціального 

підприємництва; 

створення умов залежності зростання заробітної плати та економічного зростання 

від ефективності господарювання на різних рівнях управління. 

4. За напрямом посилення соціальної орієнтації економіки, дотримання балансу 

соціальної та економічної безпеки: 
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забезпечення сталого зростання частки оплати праці у структурі валового 

внутрішнього продукту; переорієнтація державної політики розвитку виробничої 

та трудової сфер на високу вартість робочої сили; 

гармонізація економічного та соціального розвитку, дотримання балансу 

економічної та соціальної безпеки, реалізація в системі господарювання принципу 

економічної ефективності та соціальної справедливості; 

орієнтація соціально-економічної політики на узгодженість інноваційних і 

цифрових змін, євроінтеграції та процесів глобалізації; 

підвищення рейтингу країни у міжнародних економічних порівняннях, у тому 

числі за індексом глобальної конкурентоспроможності; 

забезпечення врахування в інвестиційній, бюджетній, ціновій, грошово-кредитній, 

податковій, структурній політиці потреб соціалізації економіки; 

досягнення виваженого бюджетного вирівнювання через державне регулювання 

витрат на соціальні цілі з урахуванням потреб в економічному зростанні; 

орієнтація стратегічного державного планування на врахування та досягнення 

цілей сталого розвитку України 2030; 

забезпечення збалансованості методів державного регулювання з ринковими 

механізмами, важелями, інструментами задля збереження та зростання соціальних 

ресурсів; 

реалізація реформ децентралізації соціальної та економічної політики на користь 

розвитку соціального і трудового потенціалів, нагромадження соціальних 

ресурсів із виокремленням соціальних й економічних функцій, обов’язків, 

повноважень і відповідальності держави та регіонів за ці зміни; 
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забезпечення збалансованості змісту правової регламентації економічної та 

соціальної політики в законодавстві України (Бюджетний, Господарський, 

Цивільний, Кримінальний, Трудовий (проєкт) кодекси та інші закони України); 

використання показників соціального та людського розвитку в методиках оцінки 

діяльності органів державної та регіональної влади; 

визначення та врахування в положеннях про діяльність органів виконавчої влади 

завдань забезпечення соціальної орієнтації економіки; 

спрямованість розвитку системи суспільних відносин на партнерство між 

органами державної влади і громадянами, підвищення рівня довіри на цих 

засадах; 

використання економічних механізмів й інструментів для підвищення життєвого 

рівня населення, формування соціально виваженого перерозподілу ВВП; 

формування соціально відповідального громадянського суспільства, перетворення 

його на конструктивний суб’єкт управління, поширення його контролю за 

діяльністю держави; 

сполучення процесів розвитку соціально орієнтованої економіки та посилення 

особистої відповідальності громадян за власний добробут; 

удосконалення міграційної політики України, формування сприятливих 

економічних умов і стимулів для активізації трудової міграції на користь 

соціально-економічного розвитку. 

5. За напрямом створення умов для укріплення стану здоров’я людини та 

системи його охорони, поширення здорового способу життя, зниження рівня 

виробничих небезпек: 

підвищення ефективності державної політики щодо укріплення здоров’я нації, 

модернізація системи його охорони, запровадження медичного страхування, 
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поширення здорового способу життя, забезпечення якості та доступності 

медичних послуг, поширення закладів медичної та профілактичної сфери; 

визначення серед стратегічних пріоритетів сфери охорони здоров’я забезпечення 

якості та доступності медичних послуг для кожної людини; відновлення й 

укріплення системи профілактичних заходів щодо запобігання та раннього 

виявлення захворюваності для працюючих; 

прискорення ухвалення проєкту Закону України «Про систему громадського 

здоров’я»; 

забезпечення адресних змін у системі державного управління щодо охорони 

здоров’я, подолання корупції, викорінення незаконних платних послуг, надання 

койко-місць, ліків тощо; 

створення системи соціально-комунікаційної взаємодії між лікувальними 

закладами (лікарями) та громадянами щодо потреб у наданні та залученні 

медичних послуг, подоланні перешкод невідповідності чинної системи охорони 

здоров’я інтересам людини; 

посилення кваліфікаційних вимог до лікаря з урахуванням оцінок пацієнтів щодо 

ефективності його лікування; запровадження системи моніторингу «лікар-

пацієнт»; 

активізація державного регулювання щодо запровадження страхової медицини із 

здійсненням інформаційного супроводження щодо її змісту, сутності та переваг 

для людини; 

здійснення державної політики, спрямованої на консолідацію зусиль держави, 

роботодавців, територіальних громад і фізичних осіб щодо фінансування послуг 

медичної допомоги; 



388 

 

 

збереження життя та здоров’я людей унаслідок припинення бойових дій на сході 

України, подолання протистояння між сторонами збройного конфлікту мирним 

шляхом; 

відновлення та налагодження оперативної роботи з цивільної оборони, 

спрямованої на захист життя і здоров’я населення в разі стихійного лиха, бойових 

дій, аварій на виробництві тощо; навчання безпечним правилам поведінки; 

посилення профілактичної роботи із запобігання нещасним випадкам на 

виробництві та в побуті; 

створення національної превентивної ризик-орієнтованої системи забезпечення 

професійної безпеки, яка обумовлює управління виробничими ризиками для 

життя та здоров’я працюючих; 

сприяння реалізації Цілі сталого розвитку № 2 щодо продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування при досягненні ЦСР України до 2030 року, посилення 

державного контролю за якістю продуктів харчування, захист внутрішнього 

ринку від недоброякісного імпорту продуктів харчування; 

розробка та реалізація системи стимулювання медичних кадрів до роботи в 

сільській місцевості та малих містах; 

досягнення ЦСР № 3 «Забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю всіх людей будь-якого віку» у сполученні з іншими ЦСР України 

до 2030 року; 

розробка, схвалення та реалізація нових проєктів Концепції демографічного 

розвитку України, Концепції державної сімейної політики, Концепції державної 

житлової політики, які відповідають сучасним вимогам та викликам збереження й 

розвитку людини та суспільства; 
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розвиток системи надання реабілітаційних послуг учасникам бойових дій, 

соціальної допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій та осіб, які 

отримали інвалідність унаслідок збройного конфлікту; 

підвищення рівня доступності та якості медичних послуг для громадян, які 

проживають у сільській місцевості та на території проведення ООС, депресивних 

територіях; 

розвиток різних форм і доступності оздоровлення та відпочинку дітей, молоді, 

працюючих, людей похилого віку, адресне залучення до фізичного розвитку, 

здорового способу життя всіх верств населення;  

розробка та реалізація Кодексу здорового способу життя, створення умов його 

впровадження, обмеження реклами алкоголю і тютюну, посилення боротьби з 

наркоманією та ігроманією; 

запобігання одночасному впливу виробничих, побутових, екологічних, 

психологічних ризиків і забезпечення зниження їх негативного впливу на 

населення за рахунок реалізації відповідних заходів, прийнятих у державних і 

регіональних стратегіях розвитку; 

забезпечення сполучення реалізації реформи з децентралізації управління та 

системи охорони здоров’я, підвищення прозорості та соціальної відповідальності 

суб’єктів державного та регіонального управління за їх упровадження; 

підтримка інформаційних та організаційно-управлінських заходів щодо державної 

пропаганди здорового способу життя та розвитку спорту на національному і 

регіональному рівнях; забезпечення розвитку сучасної спортивної 

інфраструктури;  

розробка та реалізація державних програм з лікування інтернет-залежних людей, 

створення реабілітаційних центрів, лікарень, залучення інститутів громадянського 
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суспільства до подолання інтернет-залежності населення, особливо молоді та 

дітей; 

сприяння забезпеченню громадами безкоштовного харчування дітей із 

малозабезпечених сімей у дошкільних та шкільних закладах освіти; 

розвиток системи адресної допомоги на придбання продовольства для вразливих 

категорій громадян; 

посилення безпеки на дорогах і швидкого реагування на ДТП, у тому числі із 

залученням інформаційно-комунікаційних технологій та засобів фіксації 

порушень правил дорожнього руху; 

посилення відповідальності та державного контролю за якістю продуктів 

харчування, ліків, промислових товарів на внутрішньому ринку та коливанням цін 

на товари першої необхідності, забезпечення контролю за дотриманням вимог її 

сертифікації. 

6. За напрямом забезпечення розвитку освітнього та наукового потенціалу 

країни, запровадження безперервної освіти впродовж життя, орієнтації освіти 

на вимоги цифровізації: 

створення умов та надання можливостей для досягнення Цілі сталого розвитку № 

4 «Забезпечення всеохоплюючої та справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх» при розробці заходів щодо 

реалізації ЦСР України до 2030 року; формування у свідомості населення 

розуміння потреби в безперервному навчанні та підвищенні кваліфікації; 

забезпечення реалізації концепції навчання протягом усього життя на 

національному та регіональному рівнях із залученням інститутів громадянського 

суспільства, органів місцевого самоврядування та представників бізнесу; 

удосконалення інституційного забезпечення надання освітніх послуг в 

університетах «третього покоління (дорослих)»;  
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реалізація принципу соціальної справедливості при наданні стартових 

можливостей здобуття освіти, удосконалення системи діагностики знань, умов 

тестування при іспитах до ВНЗ; 

розробка і реалізація державної та регіональних програм фінансової підтримки 

освіти населення через систему грантів, пільгове кредитування й оподаткування 

витрат на освіту; 

попередження морального старіння професійних знань і навичок через надання 

можливостей підвищення кваліфікації відповідно до інноваційного розвитку 

країни; 

переорієнтація державної політики на відновлення пріоритетності науки, 

технологій та інновацій у стратегіях розвитку держави, створення системи 

зацікавленості бізнесу в інвестуванні науково-технічної сфери; 

подолання розриву між освітньою та науковою сферами, зняття з МОН України 

повноважень щодо провідної ролі центрального органу виконавчої влади, 

відповідального за єдину освітню науково-технічну та інноваційну політику та 

створення за прикладом європейських країн двох державних інституцій із 

розподілом компетенцій у сфері дошкільної, загальної середньої та професійно-

технічної освіти, а також у сфері вищої освіти, науки і технологій; 

зняття обмежень для ЗВО та наукових установ щодо заборони збільшення 

чисельності їх працівників, мораторію на створення в Україні нових державних 

цільових науково-технічних програм, заборони на проведення наукових 

симпозіумів, конгресів тощо за рахунок загального фонду держбюджету, 

обмежень щодо граничних сум і придбання обчислювальної техніки, програмних 

засобів, приладів, обладнання, що безпосередньо використовується в науковій та 

науково-технічній діяльності тощо; 
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скорочення розриву між рівнем розвитку освіти і науки та вимогами Індустрії 4.0 

шляхом розробки та реалізації Концепції діджиталізації науково-освітньої сфери 

України; 

розвиток STEM-підходів і STEM-технологій в освіті, збільшення державного 

замовлення на підготовку STEM-педагогів; 

сприяння відкриттю в закладах освіти класів, груп, курсів з предметів 

природничо-математичного циклу і технічної творчості, створення дослідних 

STEM-центрів/лабораторій; 

сприяння відкриттю нових освітніх програм у ЗВО з підготовки за новими 

професіями ІТ-сфери; розвиток профорієнтаційної роботи серед молоді, 

зареєстрованих безробітних, заохочення до вибору STEM-професій; 

надання ваучерів на навчання, підвищення кваліфікації та професійну 

перепідготовку для збільшення конкурентоспроможності вразливих категорій 

громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, осіб передпенсійного віку, 

осіб з інвалідністю, звільнених з військової служби, учасників бойових дій; 

розвиток у системі формальної та неформальної освіти  цифрових, фінансово-

економічних навичок, знань щодо сталого розвитку, у тому числі раціонального 

помірного споживання, гендерної рівності, протидії насильству; 

забезпечення оновлення матеріально-технічної бази в рамках реформи «Нова 

українська школа» задля формування необхідного освітнього середовища; 

забезпечення інтеграції України до європейського дослідницького простору і 

європейської платформи смарт-спеціалізації; 

сприяння імплементації Програми наукового партнерства з міжнародними та 

європейськими ініціативами з розвитку «Індустрії 4.0»; 
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створення умов для розвитку науки та науково-технічної діяльності шляхом 

використання фінансових й інституційних важелів; 

формування збалансованої політики мотивації науковців до міжнародної 

співпраці та взаємодії з представниками бізнесу і зацікавленості до роботи в 

науковій галузі та країні загалом; 

підвищення якості професійної підготовки вищими та професійно-технічними 

навчальними закладами, удосконалення кваліфікаційних характеристик професій, 

забезпечення відповідності змісту професій змісту професійної освіти за 

спеціальностями; 

створення національних і регіональних центрів знань з питань сталого розвитку, 

консультативних національних координаційних органів з питань екологічної 

освіти, проведення круглих столів тощо; 

забезпечення втілення принципів освіти сталого розвитку, яка включає ініціативи 

розвитку культури взаємоповаги у спілкуванні та процесі прийняття рішень, 

розвиток і поширення демократичних норм, принципів і базується на 

налагодженому співробітництві й партнерстві між окремими суб’єктами таких 

відносин; 

стимулювання розвитку навчальних програм з підготовки фахівців, які 

реалізуються у тісній співпраці «освіта-наука-роботодавці». 

7. За напрямом забезпечення регулювання міграційних процесів, збереження 

трудового, освітнього й інтелектуального потенціалу; створення умов для 

скорочення еміграції молоді: 

модернізація державної міграційної політики щодо її узгодженості з цілями та 

напрямами розвитку пріоритетних галузей економіки України; 

забезпечення збалансованості міграційної політики щодо потреб розвитку й 

безпеки країни у середньо- і довгострокових стратегіях держави та її регіонів; 



394 

 

 

підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері міграції; 

запровадження в Україні сучасних технологій відстеження та управління 

міграційними процесами; орієнтація на виявлення та запобігання тінізації 

відносин у цій сфері; 

удосконалення змісту Стратегії державної міграційної політики України на період 

до 2025 року з урахуванням потреб реалізації стратегічних пріоритетів розвитку 

України; 

подолання ізоляції в державній міграційній політиці щодо вимушених мігрантів-

переселенців зі сходу України; забезпечення вбудованості правових документів з 

питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у загальний контекст міграційної 

політики; 

відстеження потенціалу всіх суб’єктів міграції в Україні (у тому числі ВПО) з 

метою залучення їх потенціалу як ресурсу розвитку тергромад, регіонів, країни;  

активізація інформаційно-патріотичних кампаній щодо позитивного ставлення до 

мігрантів (у тому числі ВПО) та широке висвітлення позитивного ставлення до 

них простих громадян, волонтерів, бізнесменів, держави та ін.; 

створення державою системи генерування та поширення позитивної інформації 

про Україну в інформаційній сфері та соцмережах на основі залучення до цього 

суб’єктів міграційного потенціалу;  

розробка механізмів попередження ризиків глобалізації та європейської інтеграції 

в державній міграційній політиці; 

гармонізація національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів, 

вимог і норм щодо міграції; 

забезпечення інформаційної та правової підтримки працюючих за кордоном щодо 

дотримання їх соціальних і трудових прав; 
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створення фінансово-економічних стимулів для працевлаштування та 

самозайнятості молоді, яка навчалася за кордоном;  

створення програм інформаційної підтримки населення, яке планує виїхати за 

кордон у пошуках роботи, щодо їх прав,  особливостей працевлаштування в 

інших країнах, вступу до профспілок, служб і центрів надання допомоги за 

кордоном; 

створення державної онлайн-платформи нормативно-правових документів щодо 

забезпечення захисту соціальних і трудових прав працівників-мігрантів; 

сприяння міжнародній співпраці профспілкових організацій щодо забезпечення 

прав мігрантів; 

посилення координації діяльності Мінекономіки, Мінсоцполітики, МЗС, МВС, 

МОН, Мін’юсту, Державної міграційної служби України, Державної служби 

України з питань праці, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

дипломатичних представництв за кордоном щодо захисту прав і безпеки 

мігрантів; 

забезпечення статистичного та соціологічного моніторингу процесу внутрішньої 

та зовнішньої міграції, обліку мігрантів та попиту і пропозиції на міжнародному 

ринку праці; 

посилення мотивації до повернення громадян, які виїхали за кордон, орієнтація 

державної політики на створення умов, можливостей і стимулів для 

зацікавленості трудових мігрантів України сприяти поширенню нових знань і 

навичок, здобутих за кордоном, прискорювати економічну модернізацію, 

протидіяти депопуляції тощо; 

формування системи стимулювання ефективного використання коштів успішних 

мігрантів, які забезпечують власну зайнятість, сприяють розвитку 

підприємництва, створенню робочих місць тощо; 
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сприяння закріпленню реінтегрантів на батьківщині шляхом допомоги у відкритті 

власного бізнесу, надання безповоротних грантів, пільгових кредитів, податкових 

пільг, а також продовженню освіти дітей тощо; 

внесення змін і доповнень до Положень про діяльність Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, повноважень, 

компетенцій, завдань та обов’язків, питань з трудової міграції у зв’язку з 

переделегуванням до нього з кінця 2019 р. трудової сфери з Мінсоцполітики 

України; 

створення підрозділів у структурі Мінекономіки, МВС, державної служби 

зайнятості та регіональних центрів зайнятості тощо, які відповідатимуть за 

трудову міграцію та реінтеграцію «поверненців»; 

сприяння підвищенню правової грамотності осіб, які планують повернутися до 

України, інформованості про переваги життєдіяльності в місцях повернення; 

створення сприятливих умов для безмитного ввезення майна, засобів 

виробництва, товарів виробничого призначення для власної справи реінтегранта в 

Україні; 

укладання договорів та угод із країнами, у яких простежується значна кількість 

трудових мігрантів з України, про посилення захисту трудових та соціальних прав 

і гарантій українських мігрантів, поширення інформації про права та свободи 

щодо повернення до постійного місця проживання; 

стимулювання наукових досліджень, спрямованих на модернізацію державної та 

регіональної міграційної політики, яка сприяє розвитку країни за рахунок 

зовнішніх і внутрішніх чинників; виокремлення проблеми повернення та 

реінтеграції трудових мігрантів. 

