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Сучасний розвиток України та її євроінтеграція вимагає, щоб соціально-економічна 

політика держави та дії уряду щодо її реалізації були направлені на досягнення 

європейських стандартів якості життя. Надійний соціальний захист населення один із 

визначальних чинників суспільного добробуту. Історичний досвід показує, що 

реформування соціальної сфери ніколи не відбувалося з міркувань гуманності або 

добродійності. У сучасних економічно розвинених країнах влада виділяє значні кошти 

на соціальні потреби з метою отримання підтримки населення, а не для вирішення 

проблем соціально незахищених верств 

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.  

Першочерговою проблемою у контексті соціального захисту населення є 

запровадження повномасштабної реформи пенсійної системи. За даними Пенсійного 

фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом 

на 1 січня 2014 року становив 1526,09 грн., що на 3,8% більше від розміру середньої 

пенсії станом на 1 січня 2013 року, а на 1 жовтня 2014 року – 1549,42 грн., що на 1,5 % 

більше від розміру середньої пенсії станом на 1 січня 2014 року. За даними 

Міністерства соціальної політики України рівень бідності за відносним критерієм (75 % 

медіанних сукупних витрат населення) за І квартал 2014 року становив 25,6 % (І 

квартал 2013 року – 25,6 %); рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності 

за І квартал 2014 року склав 12,2 % (І квартал 2013 року – 12,7 %); рівень бідності за 

абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового мінімуму) знизився і склав 12,9 % 

(І квартал 2013 року – 13,9 % ); рівень бідності серед працюючих становив 20,5 % (І 

квартал 2013 року – 20,6 %); рівень бідності серед дітей до 18 років склав 32,8 % (І 

квартал 2013 року – 32,6 %). Отже, рівень бідності населення майже не змінився у 2014 

році порівняно з 2013 роком, а це свідчить про те, що не відбувається ніяких зрушень у 

реформуванні системи соціального захисту в Україні.  

Серйозною соціально-економічною проблемою є зростання рівня безробіття, що 

загрожує несприятливими соціальними наслідками. З метою посилення ефективності 

системи соціального захисту основними напрямами її реформування повинна стати 

реалізація ряду заходів, а саме:  

- скорочення переліку соціальних виплат, відмова від надання тих видів допомоги, 

які не дають очікуваного соціального ефекту;  

- замінити надання соціальних пільг на систему адресної соціальної допомоги, яка 

забезпечуватиме надання соціальної підтримки тим, хто її дійсно потребує, ;  

- удосконалити законодавство у сфері соціального захисту, скоротити кількість 

нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу;  

- зменшити монополізації держави на ринку соціальних послуг, тобто поступово 

запроваджувати перехід громадян до недержавного соціального страхування, яке на 

сьогоднішній день є дуже поширеним і успішним у багатьох розвинених країнах 

Європи. 
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