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ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Розкрито проблему введення і використання нових соціальних стандартів та гарантій. З'ясо
вано роль системи соціальних стандартів та гарантій в соціально орієнтованій економіці. Соц
іальну стандартизацію можна віднести до одного з провідних методів регулювання, що має
правову та організаційну природу.
The problem of introduction and use of new social standards and guarantees is exposed. The role
of the system of social standards and guarantees is found out in the socially oriented economy. Social
standardization can be attributed to one of leading methods of adjusting which has legal and
organizational nature.
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ВСТУП
Наслідком процесу реформування економічної та
соціальної сфери є нестача фінансових ресурсів в Ук+
раїні та її регіонах, що не дозволяє повною мірою реа+
лізовувати конституційні гарантії соціального захисту
населення. Саме конституційні гарантії повинні лежати
в основі економічної безпеки держави. Економічна без+
пека є першочерговою складовою національної безпе+
ки. Тому створення нової системи соціальної стандар+
тизації є мотивом для підтримки безпеки країни та ста+
лого розвитку всіх її регіонів. Проблему соціальних га+
рантій та стандартів вивчали вітчизняні (Н.П. Баранова,
С.Г. Батажок, М.О. Микитюк, Т.В. Новикова, В.А. Са+
новська, Л.Л. Сідєльнік) та зарубіжні науковці (Л.А. Бер+
рі, Е. Білсон, Р. Готестам, В.А. Зейтамль, А. Парасур+
ман, М.М. Ренкас). У той же час досить гостро відчу+
вається необхідність розробки теоретико+методологі+
чних підходів і практичного інструментарію соціальної
стандартизації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Введення і використання нових соціальних стан+
дартів та гарантій є об'єктивною потребою, яка спря+
мована на наближення до європейського рівня і спри+
чинена змінами в соціальній та економічній сферах дер+
жави. Передумовою такого запровадження повинно

стати теоретико+методологічне осмислення та опрацю+
вання соціальної стандартизації, що і спричинило напи+
сання статті.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення соціально орієнтованої ринкової еконо+
міки можливе лише за умови гнучкого поєднання регу+
люючого впливу держави з дією механізму ринкового
саморегулювання. Таке регулювання здійснюється з
метою створення сприятливих умов для ефективного
функціонування всіх суб'єктів ринкових відносин та ре+
алізації державної соціально+економічної політики.
Види, норми і форми регулюючої діяльності можна
представити як прояв більш узагальненої категорії, на+
зва якій "методи". В науковій літературі термін "мето+
ди" вживається як методи роботи, методи керівництва,
методи управління. Методи є способами доведення їх
до виконання і застосовуються для способів діяльності
на рівні всього суспільного виробництва. Вони є спосо+
бами здійснення управлінської діяльності, але при цьо+
му доцільно їх пов'язати з конкретними рівнями управ+
ління. Тобто під методами можна розуміти сукупність
способів і прийомів аналізу, оцінки управлінських ситу+
ацій, використання правових і організаційних форм,
прямий і опосередкований вплив на свідомість і поведі+
нку суб'єктів господарювання, окремих осіб і відноси+
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ни між ними.
Визначені умови соціально+економічного розвитку,
кон'юнктура ринку та стратегічні орієнтири держави зу+
мовлюють необхідність використання різноманітних
методів регулювання. Можливості урядових органів у
контексті вибору стратегії та тактики щодо використан+
ня методів постійно розширюються. Однією із ознак у
системі державного регулювання є поява відносно м'я+
ких ринкових методів, які стимулюють визначені типи
поведінки суб'єктів господарювання.
Практика виявила такі класифікаційні ознаки ме+
тодів регулювання: а) за формами впливу на суб'єкти
регулювання: 1) методи прямого впливу: державні за+
мовлення, обмеження, штрафи, дозволи, ліцензії, кво+
ти, дотації; 2) методи непрямого впливу — ті що не пря+
мо регламентують функціонування суб'єктів ринку, а
через створення певного середовища для його діяль+
ності, яке стимулює його поведінку; б) залежно від зас+
тосування засобів впливу: організаційні, адміністра+
тивні, економічні, соціально+психологічні; в) за рівнем
впливу: міжнародні, національні, регіональні, галузеві,
внутрішньоорганізаційні.
