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ського розвитку. Виходячи з базових засад концеп-
ції людського розвитку, яка методологічно базується 
на неоінституціоналізмі, а також враховуючи пріо-
ритетні проблеми соціально-економічного розвитку 
України, пропонуємо наступні методичні рекоменда-
ції щодо формування концепції соціально-економіч-
ного розвитку України:

• по-перше, імперативом розвитку України у ХХІ 
ст. повинна бути орієнтація на досягнення високих 
показників економічного та соціального розвитку 
на основі проведення комплексу економічних та ін-
ституційних реформ, котрі формуватимуть надійну 
базу забезпечення позитивної економічної динаміки, 
а відтак стануть фундаментом забезпечення соціаль-
них гарантій в суспільстві;

• по-друге, економічне реформування економі-
ки України, на наш погляд, повинно відбуватись на 
основі комплексу секторальних реформ як у реаль-
ному, так і фінансовому секторі та з урахуванням 
важливої ролі національної банківської системи як 
головного фінансового посередника та кредитора на-
ціональної економіки;

• по-третє, в умовах перманентної інституційної 
кризи в Україні забезпечення економічної, соціальної 
та політичної стабільності є неможливим без ліквіда-
ції інституційних перешкод соціально-економічного 
розвитку України на основі забезпечення надійного 
захисту прав та свобод людини, утвердження демо-
кратичних цінностей як основи самореалізації люди-
ни в економічній, політичній та суспільній сферах.
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Постановка проблеми. Динамічне забезпечен-
ня соціального розвитку має зумовлюватися гармо-
нічним поєднанням двох складових цього розвитку 

– економічної та соціальної систем. Оскільки зна-
чна кількість праць вітчизняних та зарубіжних на-
уковців присвячена розвиткові економічної системи, 
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тому доцільним є з’ясування особливостей розвитку 
соціальної системи, зокрема її фінансового аспекту.

Щодо України, ця проблематика має особливо 
актуальне значення, тому що після розпаду Радян-
ського Союзу в спадок дістались невирішені питання 
соціального захисту таких верств населення, як чор-
нобильці та афганці. Необхідно зазначити, що, окрім 
проблем соціального захисту зазначених категорій, 
необхідно вирішувати соціальні потреби близько 
двадцятьох мільйонів пенсіонерів, двох мільйонів ін-
валідів, а також забезпечувати соціальну підтримку 
молодих сімей, малозабезпечених громадян, непо-
вних сімей, переселенців тощо. Навіть, незважаючи 
на один із найнижчих рівнів заробітної плати в Укра-
їні, порівняно з іншими країнами Європи, особи, які 
потребують цього захисту, його отримують, що не за-
вжди забезпечується в європейських країнах.

Стосовно наукової розробки цієї тематики, то 
можна констатувати, що кількість науковців, а та-
кож відповідно наукових праць, є значно меншою по-
рівняно з науковим доробком вчених, які працюють 
у напрямі економічного зростання. Беручи до уваги 
ці аргументи, можна констатувати, що цю проблему 
в сучасних реаліях України необхідно досліджувати 
більш детальніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фі-
нансовому аспекту розвиткові соціальної системи 
присвячено певну кількість праць як зарубіжних 
авторів, так і вітчизняних. Серед зарубіжних авто-
рів у цьому напрямку плідно працювали Т. Ганелі,  
Є. Гонтмахер, Р. Грінберг, К. Ерроу, Л. Ерхард,  
Л. Йохансон, В. Ойкен, А. Сен, Г. Спенсер, Дж. Сти-
гліц, Л. Якобсон та інші. Серед вітчизняних вчених 
вагомий внесок здійснили: Й. Бескид, А. Гальчин-
ський, В. Геєць, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, 
С. Льовочкін, Л. Ляхович, В. Мандибура, В. Нові-
ков, С. Пирожков та інші.

З огляду на посилену увагу суспільства до про-
блем соціалізації економічних процесів введені нові 
дисципліни «Соціальна економіка» [1] та «Система 
соціологічного знання» [2].

