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ВСТУП
Протягом тривалого періоду система соціального роз-

витку формувалася в умовах планової економіки, що пе-
редбачала одного власника підприємств і відповідно од-
ного роботодавця — державу. У результаті трансформац-
ійних перетворень економіки України й проведення при-
ватизації з'явилися власники-роботодавці, робоча сила пе-
ретворилася у повноцінний товар, активно почав розвива-
тися ринок праці. У той же час в умовах економічної не-
стабільності з'явилися принципово нові явища: безробіт-
тя, інфляція, заборгованості по виплаті заробітної плати,
проблеми соціальної незахищеності більшості зайнятого
населення і безробітних. Участь держави в управлінні соц-
іальним розвитком суспільства звелася до мінімуму. В Ук-
раїні не існує системи чітко функціонуючого й налагодже-
ного механізму державного соціального захисту населен-
ня від негативних наслід-ків проведення структурної пере-
будови економіки. Ці функції практично повністю покла-
дені на регіони. У той же час більшість регіональних органів
влади самостійно не в змозі забезпечити належний рівень
соціального захисту населення.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теоретичні та прикладні аспекти соціального розвит-

ку регіонів України досліджені в роботах Алфьорової І.Є.
[1], Антоненко О.І. [2], Барсукова А.В. [3], Буркинського
Б.В. [4], Лазарєвої Є.В. [4], Данилишина Б.М. [5], Черню-
ка Л.Г. [5], Фащевського М.І. [5], Задорожної С.М. [6],
Бойко Є.І. [7] та багатьох інших дослідників. У той же час
нова система соціального захисту, адекватна ринковому
середовищу, дотепер не створена внаслідок складних соц-
іально-економічних процесів, які супроводжуються ростом
безробіття, зубожінням значних верств населення,
збільшенням заборгованостей по соціальних виплатах,
соціальним розшаруванням суспільства, скороченням три-
валості життя, що в підсумку привело до значних втрат
людських ресурсів.

Мета статті — дослідження ключових тенденцій транс-
формаційних зрушень у соціальному розвитку регіонів Ук-
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раїни та розробка пріоритетних напрямів удосконалення
системи соціального розвитку на регіональному рівні.
Відповідно до поставленої мети необхідне вирішення на-
ступних задач: визначити та проаналізувати динаміку по-
казників соціального розвитку регіональних господарсь-
ких систем, визначити головні проблеми соціального за-
безпечення регіонального розвитку та запропонувати на-
прями підвищення ефективності соціального розвитку ре-
гіонів України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні система соціального забезпечення втратила

значну частину своєї минулої ефективності, а рівень дос-
тупу до основних соціальних послуг і соціального забез-
печення більшості населення різко знизився. Таким чином,
коло основних прав людини не тільки не розширилось, але,
навпаки, звузилось. Це, у свою чергу, породило в людях
певну байдужість і соціальну відчуженість. Негативним ре-
зультатом трансформаційного переходу в Україні став не-
бачений ріст бідності, обсяг якої фіксується соціологічни-
ми службами на рівні 60—80% населення. Українське сус-
пільство, колись високо інтегроване й відносно однорідне
за основним майновими й ідеологічними критеріями, роз-
палося на численні групи інтересів, що розташовуються на
різних полюсах.

Розшарування суспільства становить 1:25 (тобто кож-
на багата людина приблизно в 25 разів більш заможна, ніж
бідні версти населення). За міжнародними стандартами в
тому випадку, коли розшарування переходить за 1:6, сус-
пільство впадає в стан соціальної депресії й одночасно со-
ціальної напруженості. В цих умовах стає зрозумілим, що
ефективний соціальний розвиток та вирішення соціальних
проблем є можливим лише на базі удосконалення соціаль-
ної політики на регіональному рівні. Прямо або побічно це
передбачалося багатьма постановами й законодавчими ак-
тами, що регламентують перехід економіки до ринкових
відносин. Однак реально це надзвичайно важливе завдан-
ня, з рішенням якого безпосередньо зв'язані проблеми ро-
сту ефективності виробництва, що не одержали належної
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го росту обсягів доходів населення регіонів України про-
тягом 1995—2008 рр. Хоча величина такого приросту та-
кож різна — від 312% у Карпатському регіоні до 98% у
Східному регіоні України.