А.Г. Мазур в своїй монографії, яка присвячена про+
блемам відтворення регіональної економіки, поділяє ме+
тоди на дві групи: 1) методи функціонування органів
регіонального управління; 2) методи забезпечення реа+
лізації цілей і функцій регіонального управління [5,
с.138].
У свою чергу методи регулювання сучасного со+
ціального розвитку та побудови соціально орієнтованої
ринкової економіки є залежними від рівня економічно+
го розвитку країни, конкретної фази економічного цик+
лу, розвиненості ринкових інфраструктур. Різно+
манітність цих методів зумовлена відмінностями у за+
собах взаємодії основних господарюючих суб'єктів
щодо реалізації своїх інтересів. У цілому еволюція су+
часних методів соціального розвитку в світі здійснюєть+
ся в напрямі збільшення їх гнучкості, зміщення акцентів
з регламентуючих та обмежувальних заходів на стиму+
люючі, із впливу на кількісні соціальні параметри — до
впливу на якісні.
Багатофакторна зумовленість методів регулюван+
ня соціального розвитку супроводжує необхідність їх
класифікації з урахуванням напрямів та специфіки ви+
користовуваних важелів. У основу такої класифікації по+
кладені ознаки об'єкта, суб'єкта та рівня регулювання,
специфічні ознаки прийомів, за допомогою яких здійс+
нюється регулюючий, координуючий, стимулюючий та
мотивуючий вплив на соціальне зростання. У сучасно+
му механізмі державного регулювання соціального роз+
витку сформувалися такі функціональні блоки методів:
нормативно+правовий, фінансово+кредитній та органі+
заційно+економічний. З такою класифікацією методів
погоджується С.І. Бандур, Б.М. Данилишин, Т.А. Заяць,
В.І. Куценко [12, с. 17].
Досить дієвими правовими інструментами регулю+
вання соціально орієнтованої ринкової економіки слу+
гують соціальні гарантії, стандарти, споживчі бюджети
та інші порогові соціальні обмежувачі. Існування якіс+
ної системи соціальних стандартів та гарантій є озна+
кою ефективної соціально+економічної політики держа+
ви. Вони дають можливість реалізувати стратегічну ме+
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ту — забезпечити високі стандарти життя та рівний до+
ступ її громадян до суспільних благ та послуг. Можна
погодитись зі словами М.М. Ренкаса який вважає, що
соціальний стандарт слід розглядати як нормативний
документ, що характеризує цільові установки розвитку
соціальних процесів у суспільстві, встановлює основні
вимоги до обсягу і якості послуг, порядку і умов їх на+
дання, які виражаються соціальними нормами і норма+
тивами [8, с. 6]. Перша група соціальних стандартів була
розроблена в 1961 р. і прийняла форму так званої Євро+
пейської соціальної хартії, яка повністю присвячена
формуванню і захисту соціальних прав [7, с. 4]. В нашій
країні процес формування та створення системи соц+
іальних стандартів, гарантій та нормативів розпочався
із прийняттям Закону України "Про прожитковий
мінімум" (1999 р.) та Закону України "Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
(2000 р.). У зазначеному законі державні соціальні стан+
дарти визначені як "встановлені законами, іншими нор+
мативно+правовими актами соціальні норми і нормати+
ви або їх комплекс, на базі яких визначають рівні ос+
новних соціальних гарантій". Саме поняття "гарантія"
походить від французького "garantie" (від garantir —
забезпечення, запорука). Тобто соціальні гарантії забез+
печуються на законодавчій основі, що фіксує обов'яз+
ки й відповідальність як держави перед громадянами,
так і громадян перед державою. Закон стверджує, що
базовим державним стандартом є прожитковий мінімум,
встановлений законом, на основі якого визначаються
державні соціальні гарантії та стандарти у сферах до+
ходів населення, житлово+комунального, побутового,
соціально+культурного обслуговування, охорони здоро+
в'я та освіти. Даючи визначення самого поняття "со+
ціальні стандарти", необхідно виділити два аспекти: з
одного боку, визначення стандарту через його сутність
та результати, що очікуються в процесі упорядкування
життєдіяльності людини, з іншого — через реалізацію
на практиці шляхом розробки стандартних елементів,
структур, методик.