8. За напрямом удосконалення суспільних відносин, нагромадження соціального 

капіталу, розвитку соціального діалогу, укріплення національної єдності: 
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створення умов для реалізації Цілі сталого розвитку № 16, яка спрямована на 

побудову миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 

забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних 

та заснованих на широкій участі інституцій усіх рівнів; 

посилення ролі держави як гаранта становлення соціального діалогу для 

досягнення соціально-економічної стабільності та балансу інтересів держави, 

роботодавців і найманих працівників; 

запобігання виникненню та мінімізація соціально-трудових конфліктів через 

конструктивні переговорні процеси та посередництво, активізацію втручання 

примирних органів і процедур; 

орієнтація державної політики на збереження та розвиток людських ресурсів 

країни; запровадження в критеріях оцінки діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування показників людського і соціального розвитку; 

забезпечення збалансованості системи загальних реформ у державі з 

реформуванням у соціальній і трудовій сферах; 

запровадження ефективних, збалансованих механізмів децентралізації управління, 

спрямованих на розмежування функцій, обов’язків, повноважень, 

відповідальності держави і регіонів за соціально-економічний стан; 

укріплення та розвиток суспільно-приватного і соціального партнерства в системі 

державного управління, зростання довіри населення до органів влади; 

забезпечення гармонізації соціально-економічних відносин, спрямованих на 

баланс розвитку ринкової економіки та забезпечення соціальної справедливості 

шляхом здійснення бюджетної, податкової, цінової політики та кредитно-

валютного регулювання; 

укріплення громадянського суспільства як суб’єкта управління на засадах 

партнерства в системі суспільних відносин; 
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подолання наслідків збройного конфлікту на сході України шляхом примирення 

людей, використання різноманітних форм суспільного діалогу та взаємодії, 

викорінення настроїв насильства, ворожнечі, культивування мирних методів 

вирішення конфліктів; 

укріплення спроможності протистояти зовнішнім загрозам, зростання стійкості 

державних інституцій, орієнтація на колективну безпеку в довгостроковій 

перспективі суспільних відносин; 

формування стійких емоційно-вольових і патріотичних якостей громадян для 

здатності діяти на користь державних інтересів при зовнішній агресії; 

розробка та реалізація гуманітарної політики держави, спрямованої на досягнення 

соціальної згуртованості, єдності, стійкості, розбудову миру, забезпечення 

громадської безпеки, відновлення довіри до суспільних інституцій; 

виховання, культивування та розповсюдження прикладів гідного служіння 

Українській державі й українському народові представників владної еліти та 

держслужбовців; 

створення умов для нагромадження соціального капіталу, культивування 

духовних цінностей, укріплення патріотичної свідомості щодо формування 

спільної ідентичності, розбудови миру та стабільності, толерантності, 

відповідальності, захисту прав і свобод людини; 

розвиток громадсько-культурних центрів для задоволення культурних і 

соціальних потреб населення, організації дозвілля, у тому числі дітей; 

забезпечення на всій території України національно-патріотичного виховання 

молоді та дітей з дошкільного віку, формування високої патріотичної свідомості, 

активної громадянської позиції, любові до Батьківщини, національних цінностей, 

поваги до історії та культури України; 
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формування в суспільстві не лише політичної толерантності, але і вікової, 

гендерної, расової, міжнаціональної, географічної, релігійної, міжкласової, 

фізіологічної, маргінальної;  

сприяння розповсюдженню та популяризації стандартів доброчесності в 

інформаційній політиці; 

підтримка та збереження інституту сім’ї, сприяння його правовому, економічному 

і соціальному захисту; 

забезпечення збереження культурної та природної спадщини згідно з принципами 

стійкості та за участю громадськості; 

сприяння реалізації заходів щодо підвищення соціальної згуртованості та єдності 

за участю громадськості; 

формування мотиваційного комплексу, який стимулює різні верстви населення до 

використання власного людського та соціального потенціалів; 

стимулювання роботодавців до впровадження та дотримання принципів 

соціальної відповідальності, інтеграції соціальних й екологічних питань у 

комерційну діяльність, відповідального ставлення до споживачів, працівників, 

партнерів. 

9. За напрямом використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб як 

ресурсу розвитку територіальних громад, регіонів, країни: 

удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації 

конституційних прав ВПО у повному обсязі, внесення змін і доповнень до 

відповідних законів України для реалізації виборчих прав ВПО; 

удосконалення змісту Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період 
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до 2020 року з включенням позицій щодо використання потенціалу ВПО як 

ресурсу розвитку; 

забезпечення вбудованості концептуальних, законодавчих, стратегічних і 

програмних документів з питань ВПО в загальний контекст міграційної політики, 

скоординованості законодавства України про ВПО з міграційним законодавством; 

регламентування у щорічних законах України «Про Державний бюджет України» 

виділення коштів для фінансування плану заходів, передбачених державними 

стратегіями та програмами щодо підтримки, соціальної адаптації та інтеграції 

ВПО; 

закріплення в законодавстві України податкових пільг для розвитку 

підприємництва ВПО, залучення малого і середнього бізнесу ВПО у приймаючих 

громадах з метою активізації їх потенціалу для вирішення місцевих соціально-

економічних проблем, пов’язаних із поліпшенням власного життя та інтеграцією 

у приймаючі громади; 

створення сприятливих соціально-психологічних умов для взаємодії та подолання 

протистояння між ВПО, постійним населенням й учасниками бойових дій; 

розширення можливостей професійної підготовки та перепідготовки ВПО 

відповідно до потреб ринку праці, надання державою компенсації витрат 

роботодавців на оплату праці при підготовці та підвищенні кваліфікації ВПО з 

подальшим їх працевлаштуванням; 

забезпечення ВПО безкоштовним доступом до інтернету для дистанційного 

навчання новим професіям і надання можливостей працевлаштування як фахівців 

по роботі з інформацією в дистанційному режимі; 

розширення соціальних зв’язків і формування соціальних мереж для перетворення 

соціального потенціалу ВПО на соціальні ресурси громади; формування 
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громадської думки, спрямованої на соціальний діалог і сприйняття ВПО як 

ресурсу розвитку громади; 

створення єдиного реєстру міжнародних і національних проєктів допомоги ВПО 

та відновлення підконтрольних українській владі територій Донбасу; 

соціальна інтеграція та підвищення життєстійкості ВПО, осіб з інвалідністю, 

сприяння їх самоорганізації та створенню груп взаємодопомоги; 

створення механізму громадського контролю за адресністю розподілу та 

використанням бюджетних і донорських коштів на розв’язання проблем ВПО; 

створення спеціальних комітетів у місцевих радах з проблем ВПО, які 

очолюватимуть обрані ВПО представники; 

сприяння розвитку інституційної стійкості громадських організацій ВПО та 

залучення їх до активної співпраці з іншими неурядовими організаціями та 

місцевою владою; 

правова регламентація та запровадження фінансово-економічних стимулів для 

підприємств при створенні ними нових робочих місць для ВПО та їх 

працевлаштуванні; розробка нових, розширення існуючих державних програм із 

створення нових робочих місць, забезпечення ВПО житлом; 

сприяння відновленню та функціонуванню наукових, освітніх і медичних 

закладів, переміщених із тимчасово окупованих територій. 

10. За напрямом забезпечення гармонізації соціального розвитку та цифровізації 

економіки: 

подолання цифрової нерівності у сферах господарської діяльності, 

територіальному розрізі, забезпечення доступу до комп’ютерних, 

телекомунікаційних і цифрових технологій, а також надання можливостей та 

переваг цифровізації громадянам країни;  
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адресний розвиток цифрових технологій для розширення можливостей зайнятості 

населення та запобігання негативним явищам у соціально-трудовій сфері; 

цифровізація соціальної сфери, підвищення ефективності, якості та доступності 

соціальних послуг за рахунок цифрових  трансформацій; 

формування системи управління соціальними ризиками, які обумовлені 

цифровими трансформаціями; прогнозування, попередження і мінімізація 

соціальних ризиків; розробка правової регламентації щодо запобігання та 

мінімізації ризиків у сфері праці, пов’язаних із розвитком цифрової економіки; 

спрямування політики цифровізації на підвищення якості життя людини шляхом 

гарантування соціальної безпеки, надання якісних медичних, освітніх та інших 

соціальних послуг із застосуванням цифрових технологій; 

сприяння підвищенню рівня довіри, дотримання принципів Загальної декларації 

прав людини, захист прав користувачів цифрових технологій, зміцнення захисту в 

кіберпросторі; 

орієнтація на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво щодо 

інтеграції України до європейських та глобальних цифрових систем та 

інфраструктур; 

посилення державного регулювання цифрових трансформацій у соціальній 

політиці щодо усунення  недоліків ринкових механізмів, подолання інституційних 

і законодавчих перешкод започаткуванню відповідних проєктів з розвитку 

соціальної сфери та залучення інвестицій; 

формування прогнозів та моніторинг зміни потреб на ринку праці під впливом 

цифровізації економіки  та суспільства і збільшення державного замовлення з 

відповідних перспективних професій, у тому числі соціальних працівників та  

ІТ-фахівців; 
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забезпечення дотримання роботодавцем вимог щодо підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації персоналу при масових звільненнях у результаті цифровізації 

робочих місць;  

забезпечення дотримання соціальних і трудових прав працівників на онлайн-

платформах, у тому числі соціальної захищеності дистанційного працівника при 

укладанні Цивільно-правового договору; 

запровадження обов’язкової сертифікації уповноваженими державними органами 

безпечності впливу онлайн-ігор, призначених для дитячої аудиторії; 

посилення контролю за наповненням дитячих і підліткових веб-сайтів, 

встановлення додаткових обмежень онлайн-доступу до інтернету за віковими 

критеріями; зниження ризиків інтернет-залежності молоді та дітей, моральної 

деградації на цій підставі; 

сприяння створенню електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини 

і культурних цінностей; 

сприяння розвитку системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів; 

сприяння розробці «Кодексу етики користувача інтернету» та «Кодексу етики 

власника контенту» за активної участі громадськості; 

подолання «цифрового розриву» шляхом розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до мережі Інтернет та компенсації витрат 

територіальним громадам на розвиток телеком-інфраструктури; створення 

Державного фонду подолання цифрової нерівності; 

державна підтримка створення «смарт-сіті», упровадження міжнародних 

стандартів управління «смарт-сіті», розробка інноваційних екосистем, 

інноваційної політики територіальних громад; 
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внесення змін і доповнень до правових засад цифрової та соціальної політики, які 

стосуються впровадження базових цифрових послуг, для використання 

громадянами у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; 

розробка відповідних державних соціальних стандартів, норм і нормативів; 

запобігання міграції ІТ-фахівців за кордон шляхом посилення мотивації 

працювати в країні (гідний рівень оплати й умов праці, гарантованість зайнятості 

тощо); 

поширення укладання меморандумів про співпрацю між представниками 

громадськості та органами державної влади, проведення грантових конкурсів у 

межах державних програм, спрямованих на подолання негативних наслідків 

цифрових трансформацій, у тому числі інтернет-залежності; 

розробка методології оцінки та прогнозів впливу цифровізації економіки на сферу 

праці, а також прогнозів перспективних балансів робочої сили для базових 

галузей економіки з урахуванням цифрових трансформацій; 

розробка механізмів регулювання соціально-трудових відносин в умовах гнучкої 

та дистанційної зайнятості; 

поширення страхових механізмів мінімізації збитків на нестандартні форми 

зайнятості населення, забезпечення залежності розміру страхових внесків на 

загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття і відповідних 

виплат від оцінки ризиків настання страхового випадку та важкості його наслідків 

на будь-якому робочому місці; 

оновлення Державного класифікатора професій − розробка та затвердження 

переліку цифрових професій згідно з вимогами ринку праці; 

розробка та впровадження Концепції цифрових робочих місць, стимулювання 

створення цифрових робочих місць (цільові дотації, гранти, ваучери на 

перекваліфікацію тощо); 
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створення моделей компетенцій, що забезпечать ефективну взаємодію ринку 

праці, освіти та бізнесу за умов цифрових трансформацій; 

гармонізація національного законодавства відповідно до нового Європейського 

кодексу електронних комунікацій та визначених прав споживачів і механізму їх 

захисту. 