Динаміка доходів населення по регіонах України
свідчить про те, що темпи зростання доходів населення на
душу населення значно перевищують темпи росту обсягів
виробництва ВРП на душу населення (табл. 3). У При-
дніпровському й Подільському регіонах на тлі зниження
обсягів виробництва ВРП на душу населення в 2008 р. у
порівнянні з 1995 р. відбулося збільшення доходів на душу
населення на 285% і 163% відповідно.

З огляду на вищевідзначені тенденції твердження про те,
що виробництво все більшої кількості товарів і послуг є най-
кращим шляхом підвищення рівня життя й вирішення інших
соціально-економічних завдань, є деякою мірою однобічним.
Рівень життя може бути відносно низьким при високих по-
казниках економічного росту. Отже, традиційні макроеко-
номічні показники не є повністю адекватними характеристи-
ками розвитку суспільства у всьому його різноманітті.
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Таблиця 2. Динаміка доходів населення, млрд грн.*

* Напівжирним шрифтом відзначені максимальні значення, курсивом — мінімальні.

Таблиця 1. Динаміка виробництва валового регіонального продукту

на душу населення, тис. грн.*

* Напівжирним шрифтом відзначені максимальні значення, курсивом — мінімальні.
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реалізації. Заходи, що вживають-
ся в цьому напрямі поки мініма-
льні, багато в чому роз'єднані, а
найчастіше — суперечливі.

Одним з головних факторів,
що впливає на ефективність соц-
іального розвитку, є досягнутий у
даному регіоні рівень життя насе-
лення. Під рівнем життя розумі-
ється рівень добробуту населен-
ня, споживання матеріальних
благ і послуг, сукупність умов і по-
казників, що характеризують
міру задоволення основних жит-
тєвих потреб. У свою чергу, доб-
робут — це міра, ступінь забез-
печеності людей життєвими бла-
гами, засобами існування. На наш
погляд, кінцевою метою держав-
ної регіональної політики повин-
не бути поліпшення якості життя
широких верств населення. Од-
нак якість життя визначається ре-
зультатом дії цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних фак-
торів, причому останні мають як загальнонаціональний
(або навіть глобальний), так і регіональний характер, тоб-
то змінюються під впливом рішень центральної або регіо-
нальної влади. До останнього належать якість і доступність
переважної більшості соціальних послуг (медичних,
освітніх, житлово-комунальних, транспортних і т.п.); роз-
виток регіонального ринку праці, тобто сукупний попит на
робочу силу; державні гарантії для непрацездатних шарів
суспільства й т.п.

Безумовно, одним із ключових факторів, що визнача-
ють рівень життя населення того або іншого регіону, є
рівень виробництва валового регіонального продукту (ВРП)
у розрахунку на душу населення. У більшості регіонів Ук-
раїни протягом досліджуваного періоду з 1995 р. по 2008
р. спостерігалося збільшення обсягів виробництва ВРП в
розрахунку на душу населення (з урахуванням середньо-
річних темпів інфляції) (табл. 1).

У промислово-розвинутих регіонах (Донецький,
Східний, Причорноморський) виробництво ВРП на душу
населення збільшилося на 36%,
59% і 80% відповідно, а в При-
дніпровському й Подільському ре-
гіонах знизилося на 3,6% і 0,6%
відповідно. Центральний регіон за-
лишається лідером з виробництва
ВРП на душу населення, депре-
сивні Подільський, Карпатський і
Поліський регіони посідають ос-
танні місця по даному показнику й
поступаються Центральному регіо-
ну в 3—4 рази.

Трохи менш вираженою є ди-
версифікованість регіонів України
за рівнем доходів населення (з ура-
хуванням середньорічних темпів
інфляції). Хоча тут також лідирує
Центральний регіон, в 2,5—3 рази
випереджаючи по даному показни-
ку Поліський і Подільський регіо-
ни (табл. 2) . Як позитивну необхі-
дно відзначити тенденцію істотно-
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Регіональна диференціація доходів населення виз-
начається об'єктивними й суб'єктивними факторами. До
перших відноситься, насамперед, специфіка регіональ-
них економічних систем, а до других — ступінь уміння
та ба-жання місцевої влади впливати на ситуацію.
Вкрай необхідний є перехід від моделі конкурентосп-
роможності економіки, що грунтується на дешевизні
(товарів, послуг і робочої сили), до моделі, орієнтова-
ної на високу якість (товарів, послуг і робочої сили).
Це позитивно позначиться на фінансовій стабільності
регіонів України: приведе до зниження масштабів відто-
ку кваліфікова-ної робочої сили й збільшить доходи
місцевих бюджетів через ріст обсягів прибуткового по-
датку. Механічне підвищення оплати праці держава
може забезпечити лише в бюджетній сфері, ризикую-
чи при цьому макроекономіч-ною стабільністю й зба-
лансованістю місцевих бюджетів, які фінансують бі-
льшість бюджетних установ. Підвищення мінімальної
заробітної плати викликає зростання середніх показ-
ників зарплати в недержавному секторі, але з певним
лагом запізнювання.