Відповідно до українського законодавства державні
соціальні стандарти, гарантії і нормативи є основою для
розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на
їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів.
Аналіз показує, що більшість соціальних видатків, що
затверджується Законом України "Про державний бю+
джет України", є значно нижчими, ніж визначено відпо+
відними соціальними законами. Це пояснюється тим, що
при визначенні деяких видів державних соціальних до+
помог закладається навіть не прожитковий мінімум, а
рівень забезпечення прожиткового мінімуму для відпо+
відних демографічних груп населення, що істотно зни+
жує розмір допомог.
Необхідними передумовами побудови соціально
орієнтованої ринкової економіки є формування систе+
ми загальновизнаних соціальних стандартів рівня та
якості життя з урахуванням системи соціальних гарантій
(рис. 1). Тому державні стандарти варто використову+
вати для визначення пріоритетів державної політики,
для формування бюджетів усіх рівнів та соціальних
фондів, міжбюджетних відносин, для розробки програм
економічного і соціального розвитку, а також для оцін+
ки досягнутого рівня розвитку соціальної, економічної
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безпеки й інструментів розподілу
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ресурсів.
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚ ɪɚɬɚɧɿɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ:
Створення системи соціальних
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ
ɇɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
стандартів та гарантій, визначен+
ɇɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ня основних методичних підходів
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ƚɚɪɚɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿɣ
до розробки і удосконалення доз+
Ɇɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
волить активніше впливати на соц+
Ɇɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
іальний захист населення, а також
ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɫɬɜɚ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ
регулювати й контролювати
рівень життя населення, привести
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:
Ɋɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ:
українське законодавство у
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ — ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ȱɞɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ – ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɡɚɤɨɧɚɦɢ,
ɿɧɲɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɧɚɣɤɪɚɳɭ
відповідність до світових вимог.
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ; ɬɚɤɢɣ
При розробці соціальних стан+
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ.
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɰɿɥɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ
дартів потрібно враховувати два
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ
ɫɥɿɞ ɩɪɚɝɧɭɬɢ.
ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɦɿɫɬɢɬɶ
ɜɢɦɨɝɢ
ɞɨ
ɹɤɨɫɬɿ,
ɩɪɨɰɟɫɭ
ɬɚ
ɭɦɨɜ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ –
чинники: 1) стандартизацію соц+
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɹɤɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ,
ɦɨɠɥɢɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɹɜɧɢɯ
іальних прав; 2) розробку соціаль+
ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ.
них стандартів рівня життя. Голов+
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ –
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɩɨɪɿɝ
ɚɤɬ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
на мета розробки соціальних стан+
ɹɤɨɫɬɿ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ
ɩɨɫɥɭɝ, ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɟɬɚɥɨɧ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ
дартів — забезпечити в країні
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ
ɧɚɹɜɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
ɩɨɜɢɧɧɿ
ɛɭɬɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ
ɭ
ɧɚɞɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
стабільність і мінімізацію соціаль+
Ɏɭɧɤɰɿʀ
ного ризику, що в цілому дозво+
Ɏɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɿɣ:
лить знизити соціальне напружен+
ɉɨɪɨɞȯ
ȽɚɪɚɧɬɭɆɚɬɟȽɚɪɚɧɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɹɤɿ
ɠɭɽ ɜɢɞ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɜɚɧɧɹ
ɪɿɚɥɶɧɟ
ɬɭɜɚɧɧɹ
ня. Соціальні стандарти є засобом
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɭ
ɞɿɹɥɶɧɬɨɦ
ɩɪɿɨɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɝɪɨɦɚɞɹɮɨɪɦɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɿ
ɧɨɫɬɿ
–
ɩɨɞɚɧɧɹ
ɬɟɬɧɢɯ
ɱɟɧɧɹ
ɣ
ɧɚɦ,
забезпечення прав громадян у га+
ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɜɢɦɨɝ ɞɨ
ɩɨɬɪɟɛ
ɩɿɞɬɟɪɢɡɚɣɧɹɬɢɦ
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ, ɳɨ
лузі соціальних гарантій, передба+
ɫɬɚɧɞɚɪɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɦɤɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɸ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɬɢɡɚɰɿɸ.
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɬɜɚ.
ɞɨɯɨɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ,
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ
чених Конституцією. Вони не+
ɫɬɚɧɞɚɪɝɪɨɦɚɞɹɧ.
ɝɿɞɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɬɢɡɚɰɿʀ.
ɪɿɜɧɹ
обхідні також для визначення
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɞɨɬɚɰɿɣ.
ɞɨɛɪɨɛɭɬ.
фінансових нормативів.
Таким чином, можна конста+
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ
тувати категоріальну сутність
ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ (ɨɫɜɿɬɚ
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɡɚ ɨɫɨɛɨɸ
ɚɛɨ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ),
державних соціальні гарантій —
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɩɿɥɶɝɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ɇɨɠɭɬɶ
це встановлені та закріплені за+
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɛɭɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ ɹɤ
ɩɪɢɜɿɥɟʀ (ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
конами, іншими нормативно+пра+
ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɤɨɥɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɩɨɫɥɭɝ.
ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ „ɩɟɪɟɜɚɝɢ”).
вовими актами правила та ос+
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ
новні вимоги до якості та рівня
ɦɿɧɿɦɭɦ – ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɪɿɜɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ, ɳɨɛ
життя населення, що гарантуєть+ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɿ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɪɿɜɟɧɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ.
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ
ɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ся Конституцією держави, базу+ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɛɫɹɝɢ
ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ,
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ
ються на системі науково+об+ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɢɠɱɟ ɹɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɦɿɧɿɦɭɦ – ɛɿɞɧɿɫɬɶ,
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ,
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ɡɥɢɞɟɧɧɿɫɬɶ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ
грунтованих норм, нормативів, ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ
ɪɿɜɟɧɶ
ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ,
ɧɟɨɩɨɞɚɬɜɢɠɢɜɚɧɧɹ.
параметрів, показників їх виміру ɜɢɩɥɚɬɢ.
ɤɨɜɚɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ.
і форму ють однак ову дос +
Рис. 1. Науково методичні основи забезпечення системи
тупність всіх членів суспільства
соціальних стандартів та гарантій у соціально орієнтованій
щодо отримання життєво важли+
ринковій економіці
вих благ. Державні мінімальні
соціальні стандарти розроб+
ляється на єдиній правовій базі та загальних методич+ бінованого методів, що забезпечуватимуть, на наш по+
них принципах. Державою також визначений законо+ гляд, поетапне збільшення мінімальних розмірів за+
давчий обсяг гарантованих соціальних послуг, що робітної плати, пенсії, допомоги по безробіттю й
надаються на безкоштовній і пільговій основі. Роз+ інших соціальних виплат до величини зазначеного
робляються порогові значення показників у науці, стандарту. Поряд з цим науково обгрунтована реалі+
освіті, культурі, охороні здоров'я. Вони беруться за зація соціальних стандартів та гарантій вимагає дот+
основу під час обчислення обсягів фінансування цих римання основних співвідношень між розглянутими
галузей. Згідно з Декларацією прав і свобод людини показниками. Стабілізація соціально+економічної си+
і громадянина пенсії, допомоги та інші види соціаль+ туації в країні, пом'якшення відмінностей в рівнях при+
ної допомоги повинні забезпечувати рівень життя не бутків і рівні життя різних соціальних груп, підтримка
нижче за встановлений законом прожитковий мінімум галузей, що забезпечують надання соціальних послуг
[11, с. 136]. Поки що це зобов'язання не виконуєть+ повинна проводитися з урахуванням об'єктивних
ся. Мінімальний розмір заробітної плати має, в основ+ особливостей кожного регіону. Щоб забезпечити соц+
ному, фіскальний характер і не забезпечує прожит+ іальні гарантії та стандарти для населення незалеж+
кового мінімуму. На даному етапі становлення рин+ но від місця проживання, необхідні заходи з вирів+
кових відносин прожитковий мінімум доцільно роз+ нювання міжрегіональних відмінностей у прибутках,
раховувати на основі статистичного, ресурсного, ком+ рівні зайнятості, соціальній інфраструктурі, транс+
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ціями, проте в них наявні фактори ри+
зику, що при певних змінах ситуації
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
провокують виникнення кризових
ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ,
станів, з якими родина не може само+
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
стійно впоратися.