11. За напрямом створення умов для зростання конструктивної громадянської 

активності та зміни ролі громадянського суспільства з об’єкта на суб’єкт 

управління: 

сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, посиленню їх 

інституційної спроможності, залучення до розробки стратегій і програм 

соціально-економічного розвитку, активної участі в житті громади, суспільства 

загалом; 

модернізація механізмів соціальної взаємодії між представниками громадянського 

суспільства, інститутів виконавчої та законодавчої влади, місцевого 

самоврядування та бізнесу, спрямованої на відповідальність, конструктивізм, 

довіру та повагу;  

адаптація кращого світового досвіду участі інститутів громадянського суспільства 

в управлінні соціальним, трудовим і цифровим розвитком; 

розвиток інституційних, інформаційно-комунікаційних та організаційних 

механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства 

до формування та контролю реалізації управлінських рішень у трудовій і 

соціальній сферах; 

сприяння конструктивній взаємодії представників громадянського суспільства та 

влади щодо створення національної системи комунікацій згідно з принципами 

відкритості, прозорості та довіри; 
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залучення волонтерських і громадських організацій до розвитку неформальної 

освіти для малозабезпечених осіб і людей похилого віку; 

сприяння створенню ресурсних центрів розвитку інститутів громадянського 

суспільства; 

створення єдиних баз тих, хто потребує соціальних послуг, баз даних про 

спеціалізацію організацій громадянського суспільства (ОГС) з метою координації 

діяльності місцевих організацій, контролю за рівним доступом усіх мешканців до 

суспільних, у тому числі соціальних, послуг; 

посилення громадського контролю за прийняттям рішень органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування шляхом запровадження механізму 

попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень, 

моніторингу та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

залучення представників інститутів громадянського суспільства з 

антикорупційної експертизи проєктів та їх розробників, які отримують кошти з 

обласного та місцевого бюджетів з наступним звітуванням перед громадськістю 

про їх використання; 

залучення інститутів громадянського суспільства до роботи у складі оргкомітетів, 

експертних і робочих груп, консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

забезпечення державної підтримки громадських об’єднань, діяльність яких 

спрямована на забезпечення сталого розвитку, розвиток трудового та соціального 

потенціалів. 
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12. За напрямом формування сприятливих умов для досягнення екологічних Цілей 

сталого розвитку та мінімізації екологічних ризиків: 

активізація діяльності суб’єктів національної економіки щодо реалізації 

міжнародних зобов’язань у рамках Глобального партнерства в інтересах сталого 

розвитку (Ціль 17 сталого розвитку); 

забезпечення екологічної безпеки в Україні та її регіонах завдяки модернізації та 

укріпленню ефективної системи охорони довкілля в Україні; 

переорієнтація моделі забезпечення екологічної безпеки із захисту на розвиток, 

що стане запорукою досягнення сталого розвитку; 

забезпечення спрямованості державного регулювання екологічної безпеки на 

рівність можливостей різних поколінь у задоволенні потреб гідного існування та 

розвитку, орієнтацію на перспективне майбутнє; 

сприйняття та реалізація суспільством ноосферної орієнтації з перевагою 

духовних і моральних чинників над споживанням матеріальних і природних 

ресурсів; 

збалансованість інтересів особи, суспільства, держави та їх взаємна 

відповідальність щодо стану та перспектив екологічної безпеки, перевага 

раціонального соціального буття над нераціональним; 

залучення громадян до участі у формуванні сталого розвитку, сприяння діяльності 

громадських організацій «зеленої» спрямованості, демократизація  управління 

сталим розвитком; 

реалізація стратегічних пріоритетів державної політики щодо досягнення Цілей 

сталого розвитку України на період до 2030 року, активізація соціального та 

трудового потенціалів для економічного зростання, формування та збереження 

людського, інтелектуального та соціального капіталу; 
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запровадження системи стимулювання ресурсозбереження з використанням 

ресурсозберігаючих технологій, технологій замкнутого циклу; 

забезпечення розвитку безвідходного виробництва; залучення до виробничої 

системи накопичених промислових відходів і переробки побутових відходів; 

затвердження у свідомості населення філософії сталого  розвитку; формування 

системи відповідних потреб та етичних цінностей; 

розвиток соціальної сфери й інфраструктури на засадах безконфліктної інтеграції 

з екосистемою; 

сприяння створенню груп швидкого реагування на порушення санітарного 

благополуччя в громадах; 

сприяння встановленню технічних засобів спостереження з можливістю 

оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності з 

розповсюдження небезпечних для здоров’я речовин та інформації про них; 

забезпечення створення та розповсюдження цифрових мобільних додатків з 

метою контролю за санітарним благополуччям та здоров’ям населення громад; 

забезпечення доступу до безпечної питної води міського та сільського населення, 

будівництво і реконструкція систем водопостачання, що відповідають 

європейським стандартам якості; 

забезпечення доступу до поліпшених умов санітарії, належних санітарно-

гігієнічних засобів, безпечних для довкілля; 

підвищення ефективності та раціональності водокористування, зменшення обсягів 

скидання неочищених стічних вод і підвищення якості та рівня водоочищення 

забруднених вод; 

зниження викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, підвищення 

якості та рівня очищення забрудненого повітря; 
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посилення контролю та покарання за ввезення і вивезення екологічно 

небезпечних речовин, матеріалів, технологій, які несуть забруднюють довкілля; 

запровадження системи державно-приватного партнерства для використання 

інноваційних механізмів і напрямів розвитку екологічної сфери; 

приведення у відповідність правових засад у сфері охорони довкілля до 

відповідних у ЄС для врегулювання відносин в екологічній сфері; 

посилення екологічної складової в системі сталого розвитку відповідно до завдань 

міжнародної спільноти, визначених у Глобальному договорі; 

підтримка на національному та регіональному рівнях системи сортування сміття 

та утилізації небезпечних побутових відходів, розробка державної цільової 

екологічної програми з утилізації побутових відходів, яка включає питання з 

будівництва та розширення діючих сміттєпереробних підприємств, вирішує 

проблему усунення санкціонованих сміттєзвалищ; 

введення в програму навчання освітніх закладів дисциплін, присвячених 

формуванню знань про екологічну складову сталого розвитку, її зв'язок з 

економічною та соціальною складовими; 

державна підтримка та організаційний розвиток інститутів, які здійснюють 

екологічний моніторинг, аудит і контроль за дотриманням екологічних 

нормативів суб’єктами господарської діяльності; 

посилення дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону довкілля. 

Стратегічні напрями передбачається включити та реалізувати при формуванні та 

прийнятті стратегічних правових документів середньо- і довгострокового 

характеру в державній та регіональній соціальній, економічній, промисловій, 

трудовій, екологічній, цифровій політиці. 
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Результатом реалізації визначених стратегічних напрямів щодо формування, 

збереження та використання соціальних ресурсів розвитку економіки України є їх 

ефективне використання та залучення до розвитку економіки та суспільства, 

забезпечення соціальної безпеки, досягнення Цілей сталого розвитку України на 

період до 2030 р., підвищення конкурентоспроможності країни, успішна 

інтеграція України до спільноти розвинутих країн як рівноправного партнера.  

 

5.4 Висновки до розділу 5 

 

Дослідження пріоритетів державного регулювання використання соціальних 

ресурсів розвитку національної економіки дозволило визначити стратегічні 

напрями забезпечення регуляторної політики збереження, залучення та 

використання соціальних ресурсів розвитку економіки на засадах соціальної 

безпеки та сталості. Основні результати полягають у такому: 

1 Соціально-економічні ризики та небезпеки, які є наслідком недосконалого 

державного регулювання використання соціальних ресурсів, створюють 

перешкоди на шляху залучення та активізації соціального і трудового 

потенціалів України. Серед основних перешкод формуванню й ефективному 

використанню соціальних ресурсів найбільш значними є такі: соціально-

економічна нестабільність у країні та збройний конфлікт, непріоритетність 

соціальної складової сталого розвитку; правова невизначеність напрямів 

збалансованості соціального та цифрового розвитку; недооцінка ролі 

соціальних ресурсів як чинників економічного зростання; тінізація економіки та 

соціально-трудової сфери; невизначеність у стратегіях розвитку пріоритетності 

формування, збереження та використання соціального і трудового потенціалів, 

збалансованості економічної та соціальної політики; високий рівень корупції в 

країні; руйнування системи соціальних і трудових цінностей, слабка 

захищеність громадянських і трудових прав; недосконалість міграційної 
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політики, низькі можливості самореалізації людини; слабка співпраця органів 

влади з громадянським суспільством і науковим середовищем країни. 

2 Результатом накопичення невирішених проблем щодо ефективного 

використання соціальних ресурсів у системі державного регулювання є: втрата 

трудового та соціального потенціалів; низький рівень і якість життя громадян 

України, зростання рівня соціальної нерівності; висока недовіра громадян до 

органів державної влади; відсутність правової регламентації сталого розвитку; 

низький рівень громадського контролю за діяльністю органів державної влади, 

зниження конкурентоспроможності національної економіки; значне відставання 

цифрового розвитку; десоціалізація відносин у трудовій сфері, зниження 

соціальної згуртованості та єдності в країні; високий рівень міграції молоді; 

поширення втручання іноземних держав у внутрішні справи України; високий 

рівень соціальної напруженості в суспільстві та невпевненість громадян 

України у своєму майбутньому. 

3 Цифровізація економіки та суспільства обумовлює трансформацію соціально-

трудових відносин, впливає на виникнення соціальних загроз як для 

суспільства, так і для кожного громадянина. Для нації цифровізація всіх сфер 

життєдіяльності загрожує моральною та духовною деградацією суспільства, 

реформуванням економіки без урахування соціальних пріоритетів, зростанням 

структурного безробіття, посиленням кіберзагроз у системі національної 

безпеки. Для кожної людини цифровізація суспільства створює небезпеки, 

пов’язані з інтернет-залежністю, деградацією особистості, погіршенням 

психічного здоров’я, подальшою диференціацією доходів, підвищенням рівня 

безробіття, зростанням контролю держави за доходами і витратами кожної 

особи, зниженням захищеності особистого життя, зростанням небезпеки втрати 

особистої інформації, коштів у результаті кіберзлочинності та людської 

недбалості, комп’ютерної безграмотності, передачею права прийняття рішення 

машинам. З метою мінімізації соціальних загроз у суспільстві й урахування 

соціальних пріоритетів у процесі цифровізації економіки розроблено 



412 

 

 

рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення цифровізації, 

дотримання принципів соціальної справедливості та розвитку трудового і 

соціального потенціалів, морального та духовного зростання суспільства.  

4 Вирішення стратегічних завдань щодо забезпечення формування, збереження та 

використання соціальних ресурсів потребує вдосконалення державної політики 

і реалізації заходів за такими пріоритетними напрямами: попередження та 

подолання ризиків і загроз руйнування соціальних ресурсів розвитку 

економіки, посилення соціальної безпеки; підвищення якості державного 

управління в соціальній і трудовій сферах, посилення інституційного 

забезпечення залучення та використання соціальних ресурсів; забезпечення 

розвитку та активізації соціального і трудового потенціалів як чинників 

економічного зростання; посилення соціальної орієнтації економіки, 

дотримання балансу соціальної та економічної безпеки; створення умов для 

укріплення стану здоров’я людини та системи його охорони, поширення 

здорового способу життя, зниження рівня виробничих небезпек; забезпечення 

розвитку освітнього та наукового потенціалів країни, запровадження 

безперервної освіти протягом життя; орієнтація освіти на вимоги цифровізації 

економіки; забезпечення регулювання міграційних процесів, збереження 

трудового, освітнього й інтелектуального потенціалів; створення умов для 

скорочення еміграції молоді; удосконалення суспільних відносин, 

нагромадження соціального капіталу, розвиток соціального діалогу, укріплення 

національної єдності; використання внутрішньо переміщених осіб як ресурсу 

розвитку територіальних громад, регіонів, країни; забезпечення гармонізації 

соціального та цифрового розвитку; створення умов для зростання 

конструктивної громадянської активності та зміни ролі громадянського 

суспільства з об’єкта на суб’єкт управління; формування сприятливих умов для 

досягнення екологічних Цілей сталого розвитку та мінімізації екологічних 

ризиків. 
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Запропоновані стратегічні напрями мають бути враховані при формуванні й 

ухваленні стратегічних документів середньо- та довгострокового характеру, а 

також імплементовані в рамках реалізації різних за спрямованістю державних і 

регіональних програм та політичних заходів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розроблено теоретико-методологічні та науково-методичні засади, 

науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення інституційного 

забезпечення державного регулювання використання соціальних ресурсів 

розвитку національної економіки. Основні висновки полягають у такому:  

1 Без цілеспрямованого і повномасштабного задіяння соціальних ресурсів у 

функціонуванні національної економіки та використання важелів державного 

регулювання з метою досягнення збалансованості між економічним 

зростанням і соціальною складовою розвитку неможливо дотримуватися 

принципу економічної ефективності та соціальної справедливості, який 

вважається основоположним для стабілізації національної економічної та 

політичної систем. Перешкоджає цьому невизнання суттєвої ролі соціальних 

ресурсів в економічному зростанні країни. Сформульовано цілі, завдання, 

напрями, механізми й інструменти активізації соціальних ресурсів із 

використанням методу декомпозиції при побудові дерева стратегічних цілей 

та завдань. Розроблено критерії економічного зростання на основі активізації 

соціального і трудового потенціалів за принципами сталості відповідно до 

Цілей сталого розвитку України. 

2 Розкриття суті соціальних ресурсів як соціально-економічної категорії 

обумовило визначення поняття «соціальні ресурси» та сприяло розвитку 

понятійно-категоріального апарату дослідження. Соціальні ресурси – це 

задіяні в соціально-економічних процесах соціальний і трудовий потенціали, 

використання яких обумовлює розвиток економіки, суспільства, окремої 

людини. Державне регулювання використання соціальних ресурсів – це 

управлінська діяльність, спрямована на залучення соціальних ресурсів до 

соціально-економічних процесів як чинників сталого розвитку. 
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3 Забезпечення задіяння соціальних ресурсів у процесах розвитку національної 

економіки обумовлює розкриття їх структурних складових, побудову 

відповідної структурної моделі соціальних ресурсів, яка містить сукупність 

ресурсів соціальної взаємодії, умов і засобів їх мобілізації, реалізації та 

незадіяних можливостей соціального потенціалу, ресурсів праці та їх 

здібностей, втілених у трудовому потенціалі, а також капіталізовану соціальну 

складову у формі довіри, норм, правил, соціальних зв'язків, які визначаються 

соціальним капіталом. Особливостями запропонованої структурної моделі 

соціальних ресурсів є спрямованість на визначення рівня використання 

можливостей формування та відтворення соціального і трудового потенціалів; 

урахування соціальних і трудових чинників забезпечення економічного 

зростання. 

4 За результатами аналізу нормативно-правового забезпечення розвитку 

соціальних ресурсів виявлено неврегульованість правових питань щодо участі 

населення в управлінні громадою і недостатність інституційного забезпечення 

реформи децентралізації з точки зору розвитку соціального і трудового 

потенціалів територіальних громад, а також перешкоди для запровадження 

реформи та ризики її некомплексної реалізації за трьома основними 

напрямами: інституційним, соціальним й економічним. За кожним із цих 

напрямів запропоновано превентивні заходи щодо усунення ризиків або 

мінімізації наслідків їх прояву та забезпечення ефективного використання 

соціальних ресурсів.  

5 Державне регулювання має певні обмеження через низький рівень правової 

регламентації соціально-трудових відносин в умовах цифровізації економіки 

та суспільства. У зв’язку з цим для підвищення його ефективності розроблено 

пропозиції до проєкту Закону України «Про працю» щодо регулювання 

питань охорони та оплати праці; вирішення конфліктних ситуацій; 

необхідності розмежування понять «дистанційна робота», «віддалена робота», 

«надомна робота», «домашня робота» і визначення категорій працівників 
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різних форм нестандартної зайнятості, їх прав та умов праці; розробки 

системи інспекції з попередження різних форм дискримінації та порушення 

прав вищезазначених категорій працівників і невиконання обов’язків як з боку 

цих працівників, так і з боку роботодавців та їх посередників. 

6 Соціальні ресурси відіграють ключову роль у досягненні національних Цілей 

сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність надання пріоритету соціальним 

ресурсам у різних стратегічних і нормативно-правових документах, що 

стосуються втілення політики, орієнтованої на забезпечення сталого розвитку 

України та досягнення компромісу між економічною, соціальною та 

екологічною складовими в рамках інституційного механізму державного 

регулювання сталого розвитку. Доведено, що безсистемність розробки й 

удосконалення законодавства України щодо розвитку соціальних ресурсів у 

сучасних умовах, неузгодженість його основних положень із відповідними 

правовими документами ЄС, а також затягування в часі цього законотворчого 

процесу перешкоджають реалізації планів заходів, орієнтованих на досягнення 

Цілей сталого розвитку. Імплементація директив ЄС, пов’язаних із 

соціальним, економічним й екологічним розвитком, у національне 

законодавство потребує орієнтації стратегічних пріоритетів державного 

управління на активне залучення соціальних ресурсів до досягнення країною 

необхідного рівня сталого розвитку. 

7 Запропоновано ієрархічну модель побудови інтегрального індексу соціального 

та трудового потенціалів, сформовану із застосуванням соціальних і трудових 

чинників економічного зростання за такими складовими: демографічний стан, 

здоров’я населення та санітарний стан, матеріальна забезпеченість, зайнятість 

і соціально-трудові відносини, освіта, культура, інформаційно-комунікативні 

послуги, соціальна згуртованість та єдність, соціальні ризики та соціальне 

виключення, соціальна інфраструктура. На відміну від існуючих наукових 

підходів, при визначенні інтегрального індексу враховано критерії сталого 
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розвитку завдяки застосуванню при нормуванні показників цільових 

орієнтирів Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. 