Окрім цих підручників, вийшли друком декілька 
праць, де соціальні процеси обґрунтовуються з ви-
користанням математичного апарату. У цьому кон-
тексті помітною працею є посібник «Моделювання 
соціальних процесів» [3].

Серед фундаментальних праць вітчизняних авто-
рів є монографія В. Письмака «Проблеми стійкого 
функціонування соціально-економічної моделі Укра-
їни», де аналізується стан фінансової сфери, ресурс-
ного забезпечення та розроблено напрями підвищен-
ня стійкості соціально-економічної моделі [4].

Серед наукових праць, які вийшли друком у дру-
гому десятилітті XXI ст., можна зазначити такі ко-
лективні монографії: «Фінансові важелі моделюван-
ня бідності» [5], «Державне фінансове забезпечення 
соціальної сфери» [6] та «Економічні та гуманітарні 
напрями розвитку соціальної інфраструктури» [7].

Проте, незважаючи на низку фундаментальних 
праць, де з’ясовуються проблеми фінансового за-
безпечення соціальної сфери в процесі нових умо-
вах функціонування соціальної сфери, починаючи з 
2014 р., є доцільним продовжити дослідження в цьо-
му напрямі.

Постановка завдання. Метою дослідження є фор-
мування нових теоретико-методологічних підходів 
фінансового забезпечення соціальної сфери, а завдан-
нями є:

- з’ясування особливостей функціонування соці-
альної сфери в нових умовах постмодернізму;

- виявлення основних проблем фінансового забез-
печення соціальної сфери;

- розробка основних напрямів фінансового забез-
печення соціальної сфери.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
З’ясувати особливості фінансових процесів в соці-
альній системі України неможливо без виявлення 
основних рис, характеристик, ознак сучасного світо-
устрою, або того середовища, в якому функціонує 
суспільна, зокрема соціальна система.

Із цією метою подамо основні характерні риси но-
вої сучасної епохи – постмодернізму.

Якщо унаслідок поступового розвитку цивіліза-
цій протягом XVII-XX ст. сформувалась економічна 
цивілізація, то нині формується принципово інша – 
фінансова. Як зауважують В. Базилевич та В. Ільїн, 
розгляд будь-якого явища сьогодні потрібно локалі-
зувати в парадигмах історичного процесу за лінією 
«премодерн» (традиційне суспільство) – модерн (но-
вий час) – постмодерн». Ідентичності модерну (дер-
жава, нація, світськість; рівність (права людини)) 
є антитезою ідентичностям «Традиційного суспіль-
ства» (імперії, етносу, релігії; ієрархії). Перехід від 
системи старих ідентичностей до нових складає осно-
вний зміст сучасної європейської історії [8, с. 643].

Як зазначає А. Дугін: «на кінець XX ст. модерн 
свою програму виконав, його ідентичності повністю 
витісняють і змінюють собою ідентичності премо-
дерну. Тим самим Захід відвойовує собі домінівні 
позиції у світі, встановлює свою ідеологічну геге-
монію у планетарному масштабі – через культурну, 
стратегічну або політичну колонізацію. Захід стає 
господарем дискурсу, змушуючи незахідний світ 
«шепотіти», «ридати» і «кричати». Тому перехід 
від модерну до постмодерну є логічним на Заході 
і створює відносно іншого людства певну двознач-
ність» [9, с. 121].

В. Базилевич та В. Ільїн з певною умовністю ха-
рактеризують соціальну складову постмодернізму, 
стверджуючи, що глобалізація «розплавляє» держа-
ву, нації декомпозуються, світськість, традиційні ре-
лігії і екстравагантні культи урівнюються у статусі; 
віртуальні видіння свого «его» довільними якостями 
породжує ультраіндивідуалізм.

