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Михайленко Д. Г., Грипіч О. В. Нова якість життя як складова соціальної безпеки
Важливою функцією соціальноорієнтованої держави є формування її соціальної безпеки. Реалізація низки заходів, що гарантують захист інтере-
сів у соціальній сфері як окремого громадянина, так і країни в цілому, є завданням соціальної безпеки. Метою статті є розробка концептуального 
підходу до формування нової якості життя як складової соціальної безпеки. Сформульовано положення концептуального підходу до формування 
соціальних стандартів нової якості життя як складової соціальної безпеки в Україні. Одним із кроків у напрямі системної трансформації соціаль-
ної політики є розробка концептуальної схеми формування соціальних стандартів нової якості життя в Україні, що конкретизує та деталізує її 
складові: принципи, прийоми, напрями використання, джерела фінансування, форми фінансування, система забезпечення. Зазначено, що основою 
побудови концептуальної схеми формування соціальних стандартів нової якості життя в Україні є використання двох груп прийомів: перша гру-
па безпосередньо відображає забезпеченість громадян: визначення норм і нормативів якості життя населення, визначення нормативного рівня 
життя, визначення лімітів бюджету; друга – опосередковано, через тарифну політику у сфері соціального страхування та пільги впливає на 
добробут громадян. Також підкреслено, що при формуванні соціальної політики в частині визначення соціальних стандартів нової якості життя 
необхідно поєднувати та поступово переходити від адміністративно-субсидіарної до страхової системи забезпечення. Формування соціальних 
стандартів нової якості життя населення України в контексті забезпечення соціальної безпеки потребує від держави формування виваженої 
соціально-економічної політики, яка спрямована на здійснення структурних зрушень в економіці в контексті реалізації соціальних пріоритетів 
суспільства, на формування соціально справедливої та ефективної системи розподілу створених благ, забезпечення соціальної спрямованості 
видатків Державного бюджету України.
Ключові слова: соціальна безпека, якість життя, концептуальний підхід, соціально-економічна політика.
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Mykhailenko D. H., Hrypich O. V. New Quality of Life as Part of Social Security
An important function of the socially oriented State is the formation of its social security. The implementation of a number of measures that guarantee the 
protection of interests in the social sphere of both an individual citizen and the country as a whole is a task of social security. The purpose of the article is to 
develop a conceptual approach to the formation of a new quality of life as part of social security. The provisions of the conceptual approach to the formation 
of social standards of a new quality of life as part of social security in Ukraine are formulated. One of the steps towards the systematic transformation of social 
policy is the development of a conceptual scheme for the formation of social standards of a new quality of life in Ukraine, which closer defines and details its 
components: principles, techniques, directions of use, sources of funding, forms of financing, system of provision. It is noted that the basis for the construction 
of a conceptual scheme for the formation of social standards of a new quality of life in Ukraine is the use of two groups of techniques: the first group directly 
reflects the provision of citizens: determining the norms and standards of quality of life of the population, determining the normative standard of living, deter-
mining the budget limits; the second – indirectly, through the tariff policy in the sphere of social insurance and benefits influences the welfare of citizens. It is also 
emphasized that in the formation of social policy in terms of determining the social standards of a new quality of life it is necessary to combine and gradually 
move from the administrative-subsidized to the insurance system of provision. Formation of social standards of new quality of life of the population of Ukraine 
in the context of social security requires the State to form a balanced socio-economic policy, which aims to implement structural changes in the economy in 
the context of the implementation of social priorities of society, to form a socially fair and effective system of distribution of created amenities, to ensure social 
orientation of expenditures of the State Budget of Ukraine.
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Однією з важливих функцій соціально орієн-
тованої держави є формування її соціальної 
безпеки. Завданнями соціальної безпеки є 

реалізація низки заходів, що гарантують захист ін-

тересів у соціальній сфері як окремого громадянина, 
так і країни в цілому, а саме: забезпечення населення 
необхідним і достатнім рівнем добробуту відповідно 
до потреб прогресу; задоволення матеріальних, куль-
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турних і духовних потреб, що забезпечують стабіль-
ність життєдіяльності; розвиток соціальної структу-
ри та відносин у суспільстві [1]. 

