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УДК 364.1(477)

Леванда О. М. Системний підхід до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення в Україні
Метою статті є оцінка соціально-економічного становища різних категорій населення України з використанням теорії системного підходу до 
формування нормативної бази з визначення рівня життя населення України. Виявлено, що оновлений Урядом у 2016 р. продовольчий кошик ре
гламентований Наказом № 272. Серед недоліків цього наказу: неврахування екологічного становища регіонів, розбіжності з Постановою № 780, 
невідповідність сучасним нормативам. Розпорядження № 332-р і Постанова № 1379 відповідають світовим стандартам, але не включені до 
продовольчого кошика Постанови № 780. Наведений аналіз свідчить, що в реалії нормативно-правове регулювання відірване від вартості фак
тичних базових потреб населення (продовольчі, непродовольчі товари та послуги). У перспективі для відповідності міжнародним стандартам 
ЄС потрібно реформувати національне нормативне забезпечення рівня життя населення України. У випадку ігнорування урядом цих недоліків 
відбудеться рецесія на соціально-економічній платформі України. Особливістю дослідження стало застосування комплексного підходу до форму
вання національного законодавчого поля.
Ключові слова: нормативно-правові документи, добова потреба, рівень життя, споживчій кошик, стандарти ЄС, теорія системного підходу, 
законодавча база, різні категорії населення.
Рис.: 1. Табл.: 8. Бібл.: 30. 
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УДК 364.1(477)
Леванда Е. М. Системный подход к формированию нормативной 

базы по определению уровня жизни населения в Украине
Целью статьи является оценка социально-экономического положения 
разных категорий населения Украины. Применена теория системного 
подхода к формированию нормативной базы для определения уровня 
жизни населения Украины. Показано, что обновленная правительством 
в 2016 г. продовольственная корзина регламентирована Приказом № 
272. Среди недостатков этого приказа: не учитывается экологическое 
положение регионов, присутствуют разногласия с Постановлением 
№ 780 и несоответствие современным нормативам. Распоряжение 
№ 332-р и Постановление № 1379 соответствуют мировым стандар
там, но не учитываются в продовольственной корзине Постановле
ния № 780. Проведенный анализ показывает, что на данный момент 
нормативно-правовое регулирование не согласовано со стоимостью 
фактических базовых потребностей населения (продовольственные, 
непродовольственные товары и услуги). В перспективе для соответ
ствия международным стандартам ЕС нужно реформировать нацио
нальное нормативное обеспечение уровня жизни населения Украины. 
В случае игнорирования правительством этих недостатков произой
дет рецессия на социально-экономической платформе Украины. Осо
бенностью исследования стало применение комплексного подхода к 
формированию национального законодательного поля. 
Ключевые слова: нормативно-правовые документы, суточная по
требность, уровень жизни, потребительская корзина, стандарты 
ЕС, теория системного подхода, законодательная база, различные 
категории населения.
Рис.: 1. Табл.: 8. Библ.: 30. 
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Levanda O. M. The Systematic Approach to Formation of a Normative 

Base for Determining the Standard of Living of the Population in Ukraine
The article is aimed at assessing the socio-economic status of different cat
egories of the population of Ukraine. The theory of systemic approach has 
been applied to the formation of a normative base for determining the 
standard of living of the Ukrainian population. It is displayed that the con
sumer basket, updated by the government in 2016, is regulated by the Order 
No.272. Among the drawbacks of this Order are: the ecological situation of 
regions is not being taken into consideration, differences with the Regulation 
No.780 and the lack of conformity with modern regulations are present. The 
Order No.332-p and the Regulation No.1379 are in line with world standards 
but are not considered in terms of the consumer basket according to the 
Regulation No.780. The carried out analysis shows that, for the time being, 
the normative legal regulation is not consistent with the cost of the actual 
basic needs of the population (food, non-food and services). In the future, 
in order to conform to the international EU standards, it will be necessary to 
reform the national standard provision of living standard of the Ukrainian 
population. Should the government ignore those shortcomings, the social 
and economic platform of Ukraine would be recessioned. A particular feature 
of the study was adoption of the integrated approach to the formation of the 
national legislative framework.
Keywords: normative legal documents, daily needs, standard of living, con
sumer basket, the EU standards, systemic approach theory, legislative base, 
different categories of the population.
Fig.: 1. Tbl.: 8. Bibl.: 30. 
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Згідно з Конституцією України держава бере на себе 
відповідальність перед своїми громадянами щодо 
забезпечення рівня життя, який гарантує достатнє 

