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решения объективно оценены, то принять решение не-
трудно; если нет, то следует возвращение в блок 3.

Подсистема принятия управленческих решений 
в системе оценки социально-экономического развития 
предприятий характеризуется совокупностью таких 
элементов, как информационное обеспечение; выбор 
решения; альтернативные решения и особенностии лиц, 
которые принимают управленческое решение.

Выводы. Таким образом, научной новизной иссле-
дования в теоретическом плане является предложенная 
система оценки социально-экономического развития 
предприятий. Кроме того, авторами разработан алго-
ритм управления и оценки социально-экономического 
развития предприятий на основе предложенной системы, 
охарактеризованы ее составляющие. Практическая 
значимость характеризуется возможностью осущест-
влять комплексную оценку социально-экономического 
развития предприятий с учетом постоянной изменчи-
вости внешней среды. Дальнейшие исследования бу-
дут направлены на разработку прогнозных сценариев 
социально-экономического развития предприятий на 
основе моделирования одномерных временных рядов. n
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Питання формування ефективної моделі соціаль-
ної політики для забезпечення гідного стану од-
нієї із соціально вразливих верств суспільства – 

інвалідів, потребує підвищеної уваги держави і громади.
Особливої актуальності проблеми соціального за-

хисту інвалідів набувають у зв’язку з постійним зростан-
ням їхньої чисельності в державі. Всесвітня організація 
охорони здоров’я відзначає, що приблизно 10 відсотків 
населення світу мають інвалідність. Інвалідність є по-
ширеним соціальним явищем і для України. За даними 
Державного комітету статистики, в Україні мешкає 2,67 
млн чол. з обмеженими можливостями.

Аналіз публікацій з питань соціального захисту 
відомих українських учених Бандура С., Богині Д., Гріш-
нової О., Заяць Т., Кір’ян Т., Лібанової Е., Новікової О. 
свідчить про те, що досі проблемним залишається рівень 

соціального захисту вразливих верств населення, їх ста-
новище на ринку праці та існує потреба в розробці актив-
них форм соціального захисту цієї категорії громадян.

Метою статті є порівняльна оцінка сучасного 
стану соціального захисту інвалідів, зокрема інвалідів-
шахтарів, в Україні та в країнах із розвинутою ринковою 
економікою і визначення напрямів його удосконалення.

В умовах економічної кризи категорія людей з об-
меженою працездатністю потребує комплексних, коор-
динованих дій державних установ, представників бізнесу, 
громадськості у забезпеченні їх соціального захисту. Голо-
вним напрямком реалізації державної соціальної політики 
є поєднання правових та фінансових механізмів захисту.

Сучасна система соціального захисту інвалідів 
передбачає пенсійне обслуговування, соціальну допо-
могу, реабілітаційні програми, медичне забезпечення, 
працевлаштування.

Соціальний стан та захист інвалідів в Україні ре-
гулюються Законами України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію ін-
валідів», «Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату 
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працездатності», указами Президента, постановами Ка-
бінету Міністрів України, в яких в основному враховано 
міжнародні правові документи з цієї проблеми.

Україна, підписавши у вересні 2008 р. Конвенцію 
ООН «Про права інвалідів» та Факультативний про-
токол до неї, підтвердила своє прагнення забезпечити 
людям з обмеженими можливостями необхідні умови 
для рівноправної участі у житті суспільства, як того ви-
магають міжнародні стандарти.

Незважаючи на позитивні зрушення у забезпе-
ченні соціального захисту інвалідів в Україні, 
домінуючою тенденцією є слабка ефективність 

діючих механізмів на практиці. Результати моніторингу 
стану дотримання прав людей з інвалідністю, проведе-
ного Національною Асамблеєю інвалідів України, ви-
значили незадовільний стан і необхідність проведення 
першочергових змін у працевлаштуванні та зайнятості, 
соціальному захисті, реабілітації, доступності архітек-
турної та транспортної інфраструктури.

Аналіз сучасного стану соціального захисту інва-
лідів дозволив виділити чинники, які негативно вплива-
ють на реалізацію соціального захисту зазначеної кате-
горії населення:

– невизначеність фінансових механізмів соціаль-
них виплат;

– відсутність дієвих програм залучення альтерна-
тивних джерел фінансування соціальних програм;

– перевантаження зобов’язань державного та міс-
цевих бюджетів щодо соціальних виплат;

– відсутність контролю за впровадженням законо-
давчих норм у сфері соціального захисту та моніторингу 
за рівнем якості послуг, що надаються.

