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СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 

 

Згідно статті 1 Конституції Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 

Соціальна держава - це новий етап у розвитку держави, який став можливим за наявності у держави достатніх 

ресурсів, щоб забезпечити реальну відповідальність за долю суспільства, кожного громадянина. Соціальна держава 

являє собою тип такої держави, яка прагне створити кожному громадянину максимально сприятливі умови 

існування, реалізації своїх індивідуальних талантів і здібностей, забезпечити високий рівень соціальної захищеності. 

Однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, 

передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності), створення 

ефективної пенсійної системи. Крім того, прагнення України увійти в Європейський союз неможливе без створення 

системи правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та організацій, що 

впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної стабільності в суспільстві, створенню умов для зростання 

добробуту населення, забезпечення належного рівня та якості життя населення. 

Соціальний захист – необхідний елемент функціонування будь-якої досить розвиненої держави. Концепція 

соціального захисту виникла наприкінці XIX – початку XX в. В широкому загально соціологічному змісті 

відповідний термін уперше з'явився в США в 30-х роках і поступово поширився в західній соціології для позначення 

системи мір, що захищають будь-якого громадянина від економічного і соціального прищимлення внаслідок 

безробіття, втрати або різкого скорочення прибутку через хворобу, народження дитини, виробничої травми або 

профзахворювання, інвалідності, старості, утрати годувальника. 

Відповідно до статті 25 Декларації прав людини сучасна правова держава повинна гарантувати право на такий 

рівень життя, який ураховує забезпечення людей їжею, житлом, медичним обслуговуванням, необхідними для 

підтримання здоров’я, власного добробуту та добробуту сім’ї, і право на соціальне забезпечення у разі безробіття, 

хвороби, інвалідності, овдовіння і старості чи інших випадків втрати засобів до існування за незалежних від людини 

обставин. 

До основних напрямів соціального захисту можна віднести наступні: політика на ринку праці; політика оплати 

праці; сімейна політика; тендерна політика; соціальне обслуговування осіб похилого віку; боротьба з бідністю; 

соціальна допомога. 

Соціальний захист являє собою, з одного боку, функціональну систему, тобто систему напрямків, по яких вона 

здійснюється, а з іншого боку – інституціональну, тобто систему інститутів, що її забезпечують (державу, суд, 

профспілки й інші громадські організації). 

Соціальний захист включає такі елементи: державні гарантії в оплаті праці; утримання непрацездатних, 

малозабезпечених, сімей з дітьми; державні гарантії у сфері зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів; 

компенсація збитків за умов реформи цін; індексація грошових доходів населення; захист споживачів, якій 

реалізується згідно встановлених міжнародних норм та законів в країні. 

Соціальний захист населення України – це багатогранна система взаємопов’язаних з усіма законодавчими і 

виконавчими рішеннями різних рівнів економічних, правових і соціальних гарантій реалізації найважливіших 

соціальних прав кожного члена нашого суспільства незалежно від його місця проживання, працездатності, статі, 

віку. У широкому розумінні соціальний захист – це система організаційних, правових та економічних заходів щодо 

забезпечення основних соціальних прав громадянина в Україні. Структурно соціальний захист має такі складові: а)  

державний соціальний захист – загальна система соціального захисту (загальнообов'язкове державне страхування та 

державна соціальна допомога); б) спеціальний соціальний захист; в) додатковий соціальний захист і недержавне 

соціальне забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення та недержавні соціальні послуги). 

В Україні спільно з МОП розроблено три Програми гідної праці в Україні, Державна соціальна, цільова 

програма подолання та запобігання бідності в Україні. 

Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному члену суспільства, незалежно від соціального 

походження, національної або расової належності можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності. Інша 

мета - підтримання стабільності в суспільстві, тобто попередження соціальної напруженості, яка виникає у зв’язку з 

майновою, расовою, культурною, соціальною нерівністю. 

На державному рівні в системі соціального захисту чітко виділяються такі групи проблем: недосконалість 

нормативно-правової бази щодо реформування системи соціального захисту населення; необхідність структурних 

змін у програмах, спрямованих на підвищення адресності соціальної допомоги, в тому числі за рахунок, скасування 

пільг, наданих багатьом категоріям громадян незалежно від їх матеріального становища, або встановлення там, де 

можливо, нового порядку надання соціальної допомоги, що базується на перевірці доходів; відсутність 

взаємоузгодження різних програм соціальної допомоги, наприклад програм дитячих допомог, житлових субсидій і 

соціальної допомоги родинам; складність переходу до єдиної системи грошових трансфертів у рамках 

мультипрограмної системи соціального захисту населення. 

Сучасний стан соціального захисту в Україні можна охарактеризувати, як: 

– різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні послуги в Україні безпосередньо передбачені у 58 законах 

та більше ніж у 120 підзаконних нормативно-правових актів; 



– згідно з чинним законодавством, в Україні існує 120 категорій пільговиків, з яких лише 45 відзначаються за 

соціальною відзнакою, а 57 за професійною; 

– в Україні налічується близько 130 категорій одержувачів різних соціальних виплат, з яких лише 70 отримують 

за соціальною ознакою, а 50 – за професійною; 

– усі пільгові категорії мають право на більш як 120 видів пільг та понад 60 видів допомог; 

– соціальний захист та соціальне забезпечення є найбільшою видатковою статтею бюджету – навіть більшою ніж 

видатки на охорону здоров’я, освіту. 

Підсумовуючи слід зазначити, що сучасний розвиток системи соціального захисту населення України потребує 

комплексного підходу при зміні принципів її побудови, виходячи з ринкових реалій розвитку країни. Соціальне 

обслуговування, соціальне спонсорство, стимулювання надання послуг за допомогою прямого бюджетного 

фінансування та залучення коштів недержавних структур сприятиме підвищенню соціальних стандартів у державі та 

покращенню матеріальних умов існування малозахищених верств населення. 
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