8 На підставі визначеної взаємозалежності між динамікою ВВП та зміною рівнів 

соціального і трудового потенціалів встановлено, що основні тенденції зміни 

соціального та трудового потенціалів аналогічні тенденціям в економічному 

зростанні. Простежується збільшення інтегрального індексу соціального та 

трудового потенціалів до початку світової фінансової кризи (2007-2008 рр.) та 

в період відновлення економічного зростання після неї (2011-2013 рр.), а 

також його суттєве падіння із середини 2014 р. і до сьогоднішнього часу. У 

країні склався помірний рівень розвитку досліджуваного інтегрального 

індексу. Станом на 2017 р. країна «відкинута» на десятиріччя назад у 

забезпеченні умов формування та розвитку соціального і трудового 

потенціалів. Виявлено пряму залежність між зміною інтегрального індексу 

соціального та трудового потенціалів і ВВП. Кожен відсоток приросту рівня 

цього показника супроводжується приростом ВВП на 0,762%.  

9 У процесі апробації розробленої методики визначення рівнів соціального і 

трудового потенціалів встановлено чинники стримування їх розвитку, які 

систематизовано за внутрішніми складовими з диференціацією зміни їх 

впливу за окремими періодами. Вибір періодів обумовлений порівнянням 

розвитку економіки країни до початку воєнних дій (2007-2013 рр.), 

функціонуванням країни в умовах збройного конфлікту (2013-2017 рр.) і 

терміном дослідження загалом (2007-2017 рр.). Така диференціація дала змогу 

визначити чинники, які обумовили постійні перешкоди розвитку потенціалів, 

а також ті, які виникли внаслідок збройного конфлікту на сході України та 

анексії Криму. Розкрито роль і значення окремих індикаторів у забезпеченні 

зростання (його стримування чи зменшення) соціального та трудового 

потенціалів. Позитивні зрушення в забезпеченні умов формування та розвитку 

соціального і трудового потенціалів мали місце за такими складовими: 

«соціальні ризики та соціальне виключення», «демографічний стан», 
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«матеріальна забезпеченість», «здоров’я населення та санітарний стан». 

Дестимулюючими складовими, за якими сформувалися основні чинники 

стримування розвитку соціального і трудового потенціалів, виступають 

«освіта, культура та інформаційно-комунікативні послуги», «соціальна 

інфраструктура», «соціально-трудова сфера» і «соціальна єдність та 

згуртованість». 

10 За допомогою регресійних моделей та з урахуванням структурної змінної, 

інтегрального індексу соціального і трудового потенціалів розраховано 

величину ступеня негативного впливу погіршення умов формування та 

зниження можливостей використання цих потенціалів на ВВП країни 

внаслідок окупації частини Донбасу та анексії Криму, яка становить близько 

60,33 млрд грн втрат ВВП за 2014-2017 рр. 

11 Розробка теоретико-методологічних і науково-методичних засад визначення й 

оцінки обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів дозволила 

встановити можливості та межі нівелювання негативного впливу окремих 

індикаторів за кожною складовою соціального і трудового потенціалів. 

Потенційний обсяг незадіяних соціальних ресурсів за кожним індикатором 

базується на оцінках відхилень нормованих значень, які сформувалися в 

досліджуваному періоді, від їх максимальних значень для індикаторів тих 

чинників, що стримують зростання. У результаті апробації методики 

визначено обсяги мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів за різні 

періоди та частку незадіяних соціальних ресурсів, які були мобілізовані 

протягом 2017 р. За 2007-2017 рр. найбільші обсяги мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів склалися за такими складовими: «освіта, 

культура, інформаційно-комунікативні послуги», «соціальна інфраструктура», 

«соціальна згуртованість і єдність». Протягом 2017 р. за чинниками 

підсистеми «соціально-трудові відносини» рівень мобілізації незадіяних 

ресурсів становив менше половини їх обсягу. У цілому за всіма складовими у 
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2017 р. рівень мобілізації незадіяних соціальних ресурсів унаслідок 

нівелювання негативного впливу окремих чинників склав 75,1%. 

12  За внутрішніми складовими соціального і трудового потенціалів 

систематизовано основні складові мобілізаційного потенціалу соціальних 

ресурсів, у випадку задіяння якого можна прискорити економічне зростання. 

Використання запропонованого підходу до визначення мобілізаційного 

потенціалу соціальних ресурсів сприятиме обґрунтуванню ефективних 

управлінських рішень при виборі механізмів активізації та мобілізації 

чинників соціального і трудового потенціалів для реалізації заходів 

відповідних державних та регіональних стратегій і програм. 

13 Внутрішня вимушена міграція, пов’язана зі збройним конфліктом на сході 

України та анексією Криму, визначила пріоритетним завданням залучення 

внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку приймаючих 

територіальних громад, регіонів і країни загалом. Обґрунтовано, що 

ефективним напрямом інтеграції ВПО в соціально-економічний розвиток 

приймаючих громад із наступною інклюзією є їх самоорганізація в різних 

формах. Державне регулювання використання соціальних ресурсів ВПО має 

заохочувати їх до самоорганізації із застосуванням економічних, соціально-

психологічних, інформаційних, організаційно-управлінських і культурно-

освітніх важелів впливу. 
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СНУ ім. В. Даля, 2016. С. 8-10. 

Особистий внесок: проаналізовано проблеми зайнятості, які виникли в результаті 

збройного конфлікту на сході України. 

31. Хандій О.О. Гідна праця і гідна оплата праці: проблеми визначення і 

оцінювання. Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в 

умовах становлення нової економіки: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). Київ: КНЕУ, 2017. С. 177-180. 

32. Хандій О.О. Гідна праця та продуктивна зайнятість в контексті сталого 

розвитку України. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції: 

тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк (Україна) та RCKU 

Pulawy (Poland), 3-5 травня 2017 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 59-

61. 

33. Khandii O., Semenenko I. Crisis in the East of Ukraine: end or beginning of 

regional labour market development? 9th International Conference on Applied 

Economics Contemporary Issues in Economy / Institute of Economic Research, Polish 

Economic Society Branch in Toruń, Faculty of Economic Sciences and Management, 

Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland, 22-23 June 2017) / Institute of 



503 

 

 

Economic Research Working Papers. Toruń, Poland, 2017. No. 109. URL: 

http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_109.pdf. 

Особистий внесок: виявлено демографічні та соціально-трудові зміни соціальних 

ресурсів до та після початку збройного конфлікту на сході України. 

34. Хандій О.О. Залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства у 

процеси створення самодостатніх територіальних громад. Децентралізація 

публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської 

спільноти: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 

143-145. 

35. Хандій О.О., Базілевський П.Є. Особливості економічної та соціальної безпеки 

в Луганській області. Економічні перспективи підприємництва в Україні: зб. 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.). 

Ірпінь: УДФСУ, 2017. Т.3. С. 121-123. 

Особистий внесок: розглянуто соціально-економічні проблеми Луганської області 

та особливості забезпечення соціальної безпеки. 

36. Хандій О.О., Карачевцева М.С. Напрями розвитку територій в умовах 

постконфліктної трансформації. Економіка міста та урбаністика: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 23 березня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 

2018. С. 292-295. 

Особистий внесок: обґрунтовано напрями соціально-економічного розвитку 

територій Луганської та Донецької областей. 

37. Хандій О.О., Зеленська В.В. Стан та проблеми реалізації стратегії розвитку 

Луганської області. Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. 

матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 травня 2018 р.). Харків: 

ХНАДУ, 2018. С. 100-102. 



504 

 

 

Особистий внесок: досліджено проблеми реалізації стратегій та програм 

соціально-економічного розвитку Луганської області.  

38. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Інтегральна оцінка рівня розвитку соціального та 

трудового потенціалів: тенденції зміни, чинники та резерви росту. Цифрова 

економіка: зб. матеріалів Національної наук.-метод. конф. (м. Київ, 4-5 жовтня 

2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 380-384.  

Особистий внесок: запропоновано підхід до оцінки рівнів розвитку соціального і 

трудового потенціалів та резерви їх зростання. 

39. Новікова О.Ф., Хандій О.О. Правові аспекти забезпечення соціальної 

справедливості до ВПО. Конституційно-правові засади адміністративної 

реформи в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 25-

26 жовтня 2018 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 54-57. 

Особистий внесок: розглянуто форми та наслідки дискримінації ВПО, досліджено 

прояви порушення їх конституційних прав. 

40. Хандій О.О. Зміни на ринку праці в ІТ-сфері в умовах цифровізації економіки. 

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 29 

березня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 45. С. 70-73. 

41. Хандій О.О. Соціальні можливості та загрози цифровізації економіки та 

суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66 

(Спецвипуск). Додаток. Ч. 2: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої наук.-

практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні 

центри та корпоративна логістика» (м. Харків, 6-8 червня 2019 р.). Харків, 2019. 

С. 195-196.  

42. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Ризики в трудовій сфері за умови цифровізації 

економіки. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції 



505 

 

 

та перспективи: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 

вересня 2019 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 7-8.  

Особистий внесок: визначено ризики в соціально-трудовій сфері в умовах 

цифровізації економіки та суспільства. 

43. Хандій О.О., Шамілева Л. Л. Цифрові трансформації: тенденції та виклики у 

сфері праці. Цифрова економіка: зб. матеріалів ІІ Національної наук.-метод. конф. 

(м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 345-348. 

Особистий внесок: досліджено зміни на ринку праці під впливом цифровізації 

економіки та суспільства. 

44. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Концепція пат-аналізу визначення ризиків в 

сфері соціально-трудових відносин за умови цифровізації економіки. Сфера 
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економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с. [Підрозділи: Хандій О.О., Новікова О.Ф., 

Шамілева Л.Л., Панькова О.В. Оцінка законодавства України щодо забезпечення 

прав і свобод ВПО в контексті їх використання як ресурсу розвитку. С. 234-236; 

Хандій О.О., Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Панькова О.В. Проблеми формування 

спроможних територіальних громад в Україні та залучення для цього ВПО. С. 

236-240]. 

Особистий внесок: визначено основні проблеми формування спроможних 

територіальних громад в Україні та залучення для цього ВПО. 

49. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-

х т. / за ред. О.В. Прокопенко, В.Ю. Школи, В.О. Щербаченко. Суми: ТОВ 

«Триторія», 2017. Т. І. 464 с. [Підрозділ: Хандій О.О. Стратегії розвитку як 

інструмент управління економічною безпекою України. С. 139-152]. 

50. Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та 

ефективного використання: монографія [до 100-річчя НАН України] / О.Ф. 
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Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. Київ, 2018. 480 с. (електронне видання). [Підрозділи: Хандій 

О.О., Амоша О.І., Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Покотиленко Р.В. 

Концептуальні засади формування і використання соціальних ресурсів в умовах 

децентралізації управління. С. 23-35; Хандій О.О., Новікова О.Ф. Мобілізація 

соціальних ресурсів територіальної громади на потреби децентралізації 

управління. С. 35-51. Розділ: Хандій О.О., Новікова О.Ф. Делегування та розподіл 

функцій, повноважень і відповідальності в умовах децентралізації управління: 

міжнародний досвід та вітчизняна практика. С. 52-86]. URL: http://iie.org.ua/wp-

content/uploads/2018/12/Monografiya_Cotsialni-resursi-detsentralizatsiyi-

upravlinnya.pdf. 

Особистий внесок: запропоновано концептуальні засади формування і 

використання соціальних ресурсів в умовах децентралізації управління та шляхи 

їх мобілізації; досліджено міжнародний досвід забезпечення ефективної 

децентралізації управління. 

51. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: 

діагностика стану та механізми забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, В.П. 

Антонюк, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 

244 с. [Розділ: Хандій О.О. Самоорганізація ВПО – важіль успішної інтеграції у 

місцеві громади та життя країни.  С. 111-133. Підрозділ: Хандій О.О., Новікова 

О.Ф., Антонюк В.П., Шамілева Л.Л., Панькова О.В., Шастун А.Д., Логачова Л.М., 

Сидорчук О.Г., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Розробка проекту Плану заходів 

щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО. С. 166-192]. 

Особистий внесок: надано пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Стратегії 

інтеграції ВПО у територіальні громади. 

52. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Забезпечення економічного зростання на засадах 

сталого розвитку: державне регулювання соціально-трудовими чинниками. Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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Економічні науки / за ред. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. 

Вип. 14. С. 143-148. 

Особистий внесок: надано оцінку впливу рівнів соціального та трудового 

потенціалів на зміну параметрів макроекономічних показників економічного 

зростання.  

53. Khandii O. Social threats in the digitalization of economy and society. SHS Web of 

Conferences. 2019. Vol. 67, 06023.  

 

Апробація: 
 

1. «Технологія-2016» (м. Сєвєродонецьк, 22-23 квітня 2016 р.), публікація, виступ 

2. «Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення» 

(м. Дніпропетровськ, 3-4 червня 2016 р.), публікація. 

3. «Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади» (м. 

Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.), публікація. 

4. «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (м. Харків, 25 листопада 

2016 року), публікація. 

5. «Майбутній науковець – 2016» (м. Сєвєродонецьк, 2 грудня 2016 р.), 

публікація. 

6. «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах 

становлення нової економіки» (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.), публікація. 

7. «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції» (м. Сєвєродонецьк 

(Україна) та RCKU Pulawy (Poland), 3 -5 травня 2017 р.), публікація. 

8. «Applied economics: contemporary issues in economy» (м. Торунь, Польща,  

22-23 червня 2017 р.), публікація. 

9. «Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до 

Європейської спільноти: проблеми та перспективи» (м. Сєвєродонецьк, 6-7 

жовтня 2017 р.), публікація. 
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12. «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (м. Харків, 18 травня 2018 
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13. «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні»  

(м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.), публікація, виступ. 

14. «Цифрова економіка» (м. Київ, 4-5 жовтня 2018 р.), публікація. 
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16. «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в 

ХХІ столітті» (Камянець-Подільський, 16-17 травня 2019 р.), публікація, виступ. 

17. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та 

корпоративна логістика» (м. Харків, 6-8 червня 2019 р.), публікація, виступ. 

18. «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та 

перспективи» (м. Полтава, 12 вересня 2019 р.), публікація. 

19. «Цифрова економіка» (м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.), публікація. 

20. «Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми 

регулювання, виклики та домінанти розвитку» (м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.), 

публікація. 

21. «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних 

відносин» (м. Дніпро, 14 грудня, 2019), публікація. 
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Таблиця В.1 − Динаміка показників природного та міграційного руху населення за 2007-2019 рр. 

 

Рік 

Чисельність 
постійного 

населення станом 
на 01 січня 

Середня тривалість життя 
для новонародженого 

років 

Коефіцієнт природного  
руху населення, на 1000 осіб 

Сальдо 
міграції 
на 1000 

постійного 
населення 
(станом на 
01 січня) 

Сумарний 
коефіцієнт 
народжува-

ності 

тис. осіб 
% до 

2007 р. 

для 
всього 

населення 

чоловіки жінки народжуваності смертності  
природного 
приросту (+), 

убутку (-) 
2007 46465,7 100 68,25 62,51 74,22 10,2 16,4 -6,2 0,362 1,345 

2008 46192,3 99,4 69,27 62,51 74,28 11 16,3 -5,3 0,322 1,458 

2009 45963,4 98,9 69,29 63,79 74,86 11,1 15,3 -4,2 0,293 1,473 

2010 45782,6 98,5 70,44 65,28 75,5 10,8 15,2 -4,4 0,352 1,443 

2011 45592,2 98,1 71,02 65,98 75,88 11 14,5 -3,5 0,375 1,459 

2012 45453,3 97,8 71,15 66,11 76,02 11,4 14,5 -3,1 1,36 1,531 

2013 45372,7 97,6 71,37 66,34 76,22 11,1 14,6 -3,5 0,703 1,506 

2014 45245,9 97,4 71,37 66,25 76,37 10,8 14,7 -3,9 0,5 1,498 

2015 42759,7 92 71,38 66,37 76,25 10,7 14,9 -4,2 0,216 1,506 

2016 42590,9 91,7 71,68 66,73 76,46 10,3 14,9 -4,6 0,184 1,466 

2017 42414,9 91,3 71,98 67,02 76,78 9,4 14,5 -5,1 0,283 1,374 

2018 42216,8 90,9 71,76 66,69 76,72 8,7 14,8 -6,1 0,441 1,301 

2019 41983,6 90,3 - - - - - - 
 

- 

2019,  

% до 
2014 

- 92,8 
       

- 
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Таблиця В.2 – Динаміка показників відтворення та демографічного потенціалу населення за 2007-2018 рр. 