харчування, мінімальний набор непродовольчих това-
рів та послуг. З дня проголошення незалежності України 
і по теперішній час не припиняється законотворча ді-

яльність врегулювання питань з визначення рівня жит-
тя населення України. Водночас національна законодав-
ча база все ще містить велику кількість нормативно-
правових документів щодо визначення рівня життя 
населення України, створених ще в минулому столітті, 
і закріплене конституційне право на достатній рівень 
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життя, яке на практиці не забезпечується [1]. Згідно зі 
статистичними даними щодо рівня життя населення 
України, 2016 р. характеризується низькими доходами 
домогосподарств – Україна належить до країн з еконо-
мікою низького розвитку із середнім рівнем доходу (від 
$1,006 до $3,955), за даними Світового Банку [2]. За де-
мографічним становищем ми увійшли в склад рейтингу 
10 країн світу серед 187 за найвищим загальним коефіці-
єнтом смертності – 3 місце (14,82 на 1000 населення). Ко-
ефіцієнт природного приросту/скорочення становить – 
186,6 тис. осіб [3; 4]. Індекс глобальної продовольчої без-
пеки (55,2) дорівнює 63 місцю в рейтингу серед 113 кра-
їн світу. Серед країн Європи – останнє, 26 місце [5]. За 
даними Державної служби статистики України, у 2016 р.  
найбільша частка сукупних витрат домогосподарств 
припадає на харчування – 51,4%, але рівень споживання 
в основних харчових продуктах залишається низьким, 
а раціон харчування – незбалансованим [6]. Вартість 
«споживчого кошика», встановленого у бюджеті на від-
повідний рік для основних соціальних і демографічних 
груп населення, не дорівнює фактичній вартості витрат 
базових потреб людини в повсякденні [7]. Наслідком 
таких правових впроваджень в життя громадян є зневі-
ра населення в забезпеченні свого існування в країні. По 
суті, населення України існує в рамках відсутності стар-
тових умов, гарантованих державою. Функція соціаль-
ної справедливості, яка впроваджується в суспільстві у 
вигляді державних соціальних стандартів і гарантій, не 
виконує своєї дії. 

Питання законодавчого забезпечення конститу-
ційного права на захист населення досліджу-
вали такі вітчизняні вчені, як О. В. Тищенко,  

О. М. Спиранський, які досконально вивчають зако-
нодавчу базу стосовно соціального захисту населення,  
з метою надання їй відповідності з міжнародними стан-
дартами, використовуючи системний підхід [8].

Питання людського розвитку у своїх роботах роз-
глядають вітчизняні вчені: Е. Лібанова, В. Новиков, В. Се - 
менов, які підкреслюють, що забезпечення населення су-
часним стартовим рівням життя є необхідною умовою 
для подальшого людського розвитку. Вони також акцен-
тують увагу на тому, що соціальна політика сьогодення не 
повинна відтворювати нормативно-правовий зміст, який 
характерний для політики минулого століття [9; 10].

 Питання реформування національного законодав-
чого поля до інтегрування соціальних стандартів міжна-
родного поля розглядають вітчизняні вчені: Н. Теслюк, 
І. Горобінська, наполягаючи на необхідності спиратися 
при розробці законів України, які визначають питання 
соціального захисту суспільства, на Конвенцію МОП, 
Європейську соціальну хартію, Європейський Кодекс 
соціального забезпечення [11]. 

Проблему нормування фізіологічних потреб насе-
лення України розглядали вітчизняні вчені М. Пересіч-
ний, І. Магалецька [12].

Таким чином, сьогодні значна увага у працях на-
уковців приділена базовому державному соціальному 
стандарту, але відсутній комплексний аналіз нормативно-
правових документів з визначення рівня життя стосовно 

«споживчого кошика». У зв’язку з цим, на наш погляд, 
є актуальним застосування теорії системного підходу до 
визначення рівня життя населення України.

Мета статті – аналіз системи нормативного забез-
печення з визначення рівня життя населення України.

