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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНУ 

БЕЗПЕКУ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Розвиток економіки України повʼязаний з вирішенням низки соціально-

економічних проблем, переважна частина яких є складними теоретичними та 

практичними питаннями, які потребують вирішення. 

Для України в сучасних умовах розвитку потрібні значні зміни у сфері 

соціального захисту населення, тому що соціальний захист є основним 

завданням соціальної політики держави і ставить за мету забезпечення 

добробуту та прав і гарантій людини у сфері рівня і якості життя [1]. Адже 

сьогодні в Україні поглиблюється соціальне розшарування, яке призводить до 

розбалансування можливостей задоволення основних соціальних потреб 

населення. Досі продовжують залишатися низькими рівень та якість життя.  

Статистика свідчить, що номінальний дохід в Україні перевищує 

реальний дохід. Оцінивши цей факт можна зробити висновок, що економічний 

стан держави перебуває у кризі. Доказом цього є те, що в Україні прогресує 

інфляція. Це різке підвищення цін на товари та послуги. 

Спираючись на статистичні дані, а зокрема індекс споживчих цін можемо 

спостерігати динаміку рівня цін в Україні. Зважаючи на те, що середня 

заробітня плата в Україні є однією з найнижчих, спостерігаємо збільшення 

використання пільг населенням. 

Великою проблемою багатьох країн, а також нашої є безробіття. Це 

складне соціально-економічне і психологічне явище. Зважаючи на те, що на 

підприємстві більшість працівників є пенсійного віку можна зробити висновок, 



що молоді спеціалісти не мають можливості працювати за своєю кваліфікацією 

і зобов’язані реєструватись в Державному центрі зайнятості, щоб мати кошти 

на життя. Спеціалістами органу державної статистики доведено, що в Україні 

поширене приховане безробіття – людина працює, отримує дохід не сплачуючи 

при цьому жодних податків та зборів, однак не зареєстрована в центрі 

зайнятості. 

Малопрогресивна економічна політика держави викликала спустошення 

державного бюджету і витрачання резервного капіталу. Українська економіка 

функціонує за допомогою державного кредиту, а саме цими коштами 

виплачується всі соціальні виплати. 

Порівнявши статистику про охорону здоров’я європейських держав із 

Україною бачимо суттєву різницю у фінансуванні. Саме цей факт супроводжує 

високий рівень захворювання і смертність населення. Отже, українській владі 

суттєво потрібно переглянути асигнування видатків з державного бюджету, які 

ідуть на охорону здоровʼя українців. 

Послабила свою діяльність в цьому напрямі і Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг України. Немає чітких позицій щодо 

термінів практичного втілення в життя пенсійної реформи з урахуванням 

нинішнього розвитку економіки, демографічної ситуації, фінансового стану 

держави, а також реальних актуальних розрахунків стабілізації пенсійної 

системи. 

Не ефективне виконання трудових обов’язків профспілок 

супроводжується протестами населення. Посадовці не спілкуються з 

працівниками і саме через це не знають ситуація що відбувається в державі.  

Таким чином, найважливішим напрямом соціально-економічної політики 

уряду та держави повинно бути досягнення позитивної динаміки добробуту 

населення на основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема 

підвищення заробітної плати працюючого населення. Рекомендується 

розробити систему соціальних стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний 



рівень життя населення та відповідала європейським стандартам. В розрахунки 

допомог необхідно закласти не прожитковий мінімум, а соціальні стандарти.  

Необхідно встановити реальний прожитковий мінімум, удосконалити 

методику його визначення, яка має узгоджуватися із соціально-економічними 

умовами, що змінюються в країні, а також з необхідністю переходу до 

міжнародних стандартів в умовах зростаючої глобалізації [2, с. 7]. 
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