 

Рік 

Брутто-

коефіцієнт 
відтворення  

Нетто-

коефіцієнт 
відтворення 

Питома вага 
населення віком 

60 років  
і старше, % 

Демографічний потенціал населення,  
тис. людино-років 

усього населення у тому числі 

тис. людино-

років 

% до 2007 
р. чоловіків жінок 

2007 0,65 0,638 20,3 3171284 100 1339883,1 1857808,8 

2008 0,706 0,69 20,3 3199740,6 100,9 1331275,5 1849170,9 

2009 0,713 0,69 20,4 3184804 100,4 1351391,2 1854911 

2010 0,698 0,686 20,7 3224926,3 101,7 1377871,5 1863000,3 

2011 0,706 0,694 20,9 3237958,4 102,1 1387731 1864037,7 

2012 0,741 0,734 21,2 3227866,1 101,8 1386769,6 1860665,5 

2013 0,729 0,717 21,4 3238249,6 102,1 1390665,5 1861216,2 

2014 0,723 0,711 21,6 3229199,9 101,8 1385837,4 1857898,8 

2015 0,727 0,715 21,8 3052187,4 96,2 1313316,3 1751607,4 

2016 0,709 0,697 22,1 3052915,7 96,3 1315775,5 1748869,6 

2017 0,666 0,656 22,5 3053025 96,3 1316581 1748304 

2018 - - 23,0 3029478  95,5  1304336 1738368 
 

 

 

5
1
1
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Таблиця Г.1 – Динаміка захворюваності та поширення соціально небезпечних захворювань  

 

Рік 

Усі захворювання 
З них за окремими класами захворювань 

ВІЛ-інфіковані 
та хворі на 
СНІД, що 

перебували на 
обліку  

кількість 
хворих на 
активний 

туберкульоз, 
які 

перебували на 
обліку  

захворюваність на розлади 
психіки та поведінки 
внаслідок уживання 

психоактивних речовин, що 
перебувають на обліку 

внаслідок   

кількість 
хворих на 
венеричні 

захворювання 
− перебували 

на обліку 

травматизм, 
пов'язаний із 
виробництво

м 

Рі
ве

нь
 с

оц
іа

ль
но

 о
бу

мо
вл

ен
ої

 
за

хв
ор

ю
ва

но
ст

і н
а 

10
0 

ти
с.

  
на

се
ле

нн
я 

ти
с.

 в
ип

ад
кі

в 

на
 1

00
 т

ис
. н

ас
ел

ен
ня

 

ти
с.

 о
сі

б 

на
 1

00
 т

ис
.  

на
се

ле
нн

я 
 

ти
с.

 о
сі

б 

на
 1

00
 т

ис
.  

на
се

ле
нн

я 
 вживання 

алкоголю 

наркотичних 
речовин 

ти
с.

 в
ип

ад
кі

в 

на
 1

00
 т

ис
. 

на
се

ле
нн

я 

ти
с.

 о
сі

б 

на
 1

00
0 

 

пр
ац

ю
ю

чи
х 

 

ти
с.

 о
сі

б 

на
 1

00
 т

ис
. 

на
се

ле
нн

я 

ти
с.

 о
сі

б 

на
 1

00
 т

ис
. 

на
се

ле
нн

я 
 

2000 33471 67966 30,7 63,1 122,9 250,6 687,7 1402,0 76,0 155 168,1 342,8 34,3 2,6 2213,5 

2005 32912 70138 62,9 134,6 103,2 220,7 650,2 1391,0 87,9 188 96,2 205,7 21,2 1,8 2140,0 

2010 33080 72401 110,5 242,3 78,6 172,5 607,5 1332 80,6 177 54,9 120,5 12,2 1,2 2044,3 

2011 32381 71127 120,2 264,6 70,7 155,6 597,8 1315 79,8 176 48,7 107,1 10,9 1,1 2018,3 

2012 31162 68619 129,3 284,9 61,7 136,1 585,0 1289 79,0 174 43,2 95,1 10,1 1,0 1979,1 

2013 31024 68473 139,7 308,8 47,6 105,2 573,8 1268 77,6 172 38,5 85,1 8,5 0,9 1939,1 

2014 26881 62759 138,1 323,0 38,7 90,5 484,1 1132 62,2 145,5 29,1 68,1 5,0 0,6 1759,1 

2015 26789,5 62775 126,8 297,6 36,2 85,1 475,7 1116,8 61,7 145,0 26,3 61,8 4,4 0,6 1706,3 

2016 27361,4 64375 133,1 313,8 35,0 82,4 470,2 1108,6 62,2 146,7 23,6 55,7 4,4 0,6 1706,7 

2017 26614,5 62895 141,6 335,4 32,5 77,0 463,9 1098,8 62,5 148,0 22,2 52,6 4,4 0,6 1711,8 
 

  

Д
одаток Г

 

Д
инаміка захворю

ваності 

5
1
2

 
 



513 

 

 

 

 

Таблиця Г.2 – Динаміка захворюваності та кількості людей з ознаками інвалідності  

Рік 

Рівень 
загальної 

захворюванос
ті (на 100 тис. 

населення)  

Рівень соціально 
обумовленої 

захворюваності  
(на 100 тис. 
населення) 

Кількість 
людей з 

ознаками 
інвалідності (на 

1000 

населення)  

Кількість дітей з 
ознаками 

інвалідності (на 
10 тис. дітей  

віком  
0-17 років)  

Виробничий 
травматизм (у 
розрахунку на 
1000 працю-

ючих) 

Питома вага осіб, 
які за самооцінкою 

визначають своє 
здоров’я як погане 
та дуже погане, % 

Питома вага 
осіб, яким не 

вистачає 
засобів для 

лікування, % 

2008 70460 2007 53 163,4 1,4 20,4 13,7 

2009 72007 2072,1 53 182,3 1,2 21 20,5 

2010 72401 2044,3 58 195,8 1,2 21,6 14,9 

2011 71127 2018,3 59 206,7 1,1 22,9 22,6 

2012 68619 1979,1 61 208,2 1 24,1 16,7 

2013 68473 1939,1 61 208,9 0,9 22 22,5 

2014 62759 1759,1 63 215,4 0,6 18,6 20,2 

2015 62775 1706,3 60 198,4 0,6 21,9 28,6 

2016 64375 1706,7 61 201,6 0,6 21,3 23,1 

2017 62895 1711,8 62 209 0,6 19,5 22,5 
 

 

 

5
1
3
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Таблиця Д.1 – Середньодушові еквівалентні загальні доходи та показники соціально-економічної нерівності  
 

Рік 

Середньодушові еквівалентні  
загальні доходи 

Питома вага 
населення, 

доходи 
якого нижче 

75% 

медіанного  
доходу 

Питома 
вага бідних 

за 
критеріями 
депривації, 

% 

Коефіцієнт фондів за 

Коефіцієнт 
співвідношення 
середньомісячно
го доходу 10% 
найбагатших 

(верхній дециль) 
до 10% 

найбідніших 
(нижній дециль) 

прошарків 
населення 

(середньорічний) 

дол. за ПКС за 
ринковим курсом СБ 

2011 р. 

Співвідношення 
доходів до 

прожиткового  
мінімуму 

грошовим
и 

доходами 

загальними 
доходами 

дол. 

% до 
поперед-

нього 
року 

разів 

% до 
попередньог

о року 

2007 437,3 111,6 1,73 127,7 47 36 6,3 5,3 11,4 

2008 414 94,7 1,715 123,6 26,3 35,5 6,4 5,4 11,9 

2009 405,6 98 1,742 106,6 25,5 43,6 6,1 5,3 12,5 

2010 480,4 118,4 1,75 131,3 24 40,6 5,9 5,1 16,6 

2011 477,5 99,4 1,79 111 24 41,5 5,7 4,9 9,8 

2012 525,2 110 1,834 116,8 22,64 40,5 5,1 4,6 8,1 

2013 550,2 104,7 1,845 107,5 22,3 39,1 5,2 4,7 6,7 

2014 505,2 91,8 1,81 103,6 24,4 45,1 4,9 4,4 6,4 

2015 414,7 82,1 1,98 114 22,4 48,1 5 4,5 7,7 

2016 427 103 2,08 118,9 20,2 48,1 4,9 4,2 7,2 

2017 480,7 112,6 2,23 107,4 21,2 42,6 5,2 4,5 7,7 

Д
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Таблиця Д.2 – Сукупні ресурси та витрати домогосподарств у 2007-2017 рр. 

Рік 

Сукупні ресурси домогосподарств  Сукупні середньомісячні  
витрати домогосподарств  Заощадження  

домогосподарств,  
млн грн 

реальні ресурси  
(у розрахунку  
на одне домо-

господарство),  
грн / місяць 

структура сукупних  
ресурсів, % 

у 
ро

зр
ах

ун
ку

 н
а 

од
не

 д
ом

о-
го

сп
од

ар
ст

во
, г

рн
  

у тому числі за окремими  
видами витрат, % 

оп
ла

та
 п

ра
ці

 

до
хо

ди
 в

ід
 

пі
дп

ри
єм

ни
ць

ко
ї 

ді
ял

ьн
ос

ті
 т

а 
са

мо
за

йн
ят

ос
ті

 

ві
д 

пр
од

аж
у 

сі
ль

сь
ко

го
сп

од
ар

сь
ко

ї 
пр

од
ук

ці
ї 

пе
нс

ії,
 с

ти
пе

нд
ії,

 
до

по
мо

ги
 т

а 
су

бс
ид

ії,
 

на
да

ні
 г

от
ів

ко
ю

 

пр
од

то
ва

ри
 (х

ар
чу

ва
нн

я 
та

 б
ез

ал
ко

го
ль

ні
 н

ап
ої

) 

ж
ит

ло
, в

од
а,

 е
ле

кт
ро

-

ен
ер

гі
я 

та
 ін

ш
і в

ид
и 

ко
му

на
ль

ни
х 

по
сл

уг
 

не
сп

ож
ив

чі
 т

ов
ар

и 
(н

а 
ос

об
ис

те
 п

ід
со

бн
е 

го
сп

од
ар

ст
во

, к
уп

ів
ля

 
ак

ці
й 

то
 ін

.) 

ва
ло

ві
 

чи
ст

і 

%
 в

ал
ов

их
 д

о 
ВВ

П
 

гр
н 

ск
ор

ег
ов

ан
і н

а 
Іс

.ц
., 

гр
н 

2007 2012,1 1725,6 50,6 8,8 3,6 23 1722 51,4 10,9 10 48497 47779 6,7 

2008 2892,8 2310,5 49,4 8,6 3,3 23,1 2590,4 48,9 9,1 13,8 53467 52011 5,64 

2009 3015,3 2610,6 47,9 8 2,9 26 2754,1 50 9,4 12,2 82184 80377 9,0 

2010 3481 3181,9 47,6 9,5 3,4 25,8 3073,3 51,6 9,2 10,1 164663 161867 15,3 

2011 3853 3604,6 48,9 7,7 3,1 25,5 3458 51,3 9,6 9,9 126487 123123 9,7 

2012 4144,5 4119,8 50,8 6,9 2,8 27,1 3592,1 50,1 9,9 9,2 175256 147280 12,5 

2013 4470,5 4484 50,6 6,9 2,8 27,1 3820,3 50,1 9,5 9,8 146658 116266 9,2 

2014 4563,3 4070,7 48,8 8,4 3,2 27 4048,9 51,9 9,4 8,4 59983 30780 3,8 

2015 5231,7 3518,3 47,2 8,9 3,4 25,2 4952 53,1 11,7 7,1 48938 12979 2,46 

2016 6238,8 5477,4 46,7 8,1 2,9 25,2 5720,4 49,8 16 6,8 24357 -17891 1,02 

2017 8165,2 7181,3 52,4 4,4 3 20,2 7139,4 47,9 17 7,1 83703 30632 2,8 
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Таблиця Е.1 – Динаміка показників зайнятості та умов праці у 2007-2018 рр. 

 
 

 

Рік 

Рівень 
економіч

ної 
активнос

ті у 
працезда

тному 
віці, % 

Рівень 
зайнято

сті 
у віці 
20-64 

роки, % 

Частка 
безробіт

них із 
триваліс

тю 
більше 

12 

місяців, 
% 

Навантаж
ення на 

одне 
робоче  
місце 

професіо
налів, 

фахівців і 
технічних 
службовц

ів, осіб 

Неповна 
зайнятість 

− 
перебуваю

ть у 
відпустках 

з 
ініціативи 
адміністра

ції та 
працюють 
неповний  
робочий 

день, % до 
облікової  
кількості 

працівникі
в 

Зайняті на 
малих 

підприємст
вах та 

фізичні 
особи-

підприємці
, 

тис. осіб 

Зайняті в 
неформал

ьному 
секторі,  

% до 
загальної 
кількості 
зайнятих 

Виробничий травматизм Працюють в 
умовах, що 

не 
відповідают
ь санітарно-

гігієнічним 
нормам, % 
до штатної  
кількості 

працівників 

чисельність 
потерпілих 

на 
виробництві

, 

на 1000 
працюючих 

кількість 
смертель

но 
травмова
них, осіб 

тяжкість 
виробнич

ого 
травматиз

му, 

кількість 
людино-

днів 
непрацезд
атності на 

одного 
потерпіло

го 

2007 71,7 62,9 34,9 12 5,5 6143,3 22,3 1,77 1063 39,6 27,5 

2008 72,3 63,4 28,7 23 12,2 6380 21,8 1,57 1107 39,6 27,7 

2009 71,6 61 18,4 23 22 6291,3 22,1 1,28 702 40,1 27,8 

2010 72 61,5 34,7 26 17 4979,1 22,9 1,22 645 40,8 28,4 

2011 72,7 61,9 29,2 28 10,4 4462,9 23,1 1,11 651 41 28,9 

2012 73 62,4 28,7 37 8,3 4329,2 22,9 1 648 42,6 29,2 

2013 73,1 62,8 28,2 35 8,9 4333,3 23,6 1 474 40 29,5 

2014 71,4 59,6 20,1 42 10,9 4185,1 25,1 0,99 384 40 29,5 

2015 70,6 60,2 30,5 39 10,1 3866,7 26,2 0,6 325 42,6 28,9 

2016 71,1 59,7 28 39 8 3916,8 24,3 0,6 357 50,2 28,6 

2017 71,5 60,3 26,7 36 3,6 3978,7 22,9 0,6 291 55,4 28,4 

2018 72,7  21,6 33,0 2,2  21,6     
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Таблиця Е.2 – Динаміка показників оплати праці, якості робочої сили і ефективності її використання у 2007-2017 рр. 

 

 

 

Рік 

Питома вага  
респондентів, які 

вважають, що важко 
знайти, % 

П
ит

ом
а в

аг
а к

іл
ьк

ос
ті

 ш
та

тн
их

 
пр

ац
ів

ни
кі

в,
 я

ки
м 

на
ра

хо
ва

но
 

за
рп

ла
ту

 в
 м

еж
ах

 її
 м

ін
ім

ал
ьн

ог
о 

зн
ач

ен
ня

, %
 

Середньомісячна 
заробітна плата  

Кі
ль

кі
ст

ь д
ок

то
рі

в 
і к

ан
ди

да
тів

 
на

ук
  

в 
ек

он
ом

іц
і, 

ти
с. 