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ
Надання соціальних послуг особам
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ
та сім'ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
сторонньої допомоги, регулюється За+
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ:
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ:
коном України "Про соціальні послу+
ɜɿɞɞɿɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɤɥɚɞɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ,
ги" [4].
ɫɿɦ’ʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
Основними засадами надання
ɫɩɪɚɜ, ɰɟɧɬɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ.
соціальних послуг є: сприяння особам,
що перебувають у складних життєвих
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɦ’ɹɤɢɦ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɦ
ситуаціях, які вони не в змозі подола+
ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɝɚɪɹɱɢɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɥɨʀ
ти за допомогою наявних засобів і
ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤ ɥɿɤɚɪɹ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɿɜ.
можливостей; попередження виник+
нення складних життєвих ситуацій;
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɜɡɚɽɦɢɧ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ
створення умов для самостійного роз+
ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
в'язання життєвих проблем, що вини+
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɯ
кають.
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ,
Споживачі соціальних послуг, як
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
правило, вразливі верстви населення,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
які мають дуже низький рівень до+
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɬɚ
ходів, а у багатьох випадках перебува+
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ ɨɫɨɛɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ʀʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɚɰɟ ɬɟɪɚɩɿɹ.
ють за межею бідності. Вони не мають
можливості обирати надавачів, аналі+
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ, ɳɨ
зувати та порівнювати якість послуги,
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɱɢ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ.
часто не мають достатньої компетенції
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
для самостійного вибору, а тому не мо+
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɿɛ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɭɫɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ
жуть впливати на покращання якості
ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɡɚɯɢɫɬ
ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢ).
послуги. Відсутні й економічні важелі,
які стимулювали б надавачів соціаль+
ɉɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ – ɩɨɲɭɤ ɩɿɞɯɨɞɹɳɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ
них послуг покращувати їх якість. У
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.
цьому разі про певний рівень послуг,
ɉɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɨɫɿɛ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ –
повинна подбати держава (рис. 2). По+
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɨɫɜɿɬɭ,
треба в нових стандартах відобра+
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ.
жується в активності органів держав+
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ
ної влади та недержавних організацій.
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
Для органів влади стандарти якості є
ɬɚ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
інструментом для порівняння резуль+
Рис. 2. Система соціального супроводу сімей, які опинилися тату послуг стосовно залучених ре+
в складних життєвих обставинах
сурсів, прийняття рішень щодо доціль+
ності контрактування та фінансування
портній мережі, забезпечення по всій території краї+
послуг.
Стандарти
є основою контролю за якістю і ма+
ни державних диференційованих стандартів за цент+
ють використовуватися інспекціями як інструмент для
ралізованої бюджетної підтримки.
Вищезазначені міркування щодо сутності та зна+ визначення відповідності послуги установленим вимо+
чення категорій "соціальні стандарти" та "соціальні га+ гам.
Стандарти якості, які розробляються для впро+
рантії" дали змогу зробити висновок, що в Україні як+
існа система соціальних стандартів та гарантій поки що ва дження в У країні, як с лу шно з азнач ає Л. Л.
не сформована. Побудова такої системи потребує Сідєльнік, повинні базуватись на досвіді українських
удосконалення положень Закону України "Про дер+ організацій та закладів, враховувати соціокультурні
жавні соціальні стандарти та соціальні гарантії" щодо особливості держави, а не бути повністю запозиче+
визначення понятійно+категоріального апарату стан+ ними в інших країнах [10, с. 74]. Це забезпечить реа+
дартів, гарантій та методичних підходів щодо розра+ лістичність стандартів, їх розуміння користувачами та
працівниками служб, можливість дотримання стан+
хунків їх розмірів.