Системно вивчають проблеми якості життя на-
селення такі автори, як: П. Антонюк, О. Богуцький,  
В. Геєць, О. Гладун, М. Кизим, Н. Ковтун, Е. Лібанова, 
Л. Лісогор, С. Сіденко, В. Прономаренко, Л. Ткачен-
ко, В. Хаустова. Проблеми соціальної безпеки стають 
предметом досліджень Д. Зеркалова, Н. Колотової,  
М. Чижевської, О. Кашника, А. Бризгаліної. Однак, не-
зважаючи на досвід і надбання науковців у вивченні 
проблем соціальної безпеки та питань формування со-
ціальних стандартів нової якості життя, деякі аспекти 
потребують подальшого вивчення та уточнення.

Метою статті є розробка концептуального під-
ходу до формування нової якості життя як складової 
соціальної безпеки.

Аналіз літературних джерел показав, що 
«якість життя» є складовою соціальної безпе-
ки. Якість життя досліджується за допомогою 

системи статистичних показників – об’єктивна мо-
дель, а також через призму відчуття суб’єкта, його за-
доволеністю життям за допомогою відчуття щастя –  
суб’єктивна модель [4; 5]. 

Об’єктивна модель якості життя являє собою 
результат поєднання різних характеристик життєді-
яльності індивіда в певних умовах, що забезпечують 
адекватність параметрів життя видам діяльності та 
потребам людини. Суб’єктивна модель відображення 
якості життя спостерігається в особистих відчуттях 
індивіда, які формуються під впливом його інтелек-
туального розвитку, життєвого досвіду, психоемоцій-
ного стану тощо. У цілому, якість життя відображає 
ступінь комфорту для людини як на особистісному 
рівні, так і в рамках сім’ї та суспільства [6]. 

Отже, можна зробити висновок, що якість жит-
тя населення будь-якої країни, у тому числі й України, 
відображає якість і задоволення різноманітних по-
треб, необхідних для відтворення, всебічного розви-
тку та підтримки нормального здоров’я населення. 

Розглядаючи якість життя населення України 
через призму забезпечення соціальної безпеки, вар-
то звернути увагу на результати опитування громад-
ської думки, що було проведено Київським міжна-
родним інститутом соціології [7]. Результати свідчать 
про занепокоєність українців рівнем власного добро-
буту; невпевненість у майбутньому та незадоволе-
ність загальним економічним станом у державі. Так, 
57% українців не задоволені власним матеріальним 
становищем, 62% – бентежить невпевненість у май-
бутньому, економічним становищем в Україні не за-
доволені 83%.

Дані Державної служби статистики [8] підтвер-
джують дисбаланс необхідного та достатнього рівня 
забезпечення домогосподарств як у цілому по Украї-
ни, так і в регіонах. Так, спостерігаються незадоволе-

ність власним добробутом і комфортом життя, не-
рівномірність розподілу доходів за регіонами; існує 
тенденція зниження реальних доходів населення та 
збільшення витрат домогосподарств. 

Сукупність негативних тенденції, що спостері-
гаються в Україні, погрожує соціальній без-
пеці держави та посилює необхідність пере-

гляду існуючих і формування соціальних стандартів 
нової якості життя. У зв’язку з цим потребує негайної 
розробки концептуальний підхід до формування со-
ціальних стандартів нової якості життя в Україні на 
основі соціальної справедливості, яка відповідатиме 
сучасному стану розвитку суспільства та можливос-
тям економічної системи держави і сприятиме поси-
ленню соціальної безпеки.

Аналіз норм законодавства України, яке при-
свячено формуванню соціальних стандартів нової 
якості життя, дозволив визначити, що принцип со-
ціальної справедливості фактично реалізується за 
рахунок загальносоціальної та адресної допомоги. До 
положень загальносоціальної допомоги можна відне-
сти визначення прожиткового мінімуму, доступність 
медичних послуг, послуг зв’язку та інфраструктури. 
Своєю чергою, адресну соціальну допомогу спрямо-
вано на певні групи населення, а також на конкретних 
індивідів, які опинилися у важкій життєвій ситуації. 