ос
іб

 

Ча
ст

ка
 за

йн
ят

их
, щ

о 
ма

ю
ть

 ви
щ

у 
ос

ві
ту

,  
%

 д
о 

ш
та

тн
ої

 к
іл

ьк
ос

ті 
за

йн
ят

их
  

Ча
ст

ка
 за

йн
ят

их
 ф

ах
ів

ці
в в

ищ
ої

 
кв

ал
іф

ік
ац

ії,
 %

 д
о 

ш
та

тн
ої

 
кі

ль
ко

ст
і з

ай
ня

ти
х 

 

Ча
ст

ка
 о

сі
б,

 я
кі

 п
ід

ви
щ

ил
и 

кв
ал

іф
ік

ац
ію

 і 
на

вч
ен

і н
ов

им
 

пр
оф

ес
ія

м,
  

%
 д

о 
ш

та
тн

ої
 к

іл
ьк

ос
ті

 за
йн

ят
их

  
П

ит
ом

а в
аг

а о
сі

б,
 я

кі
 в

 1
4-

35
 р

ок
ів

 
ма

ю
ть

 п
ов

ну
 в

ищ
у 

ос
ві

ту
, д

о 
за

га
ль

но
ї  

чи
се

ль
но

ст
і о

сі
б 

ві
дп

ов
ід

но
го

  
ві

ку
, %

 

П
ит

ом
а в

аг
а о

сі
б,

 я
кі

 в
 1

4-
35

 р
ок

ів
 

ма
ю

ть
 п

ро
фе

сі
йн

о-
те

хн
іч

ну
 о

св
іт

у 
до

 за
га

ль
но

ї ч
ис

ел
ьн

ос
ті

 о
сі

б 
 

ві
дп

ов
ід

но
го

 в
ік

у,
 %

 

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

пр
ац

і −
 В

ВП
 у

 
ці

на
х 

по
пе

ре
дн

ьо
го

 р
ок

у 
в 

ро
зр

ах
ун

ку
 н

а 1
 за

йн
ят

ог
о 

ві
ко

м 
1
5
-7

0 
ро

кі
в,

 ти
с. 

гр
н 

 

Ко
еф

іц
ієн

т с
пі

вв
ід

но
ш

ен
ня

 т
ем

пі
в 

 
зр

ос
та

нн
я 

пр
од

ук
ти

вн
ос

ті
 п

ра
ці

 й
  

те
мп

ів
 зр

ос
та

нн
я 

ре
ал

ьн
ої

 
за

рп
ла

ти
  

бу
дь

-я
ку

 р
об

от
у 

відповідно  
до рівня  

кваліфікації 

бе
з д

ос
та

тн
ьо

го
  

за
ро

бі
тк

у 

з д
ос

та
тн

ім
  

за
ро

бі
тк

ом
 

до
л.

 за
 

ри
нк

ов
им

 
ку

рс
ом

 Н
БУ

 
до

 П
М

 д
ля

 
пр

ац
ез

да
тн

ог
о 

на
се

ле
нн

я 

до
л.

 за
 П

КС
  

20
11

 р
. 

2007 40,9 48,6 73,7 15,1 267,5 2,38 700 87,04 28,4 31,7 12,1 19,1 22,7 29,247 1,095 

2008 38,8 47,2 74,1 13,4 234,6 2,7 716,7 91,2 29,9 32 11,5 20,6 22,6 36,62 1,178 

2009 47,8 54,1 77,2 8,2 238,5 2,56 695,7 83,1 31,3 33,4 10,3 23,1 18,2 41,641 1,25 

2010 56,9 60,9 80,3 7,2 282,2 2,43 729,3 98,4 32,6 33,5 10,8 25,7 20,6 49,509 1,079 

2011 57,1 63,2 81,6 7,1 330,5 2,62 768,3 99,9 33,8 33,6 9,5 26,9 19,4 59,191 1,1 

2012 57,2 65,4 82,9 5,5 380,1 2,67 831,5 103,7 34,2 33,9 11,7 28,8 17,9 67,653 0,999 

2013 58,6 66,6 84 5,2 408,5 2,68 873,9 106,6 34,5 33,7 11,5 30,4 18,7 72,708 0,994 

2014 60 67,7 85,1 4,9 220,7 2,86 808,1 102,3 36 37,4 10,7 31,6 17,7 75,747 1,11 

2015 57,5 65,1 83,9 4,4 174,8 3,04 716,6 96,7 33,2 37,6 10,7 31,6 18,4 86,467 1,43 

2016 54,9 62,5 82,7 2,7 192 3,04 776,3 88,24 33,2 37,2 10,7 22,5 18,4 125,153 1,21 

2017 45,1 55,6 73,8 6,6 202,8 4,03 899,2 66,7 34,1 36,9 10,7 21,9 17,7 151,2 1,014 
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Внутрішні складові  
інтегрального індексу 

соціального та трудового 

потенціалів 

Характер 
впливу на 
розвиток 

соціального і 
трудового 

потенціалів 

База нормування 

Обґрунтування меж  
розмаху варіації 

макси-

мальне 
значення 

мінімальне 
значення 

1 2 3 4 5 

1. Демографічна складова 

1.1. Середня тривалість життя для 
ново- народженого, років стимулятор 75,1 61,4 

Максимальне значення (75,1 
року) визначено за умови 
зниження смертності  

1.2. Середня тривалість життя для 
осіб 45 років і старше, років, із них: 
- чоловіків; 
- жінок 

стимулятор 
27,9 

34,7 

21,3 

29,0 

За рахунок зниження 
передчасної смертності за 
Цілями сталого розвитку: 3.4; 
3.5; 3.6.1 

1.3. Питома вага осіб старше 60 
років, % дестимулятор 24,75 18,3 

Мінімальне значення (18,3%) 
визначено за умови затухання 
постаріння населення 

1.4. Нетто-коефіцієнт відтворення 
населення стимулятор 1,1 0,574 

Забезпечення простого 
відтворення населення за 
умови його значення на рівні 
1,1 

1.5. Сальдо міграції (на 1000 осіб), 
‰ 

стимулятор 

0,773 0,22 

Забезпечує збереження 
трудового та людського 
потенціалу 
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Продовження додатка Ж 

 

1 2 3 4 5 

1.6. Коефіцієнт природнього убутку 
населення (з урахуванням зсуву на +7,0‰), 
‰ 

стимулятор за 
умови позитив-

них значень та 
дестимулятор за 

умови нега-

тивних 

7,0 0,7 

Скоригована величина для 
переходу на позитивну шкалу − 
максимальне значення (7‰) 
визначено на підставі повікових 
коефіцієнтів смертності, у тому 
числі материнської смертності та 
серед дітей до 5 років, завдання 
3.1, 3.2, 3.4,3.5 

2. Здоров’я населення, санітарний стан  

2.1. Рівень загальної захворюваності  
(на 100 тис. населення) дестимулятор 79641 56483 

Визначено на рівні фактично 
найвищих та найнижчих значень 
показників, які склалися за 2007-
2016 рр., із відхиленням 10% 

2.2. Кількість інвалідів (на 1000 населення) 

дестимулятор 69 48 

Визначено на рівні фактично 
найвищих та найнижчих значень 
показників, які склалися за 2007-
2016 рр., із відхиленням 10% 

2.3. Кількість дітей інвалідів (на 10 тис. 
дітей віком 0-17 років) дестимулятор 237 247 

Визначено на рівні фактично 
найвищих та найнижчих значень 
показників, які склалися за 2007-

2016 рр., із відхиленням 10% 
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Продовження додатка Ж 

 
1 2 3 4 5 

2.4. Кількість потерпілих унаслідок 
виробничого травматизму ( в розрахунку 
на 1000 працюючих) дестимулятор 1,76 0,54 

Визначено на рівні фактично 
найвищих та найнижчих значень 
показників, які склалися за 2007-
2016 рр., із відхиленням 10% 

2.5. Потерпілі в дорожньо-транспортних 
пригодах (на 100 тис. осіб) – усього,  
з них загинули 

дестимулятор 22,7 7,2 

Визначено на рівні фактично 
найвищих та найнижчих значень 
показників, які склалися за 2007-
2016 рр., із відхиленням 10% 

2.6. Життєвий потенціал, млн людино-
років, усього, 
у тому числі: 
- чоловіків;  
- жінок 

стимулятор 

 
3576,9 

 
1530,0 
2050,0 

 
2758,2 

 
1182,0 
1574,0 

Розраховано з урахуванням 
порогових значень тривалості 
життя (підрозділ 1.1) та 
збереження середньорічної 
чисельності населення 

2.7. Трудовий потенціал, млн людино-років, 
усього, 
у тому числі: 
- чоловіків; 
- жінок 

стимулятор 

 
1675,0 

 
730,0 
954,0 

 
1285,0 

 
563,0 
722,0 

Розраховано з урахуванням 
збільшення тривалості життя у 
працездатному віці 

3. Матеріальна забезпеченість, рівень диференціації населення за загальними доходами,  
структура попиту та сукупних ресурсів 

3.1. Середньодушові еквівалентні загальні 
доходи, дол. США за ПКС за ринковим 
курсом СБ 2011 р. 

стимулятор 
 

615,7 
 

365,0 
 

Розраховано за умови збереження 
співвідношення між доходами та 
фактичним прожитковим 
мінімумом, які склалися в 2015 р. 
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Продовження додатка Ж 

 

1 2 3 4 5 

3.2. Співвідношення доходів до фактичного 
прожиткового мінімуму стимулятор 3,0 1,54 

Максимальне значення визначено 
як межа, що забезпечує достатній 
рівень життя 

3.3. Рівень бідності за критеріями 
депривації стимулятор 53,0 32,0 

Визначено з урахуванням завдань 
щодо Цілі 1 «Подолання 
бідності» та 10-відсотковим 
відхиленням від найбільших і 
найменших показників  

3.4. Рівень бідності за відносним критерієм 
бідності стимулятор 50,0 18,2 

3.5. Коефіцієнт фондів за загальними 
доходами 

дестимулятор 5,9 3,8 
Визначено за співвідношенням 
коефіцієнта фондів і цільових 
завдань (п. 10.1.1 та 10.1.2) ЦСР 
− «Забезпечення прискореного 
зростання найменш забезпечених 
осіб» 

3.6. Коефіцієнт співвідношення 
середньомісячного доходу 10% 
найбагатших прошарків населення до 10% 
найбідніших прошарків населення 

дестимулятор 18,3 5,8 

3.7. Реальні ресурси домогосподарств (на 
місяць) у розрахунку на одне домо-

господарство, грн стимулятор 6025,0 1553 

Розраховано на підставі най-

більших (2016 р.) і найменших 
(2007 р.) значень показників з 
урахуванням 10-відсоткового 
відхилення 

3.8. Структура сукупних ресурсів 
домогосподарств, %, у тому числі: 
 

- оплата праці; 
- доходи від підприємницької діяльності та 
самозайнятості 

 

 

 

стимулятор 

стимулятор 

 

 

 

5,7 

10,0 

 

 

 

42,0 

6,2 

Розраховано відповідно до 
вихідних гіпотез визначення 
найбільших та найменших 
значень показників з 
урахуванням 10-відсоткового 
відхилення 
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3.9. Структура середньомісячних витрат 
домогосподарств, %, у тому числі:  
- витрати на оплату житлово-комунальних 
послуг; 
- витрати на неспоживчі послуги і товари 
(особисте підсобне домогосподарство, 
покупка акцій тощо) 

 

 

дестимулятор 

 

стимулятор 

 

 

 

17,6 

 

15,2 

 

 

8,2 

 

6,1 

Розраховано відповідно до 
вихідних гіпотез визначення 
найбільших і найменших значень 
показників з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

4. Соціально-трудова сфера, у тому числі: 
зайнятість, ринок праці 

4.1. Рівень економічної активності у 
працездатному віці, % 

стимулятор 78,0 63,5 
Розраховано з урахуванням ЦСР, 
які визначені завданнями 8.3.1 та 
8.4.1 

4.2. Рівень зайнятості, % 
стимулятор 66,0 54,0 

4.3. Частка безробітних із тривалістю 
безробіття більше 12 місяців, % дестимулятор 38,4 15,0 

Мінімальне значення (15%) 
визначено за умови зниження 
загального рівня безробіття  

4.4. Навантаження на одне робоче місце 
професіоналів, фахівців і технічних 
службовців, осіб  

дестимулятор 43,0 11,0 

Мінімальне та максимальне 
значення визначені за вихідними 
гіпотезами 

4.5. Неповна зайнятість − перебувають у 
відпустках з ініціативи адміністрації та 
працюють неповний робочий день, % до 
облікової кількості працівників 

дестимулятор 24,2 5,0 

4.6. Зайняті на малих підприємствах та 
фізичні особи-підприємці, тис. осіб стимулятор 7018,0 3480,0 

Розраховано з урахуванням ЦСР 
на 2020 р. − завдання 8.6, 
індикатор 8.6.1 
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4.7. Зайняті в неформальному секторі, % до 
загальної кількості зайнятих дестимулятор 28,8 19,6 

Мінімальне та максимальне 
значення  визначено за 
вихідними гіпотезами 

4.8. Виробничий травматизм, у тому числі: 
- кількість смертельно травмованих, осіб; 
- кількість людино-років непрацездатності 
на одного потерпілого ( тяжкість 
виробничого травматизму) 

 

 

дестимулятор 

дестимулятор 

 

 

1218 

55,2 

 

 

227 

35,6 

Розраховано з урахуванням ЦСР 
− завдання 8.5, індикатори 8.5.1, 
8.5.2 

4.9. Працюють в умовах, що не 
відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам, % до штатної кількості 
працівників 

дестимулятор 32,5 23, Розраховано з урахуванням ЦСР 
− завдання 8.5, індикатори 8.5.3 

4. 10. Питома вага респондентів, які 
вважають, що важко знайти будь-яку 
роботу, % 

дестимулятор 66,0 35,0 

Найбільше та найменше значення 
визначені за вихідними 
гіпотезами 

4. 11. Питома вага кількості штатних 
працівників, яким нараховано зарплату в 
межах прожиткового мінімуму для 
працездатної особи, % 

дестимулятор 16,6 2,0 

Найбільше та найменше значення 
визначені за вихідними 
гіпотезами 

соціально-трудові відносини 

4.12. Середньомісячна заробітна плата  
у дол. США за ринковим курсом НБУ стимулятор 450 157 

Максимальне значення 
забезпечує формування 
мотиваційної складової 
зайнятості 
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4.13. Середньомісячна заробітна плата  
у дол. США за ПКС за курсом СБ 2011 р. стимулятор 1207 626 

За умови збереження до 2020 р. 
співвідношення між ринковим 
курсом дол. США НБУ та за ПКС 

4.14. Середньомісячна заробітна плата до 
фактичного прожиткового мінімуму для 
працездатного населення, років 

стимулятор 4,0 2,0 

Забезпечується відтворення 
робочої сили працівника та 
членів його родини − 
розрахункові значення 

4.15. Кількість докторів та кандидатів наук 
в економіці, тис. осіб 

 стимулятор 117,3 75,0 

Визначено за вихідними 
гіпотезами відповідально до 
найбільших та найменших 
значень, які склалися за 2007-

2016 з 10-відсотковим 
відхиленням 

4.16. Частка зайнятих, які мають вищу 
освіту, % 

стимулятор 38,0 25,6 

Визначено за вихідними 
гіпотезами відповідно до 

найбільших та найменших 
значень, які мали місце у 2007-

2016  рр., з 10-відсотковим 
відхиленням 

4.17. Частка зайнятих фахівців вищої 
кваліфікації, % стимулятор 41,4 28,5 

4.18. Частка осіб, які підвищили 
кваліфікацію і навчені новим професіям, 
% до штатної кількості працівників 

стимулятор 13,3 8,6 

4.19. Питома вага осіб віком 14-35 років, 
які мають професійно-технічну освіту, % стимулятор 25,0 16,0 
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4.20. Коефіцієнт співвідношення темпів 
зростання продуктивності праці та темпів 
зростання реальної заробітної плати стимулятор 1,6 0,89 

Показник більше 1,0 − 
створюються умови для 
забезпечення економічного 
зростання. Максимальне та 
мінімальне значення розраховано 
за вихідними гіпотезами  

5. Освіта, культура, інформаційно-комунікативні послуги 

5.1. Чисельність учнів у загальноосвітніх 
закладах у розрахунку на 10 тис. 
населення  

стимулятор 1208 787 

Розраховано на підставі вихідних 
гіпотез відповідно до 
найбільших та найменших 
значень за 2007-2016 рр., з 
урахуванням 10-відсоткового 
відхилення та завдань 4.2, 4.3 за 
ЦСР 

5.2. Чисельність учнів та студентів у 
професійно-технічних закладах на 10 тис. 
населення 

стимулятор 112 60 

Розраховано на підставі 
вихідних гіпотез відповідно до 
найбільших і найменших 
значень показників, які мали 
місце у 2007-2016 рр., з 
урахуванням 10-відсоткового 
відхилення 