Для забезпечення дійсного росту заробітної плати до-
цільно формувати ефективні стимули для роботодавців. Це
може бути цільова підготовка кваліфікованої робочої сили
за рахунок коштів регіональних бюджетів або участь на
паях роботодавців і місцевої влади, надання певних пільг і
преференцій і т.п. Ще один напрям — участь представників
регіональної влади в тристоронніх переговорах за анало-
гією з організацією процесу соціального діалогу на націо-
нальному рівні. Місцева влада може виступити захисником
прав найманих працівників, необ'єднаних у професійні со-
юзи або інтереси яких профспілки належним чином не за-
хищають.

Окремою проблемою є вирівнювання доходів за до-
помогою соціальних трансфертів — субсидій, допоміг і т.п.
Формальне за це все відповідають місцеві органи влади,
виплати також формально здійснюються з місцевих бюд-
жетів. Але політику визначає центральна влада, а фінан-
сування реально здійснюється з Державного бюджету,
кошти з якого у вигляді субвенцій і дотацій направляються
в місцеві бюджети. Разом з тим, ефективніше сконцентру-
вати всі функції на одному рівні — або на центральному
(Міністерство праці й соціальної політики призначає суб-

сидії й допомоги та фінансує їх
через систему Державного казна-
чейства), або на регіональному
(місцеві органи влади формують
систему соціальної допомоги нуж-
денним верствам населення й
фінансують її винятково з місце-
вих бюджетів, хоча останні, без-
перечно, повинні поповнюватися
за рахунок дотацій вирівнювання).

У численних дослідженнях
джерел росту матеріального багат-
ства, проведених в найбільш роз-
винених країнах, встановлено, що
сукупність знань і кваліфікації на-
селення є принципово важливим
джерелом такого росту. От-же, ос-
віта, наука, охорона здоров'я по-
винні розглядатися не як спожива-
ючі й невиробничі сфери, а як су-
купність галузей і сфер регіональ-
ної економіки, стан яких є найваж-

ливішим чинником соціально-економічного розвитку.
Виходячи з визнання ролі людського фактора, а бла-

гополуччя самої людини як мети економічного розвитку,
від рівня життя варто перейти до якості життя. Якість жит-
тя як узагальнююча соціально-економічна категорія
містить у собі не тільки рівень споживання матеріальних
благ і послуг, але й рівень задоволення духовних потреб,
здоров'я, тривалість життя, умови на-вколишнього сере-
довища та ін. Найбільш об'єктивну оцінку якості життя на
регіональному рівні дозволяє одержати розрахунок індек-
су людського розвитку, що узагальнює й зводить у єдиний
показник особливості кожного регіону в сфері демограф-
ічного розвитку, розвитку ринку праці, матеріального доб-
робуту населення й умов проживання, соціального сере-
довища, доступності освітніх і медичних послуг, екології й
фінансового забезпечення.

Результати розрахунків регіональних індексів люд-
ського розвитку (ІЛР), обчислених за національною мето-
дикою, що враховує особливості національного інформа-
ційного забезпечення, свідчать про наявність важливих ре-
гіональних відмінностей (табл. 4).

Регіональна диференціація за індексом людського
розвитку значною мірою відрізняється від диференціації
за економічними показниками регіонального розвитку,
зокрема за рівнем виробництва ВРП, промислової про-
дукції та ін. Це свідчить про те, що результати економічно-
го розвитку не направляються на соціально-гуманітарні цілі
й не знаходять адекватного втілення в розвитку людсько-
го потенціалу регіонів України.

Зокрема, звертає на себе увагу низькі значення індек-
су людського розвитку в економічно розвинених східних
регіонах України. Разом з тим, показники індексу людсь-
кого розвитку вище в Подільському й Карпатському регі-
онах, які в кілька разів відстають від промислово-розви-
нутих регіонів по виробництву ВРП на душу населення. Такі
комплексні розбіжності і їх розбіжність із економічними
регіональними відмінностями, безумовно, вимагають ко-
ректування діючої регіональної соціально-економічної
політики.