Дослідження теоретико-методологічного ас-
пекту проблеми розроблення положень концепту-
ального підходу до формування соціальних стандар-
тів нової якості життя в Україні потребує викорис-
тання системного та синергетичного підходів. Вико-
ристання системного підходу полягає в дослідженні 
закономірностей і механізмів складових соціальної 
політики як великомасштабної системи для визна-
чення її можливостей і проблем. При цьому особлива 
увага приділяється дослідженню внутрішніх і зовніш-
ніх зв’язків системи соціальної політики в контексті 
забезпечення соціальної безпеки. Це дає змогу визна-
чити стан системи соціальної політики та її можли-
вості формування соціальних стандартів нової якості 
життя в Україні [9].

Ефективним є використання синергетичного 
підходу до аналізу самоорганізації соціальних систем, 
узгодження мотиваційних спрямувань соціальних 
суб’єктів на основі певних духовних і культурних цін-
ностей задля забезпечення соціальної безпеки, до-
сягнення економічної рівноваги між інтересами гро-
мадян і державою, які разом утворюють цілісну сис-
тему. Комплекс синергетичних принципів і положень 
категорій щодо самоорганізації в науках про людину 
та суспільство допомагає по-новому осмислити тра-
диційні проблеми соціальної політики в контексті со-
ціальної безпеки, розкриваючи при цьому причинні 
залежності [10].

У ході аналізу використано загальнонаукові та 
спеціальні методи, за допомогою яких обґрунтовано 
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концептуальний підхід до формування соціальних 
стандартів нової якості життя в Україні як складової 
соціальної безпеки. Зокрема, використано: метод те-
оретичного узагальнення – для аналізу теоретичних 
підходів до формування соціальних стандартів нової 
якості життя; метод аналізу структури та динаміки 
показників соціально-економічного розвитку. Інфор-
маційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіж-
ні публікації, в яких відображено результати теоре-
тичних і методологічних розробок; дані міжнародної 
та національної статистики та міжнародні рейтинги, 
у яких визначено стан розвитку України; чинне зако-
нодавство України; результати досліджень, які прове-
дені науковими організаціями України.

Для аналізу факторів впливу на якість життя 
населення та визначення спрямованості соціальної 
політики держави доцільним є застосування фактор-
ного аналізу, який дасть можливість визначити на-
прями модернізації системи соціальних стандартів. 
Результати факторного аналізу, що виконується на 
регулярній основі, дозволяють виявити структурні 
зрушення у формуванні нової якості життя та ступінь 
реалізації принципів соціальної політики в контексті 
соціальної безпеки.

Виходячи з викладеного можна сформулювати 
положення концептуального підходу до фор-
мування соціальних стандартів нової якості 

життя як складової соціальної безпеки в Україні. 
Перше положення. Фізичне та емоційне здоров’я 

громадян залежить не тільки від способу життя, але 
й від того, що вони споживають, і здатності забез-
печити власні потреби та потреби сім’ї. Потребують 
удосконалення існуючі норми споживання, що відпо-
відатимуть сьогоденню. 

Друге положення. Якість життя населення зале-
жить від впровадження державою певної соціально-
економічної політики. Необхідною є розробка такої 
державної соціально-економічної політики, яка, з од-
ного боку, забезпечує не захищені верстви населення, 
а з іншого – мотивує власників бізнесу до сплати со-
ціальних податків. 

Третє положення. Потребують удосконалення 
норми законодавчої бази. Нормативно-правове за-
безпечення має відповідати стандартам нової якості 
життя. 

Четверте положення. Якість реалізації дер-
жавної соціальної політики залежить від ступеня за-
безпеченості ресурсами: людськими, фінансовими, 
інформаційними. У зв’язку з цим потребують на-
вчання співробітники підприємств та організацій, що 
надають соціальні послуги. Навчання має бути спря-
моване на розвиток комунікативної, правової та ор-
ганізаційної компетентностей. Доступність та якість 
соціальних послуг для споживачів залежать, з одного 
боку, від їх поінформованості, що забезпечується за 
рахунок постійного оновлення інформаційних ресур-

сів, а з іншого – від спроможності держави забезпе-
чити витрати державного бюджету у сфері реалізації 
соціальної політики. Отже, необхідним є пошук но-
вих і перегляд існуючих джерел формування фінансо-
вих ресурсів реалізації соціальної політики.

Одним із кроків системної трансформації со-
ціальної політики є розробка концептуальної 
схеми формування соціальних стандартів но-

вої якості життя в Україні (рис. 1), що конкретизує та 
деталізує її складові.