Рішучі дії в межах підвищення рівня життя зробле-
ні у 2016 р. урядом країни: перегляд соціальних 
норм і нормативів «споживчого кошика», який не 

переглядався з моменту його заснування 1999 р. – По-
станова КМУ № 780 від 11.10.2016 р. (далі – Постанова  
№ 780). Складові «споживчого кошика» схвалені науково-
громадською експертизою за участі Міністерства соці-
альної політики України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України, спільних 
представницьких органів профспілок і роботодавців, які 
мають статус всеукраїнських. З урахуванням системного 
підходу, який передбачає цілісність, визначеність, несу-
перечність, ми обрали основні нормативно-правові до-
кументи, що пов’язані з нормативним забезпеченням ви-
значення рівня життя населення України (рис. 1).

Рис. 1 показує, що в системі є внутрішнє поле – 
національні нормативно-правові документи та міжна-
родне поле – міжнародні документи, які впроваджені в 
законодавчу базу України і сприяють підвищенню рівню 
життя згідно з міжнародними тенденціями. Законодав-
че поле (внутрішнє і міжнародне) є нормативним забез-
печенням визначення рівня життя населення Украї ни. 
Ключовим документом внутрішнього нормативно-
правового поля є Постанова № 780, яка затверджує на-
бір базових фізіологічних, соціальних і культурних по-
треб людини. На основі вартісної величини Постанови 
№ 780 визначається мінімальний дохід для основних со-
ціальних і демографічних груп населення.

Дослідження динаміки структури «споживчого 
кошика» у відповідності до Постанови № 780, свідчить:

 1. Набір продуктів харчування – фізіологічна по-
треба для основних соціальних і демографічних груп 
населення. У порівнянні з попередньою версією (далі –  
Методика № 656, п. 1 від 14.04.2000 р.) збільшилася за ва-
говими нормами, віддаючи пріоритет продуктам більш 
низької середньої споживчої ціни (крупа пшенична, 
цибуля, яблука, груші, кисломолочні напої, яловичина, 
птиця, риба свіжоморожена); відбулося зменшення про-
дуктів харчування за ваговими нормами (часник, горіх) 
або вилучено з переліку продуктів харчування тих, що 
мають високу середню споживчу ціну (баранина, теля-
тина, крольчатина, пісна свинина, борошно житнє, мо-
локо з низьким вмістом жиру) (табл. 1).

Нововведення за нормами харчування відбули-
ся у групі осіб, які втратили працездатність: тенденція 
збільшення на 63,9 ккал за рахунок введення продуктів 
харчування (сир твердий, кисломолочні напої і рибо-
продукти) (табл. 2).

У світовій статистиці середньодобове споживання 
продуктів за нормативами Продовольчої та сільськогос-
подарської організації ООН (ФАО) становить 3000 ккал. 
Група населення, яка споживає 1520 ккал на добу, є го-
лодуюча, 2150 ккал на добу – на межі голоду. Всесвітня 
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Нормативно-правові документи – чинні в законодавчому полі України. Визначають рівень життя
згідно з міжнародними стандартами

Чинний; міжнародний документ,
ратифіковано ч. I і частково ч. II

Конвенція про основні цілі та 
норми соціальної політики № 

117 від  22.06.1962 Міжнародна 
Організація праці 

Чинний; міжнародний документ, 
ратифіковано

[23]

Чинний; міжнародний документ
не ратифіковано 

Всесвітня організація охорони
здоров’я (ВООЗ) – орган, який
направляє та координує
міжнародну роботу в галузі
охорони здоров’я в рамках
системи ООН [24]

України співпрацює с ВООЗ

Нормативно-правові документи – чинні, враховують світові тенденції, застосовуються
у дослідженнях Державної служби статистики України: споживання продуктів харчування.

