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МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

ТА МЕТОДИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Аналізуються система соціального захисту та основні методи вдо-
сконалення соціального захисту малозабезпечених верств населення.
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Анализируются система социальной защиты и основные методы 
совершенствования социальной защиты малообеспеченных слоев на-
селения.
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The social protection system and the main methods to improve the social 
protection of the poor are under consideration.
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Обрана тема набуває актуальності, зважаючи на виняткове по-
літичне значення соціального захисту на сучасному етапі в Україні, 
яке полягає в його особливій ролі для збереження стабільності та 
соціальної рівноваги в суспільстві. Ефективна система соціального 
захисту – це засіб досягнення міжнародних стандартів рівня життя 
та соціальної справедливості й злагоди.

Стаття 1 Конституції України наголошує на тому, що Україна є 
демократичною, правовою і соціальною державою [3]. Проблеми 
гарантування та реалізації цих положень є одним з найбільш акту-
альних стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі.

Одна з основних складових, що обумовлюють зміст категорії 
«соціальна держава», – це соціальний захист [1]. Протягом життя 
кожна людини знаходиться перед небезпекою настання обставин, 
які можуть вплинути на стан її здоров’я, призвести до втрати пра-
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цездатності та позбавити заробітку – основного джерела засобів до 
існування. До таких обставин відносять хворобу, старість, інвалід-
ність. Як наслідок в окремих категорій громадян не вистачає ко-
штів для того, щоб забезпечити себе та свою сім’ю життєво необ-
хідними благами. У більшості випадків подолати ці обставини са-
мостійно особа не може, оскільки вони визначаються об’єктивними 
соціально-економічними умовами, тісно пов’язані з трудовою ді-
яльністю і майже не залежать від волі особи. Проте ці обставини 
впливають на соціальну стабільність суспільства, і тому держава 
бере на себе певну відповідальність за їх настання й створює систе-
му соціального захисту, здійснює комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення нормальних соціальних умов у країні та об’єднан-
их у рамках соціальної політики держави, яка покликана забезпечи-
ти всі потреби людини.

Конституція України (ст. 46) встановила право громадян на 
соціальний захист [3] як об’єкт державного управління, який є 
системою економічних, правових та організаційних заходів держа-
ви щодо забезпечення соціальних прав і гарантій людини й грома-
дянина.

Соціальне забезпечення, що є важливою складовою соціального 
захисту, – це державна система захисту населення від соціальних 
ризиків.

Основні напрями діяльності держави у сфері соціального забез-
печення є такими:

– реформа системи соціального страхування;
– реформа пенсійного забезпечення;
– реформа системи соціальної допомоги;
– удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветера-

нів війни та праці;
– соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок тех-

ногенних та екологічних катастроф;
– удосконалення системи охорони здоров’я.
Якщо джерелом фінансування системи соціального забезпечен-

ня є державний бюджет, то система соціального захисту, крім дер-
жавного бюджету, може фінансуватися з місцевих бюджетів.

Система соціального захисту містить три складові:
– соціальна допомога – підвищення рівня споживання незамож-

них сімей шляхом зниження рівня споживання більш заможних сі-
мей через надання першим адресних допомог;

– соціальне страхування – захист громадян від настання соці-
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альних ризиків, зокрема втрати працездатності та самої роботи, 
шляхом участі в програмах соціального страхування, в яких стра-
хові виплати тісно пов’язані зі страховими внесками;

– соціальна справедливість – матеріальна або фінансова компен-
сація особам, які постраждали від непередбачуваних подій (при-
родних і техногенних катастроф).

Соціальний захист – це діяльність держави, що забезпечує під-
тримання оптимальних умов життя при задоволенні потреб особи 
в належному матеріальному забезпеченні із спеціальних фондів 
через індивідуальну форму розподілу замість оплати праці чи як 
доповнення до неї у випадку, коли особа або сім’я є малозабезпе-
ченою.

Малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалеж-
них від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий 
від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу 
залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайня-
тості працездатних членів сім’ї та інших факторів [7].

У сільській місцевості заяви разом із необхідними документами 
для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи 
сільських і селищних рад, які здійснюють їх передачу до відповід-
них органів праці та соціального захисту населення. Зазначені ви-
конавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прий-
няття документів.

Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї, 
залежно від її складу, сума прожиткових мінімумів, розрахованих 
та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий 
мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демогра-
фічних груп населення [6].

Допомога малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають 
на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, 
нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї, призначається й ви-
плачується в грошовій формі [4].