Дотримання принципу соціальної справедливос-
ті (див. рис. 1) при формуванні соціальних стандар-
тів нової якості життя в Україні передбачає вільний 
доступ до наявних ресурсів всіма громадянами, а 
також економічний перерозподіл доходів у суспіль-
стві та піклування про непрацездатних його членів. 
Завдання, що стоїть перед дослідниками, полягає в 
розробці, обґрунтуванні та застосуванні єдиної тео-
ретичної бази та практичного досвіду справедливого 
розподілу суспільних ресурсів. Але поки що такі роз-
робки не реалізовані. В основу моделі покладено су-
купність поглядів егалітаристської та меритократич-
ної концепцій розподілу благ. 

Одним із принципів формування нової якос-
ті життя є доступність якісних соціальних послуг 
для населення. Реалізація цього принципу полягає в 
тому, що кожен член суспільства в будь-який час і в 
будь-якій формі (електронною поштою або особис-
то) може звернутися до установ та організацій для 
отримання соціальних послуг. Відповідальність дер-
жави – це питання ефективності діяльності установ 
та організацій, контролю якості надання соціальних 
послуг і незалежного моніторингу якості обслугову-
вання громадян [12]. 

Принцип балансу індивідуальної відповідальнос-
ті та відповідальності держави за якість життя 
можна тлумачити таким чином: з одного боку, інди-
відуальна (особистісна) відповідальність за власну 
якість життя полягає в усвідомленні громадянином 
своєї відповідальності в плануванні власних потреб 
та потреб сім’ї та відчутті необхідності знайти опти-
мальні можливості для їх досягнення [13]. А з іншого –  
державі необхідно створювати умови працездатним 
громадянам для задоволення їх потреб і потреб їх 
сімей за рахунок підвищення відповідальності біз-
несу, а також підтримувати непрацездатних членів 
суспільства. Тобто, цей принцип проголошує чітке 
визначення та розподіл сфер відповідальності всіх 
рівнів влади та кожного громадянина.

Забезпечення пріоритетності соціальних ін-
тересів громадянина полягає у співпраці держави, 
бізнесу та громадянина. Державі необхідно вживати 
заходів щодо стимулювання роботодавців до витрат 
на соціальний захист, офіційного працевлаштування, 
пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Сво-
єю чергою, громадянам необхідно більш відповідаль-
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Єдності об’ктивного та суб’єктивного при формуванні соціальних стандартів
нової якості життя 

Принципи  

Прийоми 

Обґрунтованості визначення та застосування державних соціальних
стандартів нової якості життя 

Прозорості та поінформованості населення про можливості отримання
соціальної підтримки 

Доступності якісних соціальних послуг  

Тарифна 
політика 
у сфері 

соціального 
страхування 

Пільги 

Визначення норм і нормативів
якості життя населення 

Пріоритету соціальних інтересів громадянина   

Визначення нормативного
рівня життя 

Визначення лімітів бюджету 

Джерела
фінансування  

Кошти
бюджету 

Недержавні страхові фонди 

Форми
фінансування

 
 

Кошти роботодавців Оподаткування  

Система
забезпечення 

Соціальної справедливості  

Балансу індивідуальної та відповідальності держави за якість життя 

Напрями
використання Державні соціальні гарантії Якість життя 

Державні
страхові фонди 

Індивідуальні
кошти  

Мотивування зайнятості населення 

Адміністративно-
субсидіарна  

Страхова  

Рис. 1. Концептуальна схема формування соціальних стандартів нової якості життя  
як складової соціальної безпеки [11]

но ставитися до свого майбутнього та теперішнього. 
Зокрема, це означає: не погоджуватися на оплату 
власної праці «у конверті».

Дотримання принципу обґрунтованості ви-
значення та застосування державних соціальних 
стандартів нової якості життя неможливе без на-
укового підґрунтя в частині вдосконалення норма-
тивно-правового забезпечення, визначення соціаль-
них індикаторів, нормативів і норм якості життя, що 
відповідають сучасним вимогам. 