Підводячи підсумки аналізу основних особливостей
соціального розвитку, необхідно відзначити, що диферен-
ціація регіонів за рівнем людського розвитку є результа-
том дії трьох основних факторів: об'єктивних розбіжнос-
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Таблиця 3. Динаміка доходів на душу населення, грн.*

* Напівжирним шрифтом відзначені максимальні значення, курсивом — мінімальні.
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тей економічного розвитку й спец-
іалізації економіки; різною якістю
регіонального управління та
різним ступенем адаптації до рин-
кових умов; збере-женням твердої
фінансової централізації, успадко-
ваної від адміністративно-команд-
ної економічної системи.

У результаті диференціація
регіонів України за рівнем соціаль-
ного розвитку є надмірно високою
— це стосується практично всіх
складових. Регіональна диферен-
ціація розвитку ринку праці, де
формуються доходи й базові мож-
ливості населення, проявляються,
зокрема, у різних рівнях безробі-
ття і її тривалості. Вона свідчить
про те, що сільське населення Ук-
раїни, як і раніше, не має доступу до значно більш розви-
нених міських ринків праці, а регіональна диференціація
спричиняється дискримінацію значної частини населення.

Високі регіональні розбіжності в оплаті праці, зумов-
лені галузевими відмінностями економіки регіонів і над-
мірною міжгалузевою диференціацією заробітної плати,
формують розбіжності в цінах і відповідно в купівельній
спроможності заробітної плати працівників бюджетної
сфери, соціальних трансфертів і державних соціальних га-
рантій у цілому, тобто створюють складні проблеми в за-
безпеченні єдиних національних стандартів рівня життя
населення країни, у подоланні бідності й становленні се-
реднього класу. У регіонах України існують різні стандар-
ти надання освітніх послуг, диференціація яких визначаєть-
ся переважно місцем проживання, що спричиняється значні
регіональні відмінності в рівнях освіченості населення й су-
перечить нормам Конституції України.

ВИСНОВОК
Подолання соціальної диференціації регіонів України

вимагає зміни повноважень органів центральної й місцевої
влади аж до повного розмежування функцій у майбутньому
й адекватної трансформації системи фінансування, насам-
перед бюджетного. Надання більшої фінансової само-
стійності органам місцевого самоврядування, трансформа-
ція взаємин із центром, зміна повноважень і відповідальності
між рівнями влади щодо надання соціальних послуг насе-
ленню, удосконалення механізму міжбюджетних транс-
фертів, збільшення доступу органів місцевого самовряду-
вання до кредитних ресурсів, зміни у фіскальній політиці
створять можливість повніше й ефективніше використову-
вати наявний потужний потенціал більших промислових міст
і забезпечити більш високий рівень життя населення.

Необхідно якомога швидше змінити уявлення про дже-
рела фінансування регіональних соціальних програм і
відповідальність держави за надання всіх без винятку со-
ціальних послуг. Їхнє централізоване фінансування не сти-
мулює місцеву владу до пошуку додаткових джерел фінан-
сування або більш ефективного використання наявних за-
собів. Ситуацію необхідно зміни-ти, передбачивши від-
повідні корективи в міжбюджетні відносини, механізми
фінансування освіти й охорони здоров'я, житлових про-
грам та ін.

Наявність значних регіональних розбіжностей у дос-
тупі населення до базових соціальних послуг вимагає роз-
робки єдиних державних стандартів їх надання. Держава

повинна визначити мінімальний рівень таких стандартів,
здійснювати відповідну бюджетну політику, зокрема через
трансферти дотацій, а місцеві органи влади можуть їх
підвищувати. У той же час варто розуміти, що в даних умо-
вах регіональна політика не повинно ототожнюватися ви-
нятково або навіть переважно зі зменшенням регіональ-
ної диференціації за рівнем соціально-економічного роз-
витку. Її завдання полягає в створенні передумов і мотиву-
ванні регіональних владних структур до прискореного роз-
витку у перспективних напрямах при одночасній концент-
рації уваги на вирішенні найгостріших проблем соціально-
го розвитку.
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Таблиця 4. Оцінка індексу людського розвитку в регіонах України*

* Напівжирним шрифтом відзначені максимальні значення, курсивом — мінімальні