Особливого значення проблема інвалідності на-
буває у шахтарському середовищі. Умови праці гірників 
(виробничий пил, вологість, температурні коливання, 
високий ризик травматизму) становлять постійну загро-
зу здоров’ю шахтарів. Це обумовлює високі показники 
захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, 
виробничого травматизму у вугільній та гірничодобув-
ній промисловості. Концентрація вугільних шахт та 
підприємств гірничо-металургійного комплексу у Доне-
цькій, Луганській, Дніпропетровській областях обумов-
лює регіональність проблеми зростання рівня проф-
захворюваності та інвалідності. У 2009 р. порівняно з 
аналогічним періодом 2008 р. кількість випадків трав-
матизму на виробництві зменшилась на 12,2%, проте 
шахтарська праця зберігає високі показники смертності 
та травматизму. Протягом 2010 р. на вугільних підпри-
ємствах, підпорядкованих Мінвуглепрому, сталося 
4490 випадків загального виробничого травматизму. 
Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована 
у Донецькій (32%), Луганській (13,5%) і Дніпропетров-
ській (8,1%) областях. Кількість травмованих осіб у цих 
областях становить близько 53,6% їх загальної кількості 
по Україні. Між тим, у Державному бюджеті України ви-
трати на охорону праці у вугільній галузі знижено з 105,2 
млн грн у 2008 р. до 36,1 млн грн у 2009 р. [1].

Проблема ускладнюється і зростанням травма-
тизму на видобутку у нелегальному секторі. Поширен-

ня «копанок» залишається відкритим питанням. Праця 
шахтарів на нелегальних виробництвах підвищує ризик 
професійних захворювань, каліцтв. Проте невизначе-
ність правового статусу «копанок» та соціального стату-
су шахтарів призводить до їх соціальної незахищеності, 
позбавляє членів шахтарських родин прав на види соці-
альної допомоги, передбачені для працівників легальних 
шахт. Тимчасова непрацездатність і інвалідність шахтарів 
є причиною значних економічних і соціальних збитків.

Ваговим внеском держави до оптимізації соціальних 
гарантій шахтарям стало прийняття у 2008 р. Закону Укра-
їни «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Проте частина передбачених законодавством норм 
забезпечення прав інвалідів поки що не реалізуються в 
Україні у повному обсязі. Аналіз звернень інвалідів до 
Уповноваженого з прав людини, організація пікетів 
шахтарями-інвалідами державних установ свідчать, що 
права цієї категорії громадян систематично порушують-
ся, а чинні законодавчі акти у цій сфері не виконуються 
на належному рівні.

Стан промислової безпеки у вугільній промисло-
вості держави та охорони праці шахтарів визна-
но незадовільним, існуючу систему державного 

управління і регулювання відносин між суб’єктами гос-
подарювання в цій галузі такою, що не повною мірою 
відповідає інтересам забезпечення енергетичної безпе-
ки держави, на що вказується в Указі Президента Укра-
їни «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України «Про стан і перспективи розвитку вугільної 
промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення 
безпеки праці в цій галузі».

Незважаючи на критичний стан поширення інва-
лідності серед працівників вугільної галузі на державно-
му рівні відсутній механізм визначення статусу інваліда 
шахтарської праці.

Щодо міжнародних стандартів соціального захис-
ту інвалідів, то вони закріплені в базових правових до-
кументах: Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права (1966 р.), Всесвітня програма дій 
щодо інвалідів (1982 р.), Стандартні правила забезпе-
чення рівних можливостей для інвалідів (1993 р.), Євро-
пейська соціальна хартія (1961 р.), Європейська конвен-
ція про соціальне забезпечення (1972 р.), Європейський 
кодекс соціального забезпечення (1990 р.), конвенції і 
рекомендації ООН. У 2006 р. прийнята Конвенція ООН 
«Про права інвалідів».