5.3. Чисельність учнів та студентів у ЗВО 
І-ІІ рівнів акредитації на 10 тис. населення 

стимулятор 110 46 

5.4. Чисельність учнів та студентів у ЗВО 
ІІІ-ІV рівнів акредитації на 10 тис. 
населення 

стимулятор 563 289 

5.5. Чисельність аспірантів і докторантів стимулятор 8,1 5,7 
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5.6. Питома вага дітей, які навчаються, 
серед дітей віком 6 років, % стимулятор 80,0 52,0 

Визначено відповідно до зав-

дання 4.2.1 ЦСР 

5.7. Питома вага дітей, які навчаються, 
серед населення віком 7-22 роки, % стимулятор 96,0 72,3 

Розраховано на підставі вихід-

них гіпотез відповідно до най-

більших і найменших значень 
показників, які мали місце у 
2007-2016 рр., з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

5.8. Загальні витрати на освіту, % до ВВП 

стимулятор 9,3 5,3 

5.9. Загальні витрати домогосподарств на 
освіту, в % до загальних витрат на освіту стимулятор 25,9 12,5 Розраховано на підставі вихід-

них гіпотез відповідно до най-

більших і найменших значень 
показників, які мали місце у 
2007-2016 рр., з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

5.10. Загальні річні витрати на одного 
учня / студента, дол. США (за ринковим 
курсом НБУ) 

стимулятор 1970,0 704,0 

5.11. Рівень незадоволеності своєю 
освітою, % 

дестимулятор 42,0 21,2 

5.12. Частка осіб, які повідомили, що за 
останні 12 місяців користувалися 
Інтернетом, % 

стимулятор 59,0 12,0 

Максимальне значення 
визначено за цільовим 

значенням індикатора 9.6.1 

5.13. Активність відвідування культурних 
закладів (на 100 жителів) стимулятор 82,0 43,7 

Розраховано на підставі 
вихідних гіпотез 

5.14. Кількість осіб, які займаються 
спортом (у розрахунку на 10 тис. 
населення) 

стимулятор 3126 1990 
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5.15. Кількість дітей, які займаються в 
ДЮСШ (на 10 тис. дітей віком до 
17 років) 

стимулятор 961,3 584,0 
Розраховано на підставі 
вихідних гіпотез 

6. Соціальна згуртованість та єдність 

6.1. Індекс соціального самопочуття стимулятор 43,5 33,7 Для всіх показників межі 
варіації визначено на підставі 
вихідних гіпотез, тобто за най-

більшим і найменшим значенням 
індикаторів з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

6.2. Індекс дестабілізаційного 
протестного потенціалу (ІДПП) дестимулятор 5,3 3,4 

6.3. Індекс національної дистанційності дестимулятор 5,8 4,2 Для всіх показників межі 
варіації визначено на підставі 
вихідних гіпотез, тобто за най-

більшим і найменшим значенням 
індикаторів з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

6.4. Питома вага респондентів, які 
визначили, що нікому довіряти 
найнебезпечніше, % 

дестимулятор 62,3 27,7 

6.5. Питома вага респондентів, які хотіли 
б виїхати з країни, % дестимулятор 26,1 14,6 Для всіх показників межі 

варіації визначено на підставі 
вихідних гіпотез, тобто за най-

більшим і найменшим значенням 
індикаторів з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

6.6. Питома вага респондентів, які не 
належать до жодної громадської 
організації, % 

дестимулятор 95,6 73,9 

6.7. Частка респондентів, яких не цікавить 
політика, % дестимулятор 30,4 13,8 
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6.8. Частка респондентів, які визначили, 
що не можуть вільно висловлювати свої 
політичні погляди, % 

дестимулятор 41,8 11,0 Для всіх показників межі 
варіації визначено на підставі 
вихідних гіпотез, тобто за най-

більшим і найменшим значенням 
індикаторів з урахуванням 10-

відсоткового відхилення  

6.9. Питома вага респондентів, які 
оцінюють політичний стан у країні як 
критичний, напружений і 
вибухонебезпечний, % 

дестимулятор 100,0 66,1 

6.10. Рівень задоволення життям у своєму 
населеному пункті, % 

стимулятор 37,6 27,2 

6.11. Рівень задоволення своїм 
становищем у суспільстві, % 

стимулятор 25,7 16,4 
Для всіх показників межі 
варіації визначено на підставі 
вихідних гіпотез, тобто за най-

більшим і найменшим значенням 
індикаторів з урахуванням 10-

відсоткового відхилення 

6.12. Питома вага осіб, які не розуміють, 
яких законів слід дотримуватися за умови 
їх швидкої зміни, %  дестимулятор 100,0 66,2 

7. Соціальні ризики та соціальне виключення 

7.1. Кількість дітей-сиріт, позбавлених 
батьківського піклування (на 10 тис. дітей 
віком 0-17 років) 

дестимулятор 139,2 84,2 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.2. Кількість правопорушень (на 100 тис. 
населення): 
- виявлено злочинів; 
- всього засуджених 

дестимулятор 

 

 

1537,0 

403,8 

 

 

755,0 

161,7 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез  
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7.3. Кількість неповнолітніх, засуджених 
за скоєння злочинів (на 10 тис. дітей віком 
0-17 років) 

дестимулятор 18,0 4,1 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.4. Кількість виявлених неповнолітніх, 
які підозрювалися у скоєнні злочинів (на 
10 тис. дітей віком 0-17 років) 

дестимулятор 20,0 5,0 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.5. Питома вага респондентів, які 
вважають, що екологічна ситуація є вкрай 
неблагополучною, % 

дестимулятор 51,3 24,7 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.6. Питома вага витрат на соціальний 
захист про соціальне забезпечення, в % до 
видатків зведеного бюджету 

стимулятор 41,2 19,2 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.7. Співвідношення середнього розміру 
пенсії, %, до: 
- прожиткового мінімуму; 
- середньої заробітної плати 

стимулятор 

 

 

158,0 

61,2 

 

 

104,0 

28,8 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

7.8. Питома вага на соціальний захист, % 
до ВВП стимулятор 14,4 6,0 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8. Соціальна інфраструктура 

8.1. Кількість загально-освітніх шкіл та 
професійно-технічних закладів (на 
100 тис. населення) 

стимулятор 52,4 37,1 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 
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8.2. Кількість ЗВО І-ІІ та ІІІ-IV рівнів 
акредитації (на 100 тис. населення) стимулятор 2,1 1,4 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.3. Забезпеченість лікарями (на 10 тис. 
жителів) стимулятор 54,2 39,2 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.4. Забезпеченість середнім медичним 
персоналом (на 10 тис. жителів) стимулятор 116,0 77,9 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.5. Забезпеченість лікарняними ліжками 
(на 10 тис. жителів) стимулятор 104,7 66,9 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.6. Планова ємність амбулаторно-

поліклінічних закладів (на 10 тис. 
жителів) 

стимулятор 252,1 192,1 

Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.7. Забезпеченість житлом, м2
 у 

середньому на одного жителя стимулятор 26,2 20,3 Межі варіації розраховано на 

підставі визначених вихідних 
гіпотез 8.8. Щільність автомобільних доріг, км на 

1 тис. км2
 території стимулятор 305,0 247,0 

8.9. Відправлення (перевезення) 
пасажирів 

стимулятор 9164,0 4369,0 Межі варіації розраховано на 
підставі визначених вихідних 
гіпотез 

8.10. Темпи зміни обсягів перевезення 
пасажирів, % до попереднього року стимулятор 102,0 79,0 
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Таблиця И.1 – Динаміка мінімальної заробітної плати в еквіваленті євро (за даними Євросоюзу) 

станом на 1 січня  

Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Болгарія 158,5 173,84 184,07 214,75 235,2 261 
Чехія 318,08 309,91 331,71 366,35 407,09 469 
Естонія 320 355 390 430,0 470 500 
Хорватія 372,35 395,67 395,61 408,48 433,35 466 
Латвія 286,66 320,0 360 370,0 380 430 
Литва 289,62 289,62 300 350,0 380 400 
Угорщина 335,27 341,7 332,76 351,29 411,52 419 
Польща 392,73 404,4 409,53 433,88 453,48 480 
Румунія 157,5 190,11 217,5 232,1 275,4 408 
Словаччина 337,7 352,7 380,0 405 435 480 
Туреччина 415,52 361,76 424,26 518,5 479,47  
Україна 75,4 87,0 65,3 63,4 125,0  

 

Таблиця И.2 – Динаміка мінімальної заробітної плати в еквіваленті дол. США (за даними Євросоюзу)  

станом на 1 січня  

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 
Україна  108,9 118,2 134,29 143,55 152,44 77,34 120,7 
Польща 320,87 348,68 336,47 392,73 404,4 409,53 430,4 
Болгарія 122,71 122,71 138,05 158,5 173,84 184,07 260,0 
Туреччина 338,33 384,89 362,84 415,52 361,76 424,26 456,0 
Румунія 141,63 157,2 161,91 157,5 190,11 217,5 308,0 
Угорщина  271,8 280,63 295,63 335,27 341,7 332,76 391,4 
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Рік  

Чисельність учнів і студентів,  
у розрахунку на 10 тис.  

населення 

П
ит

ом
а 

ва
га

 д
іт

ей
, я

кі
 н

ав
ча

ю
ть

ся
,  

се
ре

д 
ді

те
й 

ві
ко

м 
6 

ро
кі

в,
 %

 

П
ит

ом
а 

ва
га

 д
іт

ей
, я

кі
 н

ав
ча

ю
ть

ся
, 

се
ре

д 
на

се
ле

нн
я 

ві
ко

м 
7-

22
 р

ок
и,

 %
 

За
га

ль
ні

 в
ит

ра
ти

 н
а 

ос
ві

ту
,  

%
 д

о 
ВВ

П
 

За
га

ль
ні

 ви
тр

ат
и 

до
мо

го
сп

од
ар

ст
в 

на
 о

св
іту

, %
 д

о 
за

га
ль

ни
х 

ви
тр

ат
 н

а о
св

іт
у 

За
га

ль
ні

 в
ит

ра
ти

 н
а 

од
но

го
 у

чн
я 

/ с
ту

де
нт

а,
 д

ол
. 

СШ
А

 (з
а 

ри
нк

ов
им

 к
ур

со
м 

Н
БУ

)  

Рі
ве

нь
 н

ез
ад

ов
ол

ен
ос

ті
 с

во
єю

  
ос

ві
то

ю
, %

 

Ча
ст

ка
 о

сіб
, я

кі
 п

ов
ід

ом
ил

и,
 щ

о 
за

 о
ст

ан
ні

 1
2 

мі
ся

ці
в 

ко
ри

ст
ув

ал
ис

я  
ін

те
рн

ет
ом

, %
 

А
кт

ив
ні

ст
ь 

ві
дв

ід
ув

ан
ня

 к
ул

ь-
 

ту
рн

их
 за

кл
ад

ів
 (н

а 
10

0 
ж

ит
ел

ів
) 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ос

іб
, я

кі
 за

йм
аю

ть
ся

  
сп

ор
то

м,
  н

а 
10

0 
ти

с.
 ж

ит
ел

ів
 

Кі
ль

кі
ст

ь д
іте

й,
 я

кі
 за

йм
аю

ть
ся

 в
 Д

СЗ
  (

на
 1

0 
ти

с. 
ді

те
й 

ві
ко

м 
до

 1
7 

ро
кі

в)
 

у 
за

га
ль

но
ос

ві
тн

іх
  

за
кл

ад
ах

 

у 
пр

оф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

их
  

за
кл

ад
ах

 

у 
ЗВ

О
 І-

ІІ
 р

ів
ні

в 
ак

ре
ди

та
ці

ї 

у 
ЗВ

О
 ІІ

І-
IV

 р
ів

ні
в 

 
ак

ре
ди

та
ці

ї 

ас
пі

ра
нт

и 
та

 д
ок

то
ра

нт
и 

2007 1098 102 100 497 7,3 74,5 85,6 7,42 23,5 1147,2 37,4 13,1 68,4 2793 851 
2008 1047 98 95 511 7,3 72,8 86 7,42 19,7 1486,5 34,9 16,4 70,9 2841,7 873,9 
2009 1001 96 87 512 7,3 73,7 86,3 8,48 19 1141,6 36,5 19,5 66,7 2571,7 768,9 

2010 978 92 77 488 7,3 72,6 86,2 8,13 17,5 1355 38,1 22 71 2660,3 735,2 
2011 939 90 78 465 7,3 69,9 87 7,23 17,1 1468,7 36,9 28,7 71,5 2800,4 730,7 
2012 927 93 76 428 7,4 68,5 87 7,62 14,7 1691,2 35,7 35,3 74,2 2800,9 729,5 
2013 923 86 72 380 7,4 65,8 87,3 7,62 14,9 1791 36 41 74,5 2822,6 734,2 
2014 874 73 58 335 6,3 58 80,6 6,9 14,1 1307,6 26,6 46,2 48,6 2235,2 656 

2015 885 71 54 322 7,4 58,3 80,3 6,39 15,8 835,1 25,1 48,9 54,3 2287,6 649,1 
2016 902 67 51 321 6,4 57,7 81,2 5,9 13,9 782,5 23,5 53,7 56,8 2211 652,7 
2017 925 64 49 314 6,2 57 79,6 6 19,8 946,5 21,8 58,9 61 2305 741 
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Рік 

Ін
де

кс
 с

оц
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ль
но

го
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оч
ут

тя
 

Ін
де

кс
 д

ес
та
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ог

о 
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ес
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ог
о 

по
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П
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ац
іо

на
ль

но
ї  

ди
ст

ан
ці

йн
ос

ті
 

Рівень недовіри (%) до: 

М
іг

ра
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йн
і н

ас
тр

ої
 –

  

хо
ті

ли
 б

 в
иї

ха
ти

 

Н
е 

на
ле

ж
ат

ь 
до

 ж
од

но
ї  

гр
ом

ад
сь

ко
ї о

рг
ан

іза
ці

ї, 
%

 

П
ол

іт
ич

ни
й 
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йт

ра
лі
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т 

 

(н
е 

ці
ка

ви
ть

 п
ол

іт
ик

а)
, %

 

Рі
ве

нь
 п

ол
іт

ич
но

ї с
во

бо
ди

  
(п

ит
ом

а 
ва

га
 т

их
, х

то
 н

е 
мо

ж
е 

ві
ль

но
 

ви
сл

ов
лю

ва
ти

ся
), 

%
 

мі
сц

ев
их

 о
рг

ан
ів

 в
ла

ди
  

Ка
бі

не
ту

 М
ін

іс
тр

ів
  

У
кр

аї
ни

 т
а 

ур
яд

у 

П
ре

зи
де

нт
а 

У
кр

аї
ни

 

по
лі

ці
ї 

Ве
рх

ов
но

ї Р
ад

и 
У

кр
аї

ни
 

ні
ко

му
 н

е 
до

ві
ря

ти
 −

 
на

йн
еб

ез
пе

чн
іш

е 

2007 38,9 3,75 5,25 49,8 50,9 35,4 55,0 54,3 49,5 19,8 83,5 15,4 15,0 

2008 39,4 3,8 5,2 50,7 53,7 49,5 65,6 58,9 51,5 19,4 83,3 15,4 16,5 

2009 39 4 5,2 49,6 48,6 41,4 62,2 54,7 50,6 19,5 93,45 17,1 14,4 

2010 38,6 4,2 5,2 48,4 43,5 32,9 58,7 50,4 51,8 19,6 83,6 18,7 12,2 

2011 38 4,4 5,14 52,2 55,5 47,2 62,6 60,8 53,1 19,9 84,8 20,4 21,2 

2012 37,4 4,6 5,08 56,1 67,5 61,5 66,5 71,2 56,6 20,1 85,9 22,1 30,1 

2013 38,45 4,72 4,96 59,9 72 66,9 67,1 76,6 43,7 24,3 86,4 27,6 27,8 

2014 39,5 4,84 4,86 49,4 53,1 34,8 67,7 65,2 30,8 16,2 86,9 15,3 25,5 

2015 39,2 4,8 4,84 56,1 68,6 55,3 73,1 69,6 32,9 20,2 84,5 20,7 31,6 

2016 38,9 4,71 4,7 51,3 76,2 67,6 61,3 76,3 35,1 22,7 82,1 26,0 38,0 

2017 38,6 4,62 4,6 55,6 76 72,9 62,2 77 52,2 23,2 83,1 28,9 29,0 
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Рік 