З’являється нова ідеологічність – людство. Воно 
таке ж абстрактне, як і вартісна влада зверху, яка 
на практиці є фінансовою владою (Ю. М. Осипов). 
Людина втрачає свою конкретність, оскільки в по-
стмодерні починає вільно оперувати з довільними 
сегментами зовсім протилежних світоглядів, дискур-
сів, мов. У царині духу немає обмежень, але й нія-
ких орієнтирів, ніяких меж. У постмодерні, завдяки 
пануванню фінансизму, кожний може вірити в що 
завгодно, вважаючи себе та інших ким завгодно, де-
кларувати що завгодно [8, с. 645].

Ці характеристики, які подані відомими науков-
цями, характеризують певну епоху людства, в яку 
поступово втягується Україна.

Можливо з традиційних поглядів модерну з уяв-
ленням чітких меж між країнами, дотриманням 
міжнародних угод, превалювання моральних ціннос-
тей складно зрозуміти «захоплення» національних 
ринків транснаціональними корпораціями, експан-
сією Росії на території Грузії, Молдови, в 2014 р. і 
України – то «правила» постмодерну не повністю 
вміщуються. Розуміння «нових правил», які впрова-
див і можливо впроваджує постмодерн, хоча і в дещо 
стилізованій, абстрактній формі, але вже ж таки по-
трібно враховувати при формуванні фінансових ме-
ханізмів існування соціальної системи.
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Для з’ясування особливостей функціонування со-
ціальної сфери України, зокрема з врахуванням її 
фінансового аспекту, проаналізуємо її внутрішню та 
зовнішню складову. Внутрішню складову проаналі-
зуємо за основними показниками її фінансування 
(табл. 1) [10, с. 22, 25, 26, 54].

Таблиця 1
Основні показники розвитку соціальної сфери

Показники
Роки

2008 2009 2010 2011 2012

Чисельність населен-
ня, млн. осіб 46,0 45,8 45,6 45,5 45,4

Кількість релігійних 
організацій, тис. од. 32,0 32,6 33,3 34,0 34,6

Рівень безробіття 
(за методологією 
МОП, %)

6,4 8,8 8,1 7,9 7,5

Кількість зареєстро-
ваних безробітних, 
тис. осіб

844,9 531,6 544,9 482,8 506,8

Видатки зведеного 
бюджету, млрд. грн.

Охорона здоров’я 33,6 36,5 44,7 49,0 58,4

Духовний та фізич-
ний розвиток 7,9 8,3 11,5 10,7 13,6

Освіта 60,9 66,8 79,8 86,2 101,6

Соціальний захист 
та соціальне забез-
печення

74,1 78,8 104,5 105,4 125,3

Отже, як випливає із даних табл. 1, за п’ять ро-
ків, аналіз показує, що зафіксовано динамічне зрос-
тання фінансування соціальної сфери. Так, особливо 
це зростання було значним у 2012 р., і хоча ВВП у 
2012 р. зріс лише на 100,2% порівняно з попереднім 
роком, видатки на охорону здоров’я у 2012 р. порів-
няно з 2011 р. зросли на 119,2%; духовний та фізич-
ний розвиток – 127%; освіту – 117,9%; соціальний 
захист та соціальне забезпечення – 118,8%. Таке 
значне збільшення фінансування є беззаперечно по-
зитивним фактом для набувачів соціальної допомоги 
та працівників відповідних бюджетних організацій, 
що проте не супроводжується адекватним збільшен-
ням фінансування на економічний розвиток.

Окрім цього, необхідно зазначити, що ще збільшен-
ня фінансування відбулось не за рахунок економічного 
зростання, а за рахунок дефіциту Зведеного бюджету, 
який у 2012 р. склав 50,8 млрд. грн. [10, с. 25].

Така фінансова модель розвитку соціальної сфе-
ри, яка грунтується не на зростанні реальної еконо-

міки, є несприйнятливою, тому що не сприяє вну-
трішньому відтворенню. Забезпечення соціального 
розвитку за типами «фінансової піраміди» може 
бути нестійким, оскільки при відмові від зовнішніх 
запозичень практично приречена на крах. Щось на 
взірець цих аргументів така ситуація виникла в II 
кварталі 2014 р., коли під впливом політико-еконо-
мічних загострень відносини із Росією та затримці 
зовнішнього фінансування виникли перші ознаки 
кризових явищ у соціальній сфері.