Особливої уваги потребують ті особи та сім'ї, які дарту в умовах української системи соціального за+
перебувають у складних життєвих обставинах. Соціаль+ хисту (фінансових механізмів, законодавчого поля,
ної допомоги потребують не лише ті особи, які вже пе+ ліцензійних умов, національних традицій та культури).
ребувають у подібних обставинах, а й такі, які можна Державний стандарт якості соціальних послуг пови+
віднести до категорії сімей соціального ризику. Такі сім'ї нен визначати засоби ідентифікації досягнення ре+
самостійно справляються зі своїми соціальними функ+ зультатів, форми та процедури ведення документації.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Державний стандарт вимагає їх доступності для от+
римувачів, що передбачає фінансову, архітектурну,
процедурну доступність, різноманітність форм надан+
ня. Стандарти конкретних видів соціальних послуг
визначають більш детальні вимоги до доступності
конкретного виду послуг з урахуванням їх призначен+
ня, специфіки цільової групи, територіальних особ+
ливостей.
Фінансування соціальних послуг здійснюється за
рахунок коштів державних та місцевих бюджетів, спе+
ціальних фондів, коштів підприємств, установ та
організацій, плати за соціальні послуги, коштів бла+
годійної допомоги (пожертвувань), коштів одержу+
вачів соціальних послуг та інших джерел. Фінансуван+
ня територіальних програм розвитку соціальних по+
слуг здійснюється за рахунок виділених міському
бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперуван+
ня коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних
проектів.
В якості важливого метода дослідження соціаль+
ного стану країни та передумовою формування сучас+
ної соціальної стандартизації є соціальний аналіз та
діагностування. В ході діагностики виявляються соц+
іальні диспропорції, їх дія на суттєві сторони функці+
онування і розвитку соціальної системи, встановлен+
ня наявності проблем, проведення їх типологізації. В
такому контексті діагностика виступає як різно+
видність комплексного соціального аналізу. В свою
чергу аналіз проблем соціального відтворення являє
собою дослідження пропорцій його функціонування
і розвитку, виявлення диспропорцій, їх вплив на жит+
тєдіяльність суспільства, пошук можливостей їх усу+
нення. За словами Санжаревського І.І. та Титаренко
В.А., "проблема аналізу актуальна з точки зору по+
дальшого розвитку теорії соціального управління, а
саме її предмета — обгрунтування закономірностей
формування пропорцій і темпів соціального розвит+
ку, в основі чого лежить соціальний аналіз"[9]. Соц+
іальний аналіз можна розглядати в єдності з синте+
зом як основи дії для перетворення економічного
життя. В системі управління суспільним виробництвом
соціальний аналіз використовується в якості передп+
ланового дослідження, а також як етап самого пла+
нування в якості наукового обгрунтування управлінсь+
ких рішень з формування цілей і способів їх досяг+
нення. Як процес аналіз є невід'ємною складовою
планування, адже містить в собі розчленування об+
'єкта, виділення його елементів, виявлення взаємоз+
в'язків, протиріч, що є вихідним етапом для визначен+
ня напрямів і способів їх вирішення, обгрунтування
послідовності дій при створенні системи соціальної
стандартизації.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що ве+
дення нових стандартів в Українці повинне базуватися
на державній політиці, яка спрямована на наближення
до європейського рівня. Результат надання соціальних
послуг повинен охоплювати аспекти якості життя отри+
мувачів. Сучасна система соціального захисту в Україні
потребує нових підходів до формування та застосуван+
ня стандартів соціальних послуг. Дотримання стандартів

має забезпечуватися професіоналізмом працівників.
Стандарти повинні надавати соціальним службам мож+
ливість адекватно реагувати на потреби і автономно
визначати найкращі шляхи вирішення проблем спожи+
вачів послуг.
Актуальним є завдання розробки нормативної
бази для стандартів якості та здійснення контролю
за якістю. У систему державних соціальних стан+
дартів, окрім норм та нормативів, повинні входити
стандарти якості, технологія розроблення та вдоско+
налення стандартів, методи контролю якості послуг,
гарантований перелік та обсяг соціальних послуг для
окремих цільових груп.
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