Основу сучасних систем державного соціально-
го захисту в країнах Євросоюзу складають два базових 
інститути: соціальне страхування і державне соціальне 
забезпечення. У цілому соціальні виплати досягають 
30 і більш відсотків ВВП. При цьому на частку соціаль-
ного страхування в більшості країн ЄС (у Німеччині, 
Франції, Бельгії, Італії) припадає близько 60-70% усіх 
витрат соціального захисту. У Скандинавських країнах 
і Великобританії державне бюджетне фінансування 
систем соціальної підтримки населення і витрати на 
соціальне страхування приблизно рівні. Соціальні ви-
плати з інвалідності у середньому у країнах Європей-
ського Союзу становлять 8,1% ВВП [5].
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Головний чинник дотримання гідного станови-
ща інвалідів у більшості європейських країн полягає у 
чіткому поєднанні механізмів законодавчого визначен-
ня прав і механізмів їх реалізації у практичному житті. 
Зокрема, у Великобританії усі залізничні потяги, що 
вводяться в експлуатацію, повинні бути повністю об-
ладнані для перевезення інвалідів, включаючи зручний 
в’їзд інвалідних колясок. З кінця 2009 р. ці правила по-
ширюються на нові міські автобуси й автобуси дальньо-
го прямування. Основні принципи забезпечення гідно-
го соціального захисту інвалідів у європейських країнах 
полягають у сприйнятті інвалідів як повноцінних членів 
суспільства і створенні реальних умов для перетворен-
ня їх у незалежних членів суспільства.

Таким чином, аналіз української і зарубіжної 
практики соціального захисту інвалідів дозволяє дійти 
висновку, що впровадження в Україні європейських со-
ціальних стандартів має передбачати реформування 
системи відносин держави з людьми, що мають функ-
ціональні обмеження. На сучасному етапі необхідно 
переходити від політики декларування соціального за-
хисту інвалідів до впровадження реальних механізмів 

працевлаштування, реабілітації, медичного забезпечен-
ня, реконструкції інфраструктури з метою забезпечення 
гарантованих прав інвалідів.           n
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На рубеже веков и в первом десятилетии XXI века 
происходит развитие миграционных процессов, 
появляются новые формы и виды территори-

альной подвижности населения. Это предъявляет повы-
шенные требования к определению объемов и анализу 
структуры миграционных потоков. Изучение динамики 
численности миграционных потоков, их взаимозависи-
мость с экономическими реалиями области, Сибирского 
федерального округа и РФ, в целом, а также структур-
ные изменения, проводятся в Томском государственном 
университете [1–5]. Такие исследования представляют-
ся актуальными и практически важными, особенно в тех 
регионах, где миграция является главным источником, 
компенсирующим последствия старения и восполняю-
щим естественную убыль населения. Знания реальной 
величины и половозрастной структуры миграционного 
потока позволяют строить достоверные прогнозы чис-
ленности населения. Подобные прогнозы дают возмож-
ность планировать, выстраивать и координировать мно-
гие социально-экономические процессы, в которых уча-
ствует народонаселение территории. Кроме того, влия-
ние миграции на местные рынки труда, на этнический, 
религиозный или иной состав населения, представляет 
интерес с точки зрения перспектив политической си-
туации. Процессы демократизации, происходящие в 

большинстве стран на пост советском пространстве, 
превратили Россию в активного участника международ-
ного миграционного процесса и в значительной степени 
повысили уровень внутренней миграции. В результате 
на территории России, Сибири в Томской области про-
являются новые доминанты в формировании населения, 
к таковым относятся беженцы, вынужденная миграция, 
трудовая миграция и др. виды миграции. Чрезвычайно 
важен учет изменения численности населения, его поло-
возрастной и национальной структуры, а также мотива-
ционные аспекты, вызвавшие смену места жительства. 
В настоящей работе исследования [1–5] дополняются 
статистическими данными последних лет.

Миграционные потоки за анализируемый период 
характеризуются радикальной сменой вектора движе-
ния: от +705 человек в 2000г. до –1603 человека в 2004 г. 
и +4972 человека в 2010 году. Причём за последние годы 
два года, наметившаяся тенденция положительного ми-
грационного прироста сохраняется (табл. 1).
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рис. 1. Сальдо миграционного прироста (убыли) 
населения томской области за период 1997–2010 гг.
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