Проаналізуємо рівень фінансового забезпечення 
соціальної сфери за окремими показниками – рівню 
заробітної плати, рівню інфляції, рівню ВВП на одну 
особу та тривалості життя в Україні та окремих євро-
пейських країнах за 2011 рр. (табл. 2) [10, с. 517-538].

Як випливає із табл. 2, за соціальними показни-
ками Україна займає одне з останніх місць в Євро-
пі. Так, за рівнем середньомісячної заробітної плати 
нижчою, ніж в Україні, вона є лише у Вірменії та 
Молдові. За рівнем інфляції в Україні цей показник 
зіставлений з Вірменією, Грузією, Молдовою, Росією 
і є значно вищим, ніж в розвинених країнах – де 
він коливається в межах 102-104%. Незважаючи на 
більш ніж двадцятирічний період державної неза-
лежності, Україна не змогла наблизитись до своїх 
колишніх республік за соціалістичним табором – 
Польщі, Чехії за показниками рівня ВВП на душу 
населення та тривалості життя і значно поступається 
за цими показниками розвиненим країнам Європи.

Відстежується одна закономірність, яку видно без 
відповідного аналітичного обґрунтування – рівень се-
редньомісячної заробітної плати в розвинених краї-
нах зіставляється із відповідними показниками ВВП 
на душу населення.

Отже, високі соціальні стандарти в розвинених 
країнах світу грунтуються на економічному зростан-
ні.

Це є прямим аргументом, що суми виплат, які 
вливаються в соціальну сферу не призводять до зна-
чного або принаймні адекватного підвищення життє-
вого рівня населення, це не означає, що їх необхід-
но «заморозити», проте перманентно така динаміка 
зростання фінансування соціальної сфери тривати не 
може.

Розглянемо основні проблеми, які нині є в розви-
тку соціальної сфери. 

Витоки цих проблем беруть свій початок із запро-
вадження відповідних реформ, які нині не заверше-
ні. Так, задекларовані окремими урядами реформи 
в медичній, пенсійній, освітній, житлово-комуналь-
них сферах практично не розпочинались. В освітній 

Таблиця 2
Зіставлення окремих соціальних показників України та європейських країн

Країни

Показники

Заробітна плата в 
місяць, дол. США Рівень інфляції, % Рівень ВВП на одну 

особу тис. дол. США
Тривалість життя, років

Чол. Жін.

Україна 330,5 108,0 6,4 66,0 75,9

Австрія 4368,7 103,3 36,1 78,3 83,9

Велика Британія 4198,6 104,5 32,9 78,5 82,6

Вірменія 290,2 107,6 4,9 70,5 76,7

Грузія 377,1 108,5 4,8 70,0 78,6

Данія 6091,3 102,8 32,6 77,2 81,9

Іспанія 3133,2 103,2 27,0 79,1 85,4

Молдова 272,0 107,7 3,0 66,8 75,1

Польща 1146,8 104,2 18,0 72,6 81,1

Росія 806,3 108,4 14,7 62,9 74,8

Чехія 1408,5 101,9 24,1 74,81 81,1
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галузі і нині український диплом про закінчення 
відповідного вищого навчального закладу не є Євро-
пейським; невпроваджена трирівнева система пен-
сійного забезпечення, не здійснено перехід на стра-
хову медицину, лише після жорсткої позиції МВФ у 
2014 р. поступово здійснюється перехід до фактичної 
оплати комунальних послуг – тими споживачами, 
які в змозі оплатити їх фактичну вартість.

Водночас в Україні, згідно з оцінками фахівців, і 
нині налічується більш ніж три десятки пільговиків, 
які мають ці пільги, не згідно з їхнім матеріальним 
станом, а лише за приналежністю до певної соціаль-
ної категорії.

Відміну окремих пільг, зокрема оплату, утри-
мання дачних будинків та відповідної території для 
окремих високопосадовців, в тому числі і тих, які 
не перебувають на державній службі, було здійснено 
лише в 2014 р. урядом А. Яценюка.