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управ-
ліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстра-
ції уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

Розмір допомоги – це різниця між рівнем забезпечення прожит-
кового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про 
державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але 
не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожитко-
вого мінімуму для сім’ї [4].
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Призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям 
здійсюються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення 
і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» 
та Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям». Цей Закон спрямований на реалізацію конститу-
ційних гарантій права громадян на соціальний захист – забезпе-
чення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, шля-
хом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним 
сім’ям [4].

Гарантований державою рівень соціального захисту повинна 
забезпечити система адресної підтримки соціально незахищених 
верств населення. Вона реалізується через упорядкування на за-
конодавчому рівні пільг, що надаються різним категоріям насе-
лення, регулювання гарантованого державою мінімального су-
купного доходу. Поступово розмір цього доходу повинен набли-
жатися до величини прожиткового мінімуму. Поглибленню дер-
жавної підтримки малозахищених верств населення повинне 
сприяти: вдосконалення механізмів надання субсидій; запрова-
дження систем загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; подальший розвиток мережі установ із надання со-
ціальної допомоги [5].

Варто наголосити, що перевага адресності полягає в більш ефек-
тивному використанні коштів для допомоги нужденним. В адрес-
ній програмі більша частина коштів витрачається на бідних. Отже, 
адресуючи соціальний захист, можна збільшити здатність системи 
забезпечити допомогою саме тих, хто її потребує, і, з іншого боку, 
унеможливити доступ до коштів соціальної допомоги тих, для кого 
вона не призначена [8].

Наступний важіль ефективного соціального захисту на сучасно-
му етапі – це зміцнення позицій середнього класу. Цей аспект роз-
глядається як важливий інструмент ринкових перетворень, розгор-
тання приватної ініціативи та підприємницької активності населен-
ня. Саме середній клас – запорука стабільності будь-якого суспіль-
ства. Відсутність в Україні достатньо сформованого середнього 
класу не дає змоги досягти узгодженості соціально-економічних 
інтересів різних груп населення, створює проблему зростання со-
ціального розшарування між малозабезпеченими і заможними вер-
ствами населення. Необґрунтовано великий розрив у розподілі до-
ходів та майна створює загрозу соціальних потрясінь [9].
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На основі вищезазначеного доцільно пропонувати такі шляхи 
вдосконалення системи соціального захисту в Україні:

– збільшити значення місцевих органів влади в розв’язанні про-
блем соціального захисту через формування ефективної структури 
управління, забезпечення необхідних фінансових ресурсів, розши-
рення переліку соціальних послуг, які надаються на місцях, підви-
щення кваліфікації соціальних працівників;

– максимально децентралізувати надання соціальних послуг на-
селенню на регіональному рівні; інтенсивно розвивати мережу 
служб, таких як територіальні центри з організації соціально-по-
бутового обслуговування інвалідів та одиноких непрацездатних 
громадян похилого віку вдома; розширити мережу центрів і відді-
лень соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації;

– підвищити роль недержавних громадських організацій у фор-
муванні системи соціального захисту населення в Україні; створи-
ти мережу державних консультаційних служб із залученням гро-
мадських організацій з метою широкого інформування громадян 
про їхні права й обов’язки у сфері надання державної соціальної до-
помоги;

– посилити адресний характер соціального захисту незахище-
них верств населення шляхом удосконалення методологічних під-
ходів до визначення показників бідності, встановлення єдиних 
критерієв оцінки майнового стану сім’ї для визначення права на 
призначення певного виду соціальної допомоги, спрощення проце-
дур надання соціальної допомоги;

– удосконалити нормативно-правову базу соціального захисту в 
частині запровадження єдиного соціального внеску, розробки нор-
мативно-правових основ благодійності;

– передбачити певні податкові пільги при запровадженні в жит-
тя соціальних проектів та програм;

– зміцнити активну складову соціального захисту шляхом про-
дуктивної, спрямованої політики зайнятості [2].

Особливе значення мають такі заходи, як посилення мотивації 
до легальної зайнятості, сприяння зайнятості населення шляхом 
збереження існуючих та створення нових робочих місць на підпри-
ємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, впрова-
дження заходів щодо детінізації відносин у сфері зайнятості насе-
лення.

Підсумком зазначеного буде підвищення ефективності соціаль-
ного захисту, який має перспективу подальшого розвитку питань, 
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від вирішення яких залежить побудова соціальної державності в 
Україні. Зміни в суспільстві змушують вести пошуки нових форм і 
методів роботи в соціальній сфері, реформувати організаційну 
структуру системи державного управління з метою вжиття дієвих 
заходів, спрямованих на ефективне забезпечення та реалізацію пра-
ва на соціальний захист.
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