Принцип мотивування зайнятості населення 
безпосередньо пов’язаний з принципом забезпечен-
ня пріоритетності соціальних інтересів громадяни-
на. Реалізація цього принципу можлива за рахунок 

створення державної системи соціального захисту на 
ринкових засадах. Тобто, мотивування роботодавців 
і працівників до витрат на соціальний захист і обме-
ження кола державної підтримки лише тими катего-
ріями людей, які через відсутність роботи, похилий 
вік, багатодітність чи вади здоров’я не в змозі забез-
печити себе самостійно.

Об’єктивна оцінка якості життя населення здій-
снюється за допомогою сукупності статистичних по-
казників, а саме: 
 доходи населення (у регіональному розрізі): 

заробітна плата; соціальна допомога; 
 витрати домогосподарств (у регіонально-

му розрізі): витрати на продукти харчування 
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та безалкогольні напої; комунальні платежі: 
житло, вода, електроенергія, газ та інші види 
палива; депозити, що залучені депозитними 
корпораціями домашніх господарств; 

 оцінки (у регіональному розрізі): добробут; 
комфортне життя; 

 товари тривалого користування (у регіональ-
ному розрізі): телевізори, пральні машини, хо-
лодильники, автомобілі, мобільні телефони, 
персональні комп’ютери та ноутбуки, мікро-
хвильові печі; 

 валовий регіональний продукт на 1 особу; 
 прожитковий мінімум; 
 тривалість життя населення; 
 рівень злочинності. 

Індивідуальне сприйняття громадянина влас-
ного добробуту та добробуту сім’ї відображає 
суб’єктивний підхід в оцінці якості життя, який скла-
дається з раціональних компонентів (ступіть задово-
лення різними аспектами власної життєдіяльності) 
та емоційних компонентів (баланс позитивних і нега-
тивних емоцій) [14; 15]. Дослідження суб’єктивності 
здійснюється за допомогою соціологічних опитувань. 
Отже, реалізація принципу єдності об’єктивного та 
суб’єктивного при формуванні соціальних стандар-
тів нової якості життя передбачає максимальний збіг 
об’єктивних і суб’єктивних оцінок. 

Принцип прозорості та поінформованості на-
селення про можливості отримання соціальної під-
тримки передбачає створення механізмів реалізації 
права кожного на доступ до інформації про можли-
вості отримання соціальної підтримки, що знахо-
диться у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації; забезпе-
чення рівноправного надання громадянам соціальної 
підтримки незалежно від місця проживання; забезпе-
чення безперешкодного доступу громадян до інфор-
мації стосовно отримання соціальної підтримки; за-
стосування прозорих механізмів надання соціальної 
підтримки та її перегляду [16]. 

Основою побудови концептуальної схеми фор-
мування соціальних стандартів нової якості 
життя в Україні є використання таких двох 

груп прийомів:
 перша група відображає забезпеченість без-

посередньо громадян: визначення норм і нор-
мативів якості життя населення, нормативно-
го рівня життя, лімітів бюджету;

 друга група – опосередковано, через тарифну 
політику у сфері соціального страхування та 
пільги впливає на добробут громадян. 

При формуванні соціальної політики в частині 
визначення соціальних стандартів нової якості життя 
необхідно поєднувати та поступово переходити від 
адміністративно-субсидіарної до страхової системи 
забезпечення.

Джерелами фінансування адміністративно-суб-
сидіарної системи формування соціальних стандар-
тів нової якості життя є кошти бюджету та держав-
них страхових фондів, які поповнюються за рахунок 
оподаткування працівників і роботодавців, а також 
обов’язкових платежів. 

При страховій системі формування соціальних 
стандартів кошти роботодавців та працівників нако-
пичуються в недержавних страхових фондах. На су-
часному етапі розвитку України страхова система не 
знайшла широкого розповсюдження, через те, що в 
населення та підприємців немає довіри до недержав-
них страхових фондів, оскільки останні не виконують 
своїх зобов’язань та припиняють свою роботу задов-
го до настання страхового випадку.

ВИСНОВКИ 
Формування соціальних стандартів нової якос-

ті життя населення України в контексті забезпечен-
ня соціальної безпеки потребує від держави форму-
вання виваженої соціально-економічної політики, 
яка спрямована на здійснення структурних зрушень  
в економіці в контексті реалізації соціальних пріо-
ритетів суспільства, на формування соціально спра-
ведливої та ефективної системи розподілу створених 
благ, забезпечення соціальної спрямованості видат-
ків Державного бюджету України.                   
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