Також у 2014 р. були оприлюднені факти неці-
льового використання бюджетних коштів, у тому 
числі в соціальній сфері.

Така сукупність фінансових проблем у соціальній 
сфері не сприяє цілеспрямованому розвитку.

Щодо виправлення цієї ситуації, то з врахуван-
ням складових суспільних, зокрема демографічних, 
економічних, етнонаціональних, політичних реалій, 
які є як на загальнодержавному, так і на національ-
ному рівнях, необхідно розробити відповідні теорети-
ко-методологічні підходи. Суть цих підходів полягає 
у такому:

1. Обов’язкове врахування зовнішніх реалій, зо-
крема екстерналій, які продукуються епохою по-
стмодерну, зокрема глобалізаційними викликами, 
векторами розвитку світового і Європейського товар-
них ринків, які мають значний вплив на національ-
ний ВВП та векторів розвитку соціальної політики 
ЄС, оскільки Україна намагається стати членом ЄС і 
вже підписала політичну частину угоди із ЄС.

2. Врахування майбутнього соціального, зокре-
ма територіально-адміністративного, політичного 
устрою України, де передбачено значне розширення 
прав регіону в економічній, бюджетній, податковій 
сферах, а також підвищення відповідальності громад 
та економічний і соціальний розвиток.

Це завдання перед територіальними громадами є 
складним, оскільки немає відповідної нормативно-
правової бази і практики вирішення цих завдань.

3. Необхідність формування нових адміністра-
тивних структур на загальнодержавному та регіо-
нальному рівнях вимагає ретельного підбору висо-
кокваліфікованих, морально стійких кадрів, яких 
необхідно не тільки підібрати, провести з ними від-
повідну роботу, але й змусити мислити у напрямку 
комерціалізації введення справ громадян, формувати 
сприятливі умови для ведення безпеки, забезпечити 
інтенсивність зовнішньоекономічного напрямку.

4. Незважаючи на розширення прав регіонів, 
необхідно сформувати якісну нову нормативно-пра-
вову базу, оскільки розширення прав регіонів пови-
нно адекватно гармонізувати із основами унітарного 
устрою держави та забезпечувати однакові соціальні 
стандарти у всіх регіонах України.

5. Необхідно, врахувавши зарубіжний досвід та 
можливість Бюджетного Кодексу, перейти на довго-

строкове бюджетне прогнозування, оскільки окремі 
соціальні програми є довготривалими.

6. Необхідно визначитися зі змістом, термінами, 
фінансовим наповненням, соціальних реформ і роз-
почати перехід на європейські стандарти у медичній, 
страховій, пенсійній, освітній сферах. Відволікання 
у започаткуванні цих реформ не сприятиме забезпе-
ченню гідного рівня життя населення.

Реалізація цих підходів є певною парадигмою, 
розвитку соціальної сфери, а саме тому використан-
ня цих підходів із певними корективами, які вра-
ховуватимуть нормативні та поточні реалії України, 
буде тією базою, що в майбутньому забезпечить роз-
виток соціальної сфери, наблизить її до відповідних 
критеріїв розвинених країн.

Висновки з виконаного дослідження. Умови, в 
яких функціонує соціальна сфера України, є над-
звичайно складними. Ця складність пояснюється 
зростанням рівня соціальних виплат не методами 
економічного зростання, а фінансуванням дефіциту 
бюджету.

В Україні практично не приступили до проведення 
реформ в освітній, медичній, пенсійній та інших сфе-
рах, тому фінансування здійснюється без врахування 
векторів розвитку соціальних систем у зарубіжних, 
зокрема європейських країнах. Оскільки Україна за-
декларувала курс спочатку на асоційоване, а потім 
постійне членство в Європейському Союзі, необхід-
но започаткувати і реалізувати відповідні реформи. 
Пропоновані теоретико-методологічні підходи щодо 
фінансового забезпечення розвитку соціальної сфе-
ри, безумовно, будуть сприяти покращенню ситуації 
у соціальній сфері.
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