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ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Юскаєва І. П. 

здобувач кафедри  АГПФЕБ, Сумський державний університет 
 

На шляху розбудови демократичної, соціальної, правової держави основна 

роль держави відводиться забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, чиє 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються   Основним 

Законом найвищою соціальною цінністю. Особливе місце в здійсненні соціальної 

політики держави займають саме соціальні права громадян і процес створення 

ефективної системи їх реалізації та гарантій. Забезпечення ефективної реалізації 

цілого процесу – одне з основних завдань держави. Слушною з цього приводу є 

позиція В. Малиновського про те, що основним завданням будь-якої  влади 

виступає можливість збереження соціального благополуччя та удосконалення 

суспільних відносин [1, c. 17]. 

Можливість реалізації громадянами своїх прав та, відповідно, ефективність 

діяльності державних механізмів щодо їх забезпечення, напряму залежить  від 

вдало побудованої моделі державного управління, яка базується на правильному 

розподілені між органами державної влади відповідних завдань, функцій, 

визначення обсягу їх компетенції та основної мети діяльності. Не в останню чергу 

це питання стосується і безпосередніх органів державної влади, через яких 

здійснюється реалізація державної політики – відповідних міністерств, зокрема і 

основного об’єкту нашого дослідження – Міністерства соціальної політики 

України. 

Відповідно до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 

2013-2015 роки, затвердженого Наказом Міністерства від 05.04.2013 року № 178, 

цілями Міністерства на вищевказаний період являються дії із підвищення 

добробуту громадян, зниження бідності та досягнення соціальної справедливості у 

розподілі доходів; забезпечення гідної праці; забезпечення гідної старості; 

забезпечення ефективної державної підтримки найбільш вразливих категорій 

населення; збереження нації України [2]. 

Досить цікавою є характеристика місії діяльності Міністерства у 

вищевказаному Наказі, відповідно до якого остання полягає у формуванні та 

реалізації державної політики заради побудови соціально справедливого 

суспільства і розвитку України як соціальної держави . 

Вважаємо, що в даному випадку поняття місії вжито у вищевказаному 

нормативно-правовому документі як узагальнююча характеристика основних цілей 

діяльності Міністерства, оскільки у даному визначені зібрані в єдине основні цілі 

діяльності цього державного органу виконавчої влади. 

У зв’язку з чим можна констатувати, що призначення (мета) діяльності 

Міністерства соціальної політики України визначається та формується державою в 

особі Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

тобто тими, хто безпосередньо зацікавлений у ефективній реалізації основних 

функцій та завдань, поставлених перед цим державним органом. 

Основні завдання Міністерства соціальної політики України, визначено у 

відповідному  положенні  «Про  Міністерство  соціальної  політики   України»   від 

6 квітня 2011 року № 389, відповідно до якого вони полягають у забезпеченні 

виконання приписів Основного Закону, законних та підзаконних нормативно- 



  

правових актів, які видаються Президентом  України,  Кабінетом  Міністрів 

України [3]. 

Завдання Міністерства соціальної політики України полягають у реалізації 

державної соціальної політики, що включає в себе розробку,  реалізацію та 

контроль за виконанням відповідних державних соціальних програм, у виконанні 

передбачених на ці цілі відповідних бюджетів і звітування про їх виконання, 

взаємодії  з  іншими  органами  державної  влади  та  місцевого  самоврядування    з 

питань здійснення делегованих повноважень, а також захисті та дотриманні в своїй 

діяльності основних прав і свобод громадян. 

Відповідно до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 

2013-2015 роки, затвердженого Наказом Міністерства від 05.04.2013 року № 178, 

основні завдання (напрями роботи) Міністерства соціальної політики України 

сформовані відповідно до положень та завдань, визначених Програмою 

економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – Програма 

економічних реформ), щорічним Посланням Президента України до  Верховної 

Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році», з 

урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік, схвалених 

постановою  Верховної  Ради  України  від  22.05.2012  № 4824-VI,  Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» та індикативних прогнозних 

показників обсягів видатків з державного бюджету на 2014-2015 роки [2]. 

Згідно додатку №1 до вищевказаного Наказу, до основних завдань 

Міністерства соціальної політики України на 2013-2015 рр. відносяться дії по 

підвищенню державних соціальних стандартів та гарантій; підвищенню рівня 

заробітної плати працівників бюджетної сфери та зменшення заборгованості із її 

виплати; зниженню рівня бідності та запровадження моніторингу ефективності 

програм соціальної підтримки населення; збереженню існуючих та створенню 

нових робочих місць, сприянню підприємницькій ініціативі та самозайнятості 

населення; побудови гнучкої системи професійного навчання населення впродовж 

життя; стимулюванню та підтримці зайнятості інвалідів; підвищенню ефективності 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування; сприянню 

розвитку соціального діалогу та колективно-договірного регулювання трудових 

відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців; 

удосконаленню системи пенсійного забезпечення; удосконаленню інформаційно- 

аналітичної системи Пенсійного фонду; посиленню соціального захисту людей 

похилого віку, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань та жертв 

політичних репресій; посиленню адресного характеру надання соціальної допомоги 

та пільг; посиленню контролю за дотриманням законодавства у сфері соціальної 

підтримки та надання соціальних послуг громадянам; забезпеченню розвитку 

системи надання соціальних послуг; підвищенню якості та збільшення обсягу 

послуг з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів; подальшого вдосконалення 

механізму надання окремим категоріям населення пільг з метою більш повного 

задоволення індивідуальних потреб; облаштуванню, адаптації та інтеграції 

депортованих осіб в українське суспільство; підвищенню ефективності державної 

підтримки сім’ї; забезпеченню раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; захисту житлових та майнових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  забезпеченню 

реалізації прав дитини на повноцінний відпочинок та оздоровлення; забезпеченню 

соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах [2]. 



  

Аналізуючи вищевказані завдання діяльності Міністерства соціальної політики 

України слід відмітити, що вони являють собою окрему сукупність певних заходів, 

які пов’язані із виконанням покладених на цей орган функціональних повноважень 

у сфері державного управління, реалізація яких у подальшому приведе до 

виконання   поставлених перед цим органом державної виконавчої влади цілей. 

Якщо проаналізувати в сукупності основні завдання та призначення 

діяльності Міністерства соціальної політики України, можна з упевненістю 

зазначити, що вони характеризуються скерованістю з боку вищестоящих 

державних владних інститутів, спрямовані на забезпечення реалізації соціальних 

прав і свобод громадян, пов’язані із розробкою, реалізацією та здійсненням 

контролю за виконанням відповідних державних соціальних програм в межах 

покладених на цей орган функціональних прав та обов’язків. 
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