Кількість 
дітей-

сиріт і 
дітей, 

позбавлен
их 

батьківськ
ого 

піклуванн
я (на 10 

тис. дітей 
віком 0-17 

років)  

Кількість  
правопорушень  

(на 100 тис.  
населення)  

Кількість 
виявлених 

неповнолітні
х, які 

підозрювалис
я у скоєнні 
злочину (на 
10 тис. дітей 
віком 0-17 

років)  

Кількість 
неповно 

літніх, 
засуджених 
за скоєння 
злочинів, 

на 100 тис. 
дітей  

Екологічна 
ситуація є 

вкрай 
неблагополу

чною, % 

Питома 
вага 

витрат на 
соцзахист 

і 
соцзабезпе
чення, % 

до 
видатків 

зведеного 
бюджету 

Співвідношення 
середнього розміру 

пенсії, % до  
Питома 

вага витрат 
на 

соціальний 
захист, % 
до ВВП 

виявлен
о 

злочині
в  

усього 
засуджен

их 

прожитко
вого 

мінімуму 

середньої 
заробітної 

плати  

2007 121 878 328 18,2 16,3 46,5 21,3 141,2 45,9 6,7 

2008 124 838,9 315,8 16,4 12,2 46,6 23,7 143,5 55,6 7,8 

2009 126,5 950 316,4 15,93 10,5 43,9 25,4 142,5 49,7 8,6 

2010 124,7 1099,3 367,1 17,3 13,5 41,1 27,7 128,2 52,4 9,3 

2011 120 1138,7 337,8 17,1 10,9 37,1 25,3 128,4 50,1 7,8 

2012 116,4 892,7 358 13,4 11,3 33 25,4 130,6 46,5 8,6 

2013 113,5 1243,8 271,4 9,2 7,4 30,2 28,7 126,5 42,4 9,5 

2014 107,2 1201,2 231,9 7,5 6,2 27,4 26,4 130,6 41,1 8,7 

2015 96,1 1324,2 222,1 7,5 6 27,6 25,9 124,6 38,3 8,9 

2016 93,5 1397 179,7 5,5 4,6 27,8 30,9 115,6 32 10,8 

2017 92,3 1238 181,6 5,9 4,2 25,4 27 107,5 34,4 9,6 

2018       24,7 137,2 34,6 8,7 
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Рік 

Кількість освітніх 
закладів (на 100 тис. 

населення) 

Забезпеченість медичними 
кадрами  

(на 10 тис. жителів) 

Планова 
ємність 

амбулаторно
-

поліклінічни
х закладів  
(на 10 тис. 
жителів) 

Забезпече
ність 

житлом у 
середньом

у на  
1 жителя, 

м2
 

Транспортна 
інфраструкту

ра 

Відправлення 
(перевезення) 

пасажирів 

загально-

освітніх 
шкіл та 

професійно
-технічних 

закладів 

ЗВО  
І-ІІ та ІІІ-
IV рівнів 
акредита

ції 

лікарі 
середній 

медичний 
персонал 

лікарняни
ми 

ліжками 

щільність 
автомобільни

х доріг 

млн 

% до 
попередньо

го року 

2007 47,65 1,95 48,3 105,5 95,2 214,7 22,5 274 8214 99,7 

2008 47,5 1,86 48,3 101,1 95,1 214,8 22,8 275 8331 101,4 

2009 46,81 1,86 49,1 102 94,2 218,3 23 275 7275 87,3 

2010 46,27 1,86 49,3 102,4 94 217,7 23,3 275 6845 94,1 

2011 45,7 1,85 49,3 101 90,6 219,8 23,5 275 6980 102 

2012 45,2 1,8 47,9 97,2 89,1 225,4 23,7 275 6813 97,6 

2013 44,4 1,78 48 97,4 88 229,2 23,8 275 6623 97,2 

2014 42,8 1,54 43,5 88,6 78,5 213,4 22,6 277 5902 89,1 

2015 42,2 1,53 43,7 87,3 78,1 214,2 22,9 277 5167 87,5 

2016 41,2 1,54 44 86,5 74,3 215,6 23,1 277 4854 93,9 

2017 38,2 1,56 44,1 85,4 73,1 218,6 23,3 277 4648 95,8 

2018 38,4 1,54     23,7  4486,7 96,5 
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Період 

Складові 

Ін
те

гр
ал

ьн
ий

  
ін

де
кс

 
со
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ал

ьн
ог

о 
і 

тр
уд
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ог
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іа
лі

в 
(І с

тп
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Д
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ог
ра
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а 
(І

1
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Зд
ор

ов
`я

 
на

се
ле

нн
я 

та
 

са
ні

та
рн

ий
 с

та
н 

(І
2
) 

М
ат

ер
іа

ль
на

 
за

бе
зп

еч
ен

іс
ть

 
(І

3
) 

Соціально-трудова 
сфера, у тому числі 

О
св

іта
, 

ку
ль

ту
ра

, 
ін

фо
рм

ац
ій

но
-

ко
му

ні
ка

ти
вн

і 
по

сл
уг

и 
(І

5
) 

Со
ці

ал
ьн

а 
зг

ур
то

ва
ні

ст
ь 

та
 є

дн
іс

ть
 (І

6
) 

Со
ці

ал
ьн

і 
ри

зи
ки

 т
а 

со
ці

ал
ьн

і 
ви

кл
ю

че
нн

я 
(І 7

) 

Со
ці

ал
ьн

а 
 

ін
фр

ас
тр

ук
ту

ра
 

(І
8
) 

за
йн

ят
іс

ть
 

(І
4

.1
) 

со
ці

ал
ьн

о-
тр

уд
ов

і 
ві

дн
ос

ин
и 

(І
4

.2
) 

2007 0,366 0,429 0,432 0,61 0,335 0,614 0,566 0,338 0,654 0,484 

2008 0,396 0,533 0,529 0,601 0,374 0,618 0,582 0,453 0,645 0,527 

2009 0,431 0,584 0,461 0,607 0,317 0,557 0,583 0,464 0,573 0,51 

2010 0,478 0,58 0,495 0,509 0,407 0,531 0,58 0,417 0,597 0,511 

2011 0,520 0,579 0,532 0,539 0,422 0,523 0,503 0,418 0,624 0,519 

2012 0,538 0,575 0,584 0,531 0,494 0,536 0,422 0,493 0,582 0,529 

2013 0,615 0,595 0,62 0,551 0,532 0,52 0,381 0,572 0,575 0,552 

2014 0,554 0,614 0,577 0,509 0,492 0,303 0,548 0,61 0,362 0,508 

2015 0,488 0,546 0,487 0,477 0,489 0,321 0,462 0,599 0,339 0,468 

2016 0,458 0,54 0,489 0,505 0,399 0,279 0,425 0,665 0,352 0,458 

2017 0,444 0,528 0,521 0,551 0,391 0,344 0,497 0,641 0,346 0,475 

Темп приросту, % 

2017 до 2007 21,3 23,1 20,6 -10,3 16,2 -44,0 -12,2 89,6 -47,1 -1,97 

2017 до 2014 -27,8 -10,8 -16,0 0,0 -26,5 -33,8 30,4 12,1 -39,8 -13,9 

2013 до  
2007 

68,0 38,7 43,5 -10,3 58,8 -15,3 -32,7 69,2 -12,1 14,0 

2017 до 2006 -3,06 -1,7 6,5 9,1 -2,0 23,3 16,9 -3,6 -17,0 3,54 

Вплив складових на зміни інтегрального індексу, % 

2017 до 2007 1,8 2,27 2,04 -1,53 1,35 -6,2 -1,58 6,94 -7,06 -1,97 

2017 до 2013 -3,44 -1,35 -1,994 -0,161 -2,52 -3,546 2,337 1,39 -4,61 -13,9 

2013 до 2007 5,69 3,79 4,3 -1,35 4,2 -2,15 -4,23 5,35 -1,8 13,8 

2017 до 2016 -0,34 -0,291 0,777 0,922 -0,024 1,58 1,747 -0,582 -0,146 3,64 
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  Складова 2007-2017 рр. 2007-2013 рр. 2014-2017 рр. 2016-2017 рр. 

1 2 3 4 5 

1. Демографічна 
1

1,796
3,27

0,549
k    

1 0, 69 0, 287

0, 873 0,108 1,168

Z   

  
 

'

1 3,27 1,168 3,8%СТПR І     

1

5,69
3,27

1,742
k    

1 0,69 0,488 0,202Z     
'

1 3, 27 0, 202 0,66%СТПR І     

1

3,444
2,89

1,193
k


 


 

342,1190,0444,0

102,0873,0156,0

272,0287,048,01





Z
 

'

1 2,89 1,342 3,88%СТПR І     

1

0,34
3,74

0,091
k


 


 

1 0,062 0,0783

0,112 0,2523

Z   
 

 

%944,0

2523,074,31
'


ІRСТП  

2. Здоров’я 
населення та 
санітарний стан  

2

2,27
1,91

1,19
k    

363,2429,0270,0

193,0228,0264,0

222,0251,0507,02




Z
 

'

2 4,5%СТПR І   

2

3,79
1,9

1,091
k    

2 0,381 0,085 0,466Z     
'

2 0,885%СТПR І   

2

1,350
1,687

0,801
k


 


 

19,1263,0

166,0228,0259,0

222,0001,0048,02




Z

'

2 2,0%СТПR І   

2

0,281
2,0

0,146
k


 


 

214,0024,0

006,002,0004,0

027,0082,0048,02




Z
 

'

2 0, 43%СТПR І   

3. Матеріальна 
забезпеченість 

3

2,07
2,1

0,98
k    

741,2736,0

840,0850,0315,03


Z  

'

3 5,7%СТПR І   

3

4,3
2,1

2,065
k    

904,0

439,0317,0148,03


Z  

'

3 1,89%СТПR І   

3

1,994
1,84

1,085
k


 


 

3 0,167 0,104 0,75

0,808 0,297 2,126

Z    
  

'

3 3,9%СТПR І   

3

0,777
2,17

0,359
k    

3 0,031 0,143 0,040

0,616 0,106 0,936

Z    
  

'

3 2,03%СТПR І   
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Розрахунок обсягу мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів
 в 

забезпеченні економічного розвитку
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Продовження додатка Р 
 

1 2 3 4 5 

4. Соціально-

трудова сфера 

 

4.1. Зайнятість, 
ринок праці 
 

 

4.1

1,53
1,9

0,805
k


 


 

4.1 0,110 0,258 0,750

0,005 0,679 0,120 0,624

0,098 0,203 2,85

Z    
    
  

'

4.1 5,4%СТПR І   

 

4.1

1,35
1,9

0,709
k


 


 

4.1 0,05 0,719 0,177

0,579 0,196 0,016

0,219 0,638 2,6

Z    
   
  

'

4.1 4,95%СТПR І   

 

4.1

0,161
1,61

0,1
k


 


 

4.1 0,110 0,212 0,031

0,1 0,608 0,267 1,33

Z    
   

 

'

4.1 2,1%СТПR І   

 

4.1

0,922
2,03

0,454
k    

4.1 0,2 0,267 0,467Z     
'

4.1 0,95%СТПR І   

 

 

4.2. Соціально-

трудові відносини 

 

 

 

4.2

1,35
2,22

0,607
k    

14,2586,0

555,0298,0702,02.4


Z  

'

4.2 4,8%СТПR І   

4.2

4,2
2,3

1,83
k    

933,0

361,0444,0128,02.4


Z

'

4.2 2,1%СТПR І   

4.2

2,52
1,56

1,623
k


 


 

4.2 0,702 0,696 0,154

0,170 0,551 0,111 2,38

Z    
   

'

4.2 3,7%СТПR І   

4.2

0,024
3,428

0,007
k


 


 

4.2 0,376 0,023 0,034

0,078 0,276 0,787

Z    
  

'

4.2 2,7%СТПR І   

5. Освіта, культура, 
інформаційно-

комунікаційні 
послуги 

5

6,2
1,53

4,056
k


 


 

816,6352,0

352,0667,0276,0

620,0325,0648,05,0

723,0797,0731,05





Z

 

'

5 10,4%СТПR І   

 

5

2,15
1,52

1,41
k


 


 

978,2370,0

642,0322,0482,0

438,0308,0416,05




Z

'

5 4,5%СТПR І   

5

3,546
1,34

2,645
k


 


 

05,4456,0352,0667,0

405,0325,0326,05,0

241,0359,0423,05



Z

'

5 5, 4%СТПR І   

5

1,58
1,63

0,967
k    

816,6293,0

068,0026,0084,0

026,0031,0058,05




Z

'

5 0, 48%СТПR І   

 

  

5
3
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Кінець додатка Р 
 

1 2 3 4 5 

6. Соціальна 
згуртованість та 
єдність 

6

1,58
1,92

0,825
k


 


 

6 0,458 0,618 0,609

0,82 0,575 0,461 3,541

Z    
   

'

6 6,8%СТПR І   

6

4,23
1,9

2,216
k


 


 

73,2250,0249,0

318,0735,0143,0

426,0511,0097,06




Z

'

6 5, 2%СТПR І   

6

2,337
1,68

1,39
k    

6 0,618 0,82 0,143

0,287 1,87

Z    
 

'

6 3,1%СТПR І   

6

1,747
2,03

0,862
k    

79,0175,0

046,0044,0

494,0031,06




Z

 

'

6 1,6%СТПR І   

7. Соціальні ризики та 
соціальне 
виключення 

7

6,94
2,3

3,024
k    

83,1

654,0666,0511,07


Z  

'

7 4, 2%СТПR І   

7

5,35
2,3

2,336
k    

243,1

407,0314,0522,07


Z

'

7 2,86%СТПR І   

7

1,39
2,0

0,697
k    

939,0

247,0428,0264,07


Z

'

7 1,88%СТПR І   

7

0,582
2,3

0,234
k


 


 

653,0264,0204,0

150,0027,0008,07


Z

'

7 1,3%СТПR І   

8. Соціальна інфра-

структура 
8

7,06
2,3

3,082
k


 


 

8 0,525 0,557 0,346

0,516 0,572 0,790

0,244 3,55

Z    
   
 

'

8 8,2%СТПR І   

8

1,8
2,3

0,786
k


 


 

42,1209,0

319,0187,0208,0

073,0243,018,08




Z

'

8 3,26%СТПR І   

8

4,61
2,0

2,296
k


 


33,2061,0397,0085,0

176,0385,0308,0

26,0314,0345,08




Z
 

'

8 4,66%СТПR І   

8

0,146
2,2

0,065
k


 


 

289,0042,0031,0

049,0167,08


Z

'

8 0,64%СТПR І   

Усього  
резервів  ,'

CТТR % 53,8 26,3 30,62 11,1 
з них за суб’єктивною 
складовою 6,414 6,4 3,1 1,6 

 

 

5
3
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Додаток С 

Показники ВВП та ІСТП за 2007-2017 рр. 

 

Рік 

ВВП, 
млрд 

грн  (у 
цінах 

2007 р.) 

ВВП, 
млн дол. 

США 

(за 
середнім 

курсом СБ) 

ВВП, 
млн дол. 
за ПКС 

(за 
курсом 
СБ 2011 

р.) 

ІСТП t ut 

Y1 Y2 Y3 X1 t ut 

2007 720,7 142,7 374,2 0,484 1 0 

2008 737,3 174,1 387,8 0,527 2 0 

2009 628,55 115,0 334,2 0,510 3 0 

2010 654,6 136,4 352,8 0,511 4 0 

2011 688,9 163,4 378,6 0,519 5 0 

2012 690,61 175,8 386,4 0,529 6 0 

2013 690,64 183,3 392,6 0,552 7 0 

2014 645,34 133,5 376,6 0,508 8 1 

2015 582,2 90,97 342,8 0,468 9 1 

2016 596,35 93,4 353,2 0,458 10 1 

2017 611,1 112,1 385,9 0,475 11 1 

2018  

(оцінка Мін-

економіки 

станом на 
01.03.2019 р.) 

639,5 130,35 430,9 - - - 

 