Не узгоджені з Постановою № 780

Постанова № 780 від 11.10.2016 р.
«Про затвердження наборів

продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та

наборів послуг для основних
соціальних і демографічних груп

населення» [13]      

Наказ № 178/147/31 «Про
затвердження Методики
визначення прожиткового
мінімуму» від 03.02.2017 р.
Мінсоцполітики України,
Мінагрополітики України,
Держстат України [16]

Закон № 2017-III
«Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії»
від 05.10.2000 р. [15]

Наказ МОЗ України№ 272 
«Про затвердження Норм
фізіологічних потреб населення
України в основних харчових
речовинах  та енергії» 
від 18.11.1999 р.  [14]

Нормативно-правові документи, на яких базується Постанова № 780 

Закон № 966-XIV «Про прожитковий
мінімум» від 15.07.1999 р. [18]  
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Закон України «Конституція 
України» № 254к/96-вр
від 28.06.1996 р. [17] 

Розпорядження КМУ «Про затвердження
Концепції поліпшення продовольчого
забезпечення та якості харчування населення» 
від 26.05.2004 р. № 332-р [19]

Постанова КМУ «Деякі питання
продовольчої безпеки» 
від 05.12.2007 р. № 1379 [20]

Європейський кодекс
соціального забезпечення № ETS N 48

від 16.04.1964 р. – Рада Європи [21]

Європейська соціальна
хартія № ETS N 163

від 3 травня 1996 р. – Рада Європи [22]

Рис. 1. Система нормативного забезпечення визначення рівня життя населення України

таблиця 1

Актуальні/неактуальні продукти харчування для 
основних соціальних і демографічних груп населення

продукти харчування, 
вилучені з переліку  

набору

продукти харчування, 
введені до переліку  

набору

1. Борошно житнє. 
2. Молоко з низьким 
вмістом жиру. 
3. Баранина. 
4. Телятина. 
5. Крольчатина. 
6. Пісна свинина

1. Чай. 
2. Кава мелена, в зернах. 
3. Кава злакова. 
4. Цикорій. 
5. Какао. 
6. Сіль. 
7. Спеції (лавровий лист). 
8. Часник

Група населення: працездатний; особи, які втратили 
працездатність; діти від 0 до 6 років; діти від 6 до 18 років.

Джерело: складено за [13; 26].

організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає енерге-
тичну цінність добового раціону 2100 ккал для людини, 
яка вважається бідною. Згідно зі світовою статистикою 
і табл. 2 енергетична цінність середньодобового набо-

ру продуктів харчування в групах: особи, які втрати-
ли працездатність (2072,8 ккал) і діти від 0 до 6 років  
(1770 ккал) характеризують хронічне недоїдання та іс-
нування на межі виживання в даних групах [27].

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН 
України у сучасних умовах соціально-економічного роз-
витку в оцінці рівня життя населення України викори-
стовує як відносну межу бідності 2100 ккал, рекомендо-
вану ВООЗ [28]. Таким чином, особи, які втратили пра-
цездатність, і діти від 0 до 6 років за поживним складом 
продовольчого кошика знаходяться за межею бідності.

 Норми фізіологічних потреб для основних груп 
населення регламентує Наказ МОЗ України № 272 «Про 
затвердження Норм фізіологічних потреб населення 
України в основних харчових речовинах та енергії» від 
18.11.1999 р. Наказ № 272 визначає добову потребу в 
основних харчових речовинах і енергії на фізичну особу 
залежно від її активності, віку, маси тіла, статі та за ка-
тегорії (працездатне населення залежності від фізичної 
активності, доросле населення без фізичної активності, 
дитяче населення). Проте Постанова № 780 визначає се-
редньодобову потребу набору продуктів харчування для 
груп населення: діти, працездатні та особи, які втратили 
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таблиця 2

Норми харчування для основних соціальних і демографічних груп населення

Група населення
Енергетична цінність, ккал

Методика № 656 від 
14.04.2016р., п. 1

постанова № 780 від 
11.11.2016 р. Різниця

Працездатний 2790,8 2790,8 немає змін

Особи, які втратили працездатність 2008,9 2072,8 63,9

Діти від 0 до 6 років 1770* 1770 немає змін

Діти від 6 до 18 років 2666** 2666** немає змін

примітки: * – середнє значення груп (від 0 до 4 років – 1540 ккал, від 4 до 6 років – 2000 ккал); ** – середнє значення груп  
(від 6 до 11років – 2400 ккал, від 11 до 14 років – 2675 ккал, від 14 до 18 років – 2925 ккал)
Джерело: складено за [13; 26].

працездатність, враховуючи вік у групі діти – від 0 до 6 і 
від 6 до 18 років (табл. 3).

Табл. 3 показує, що структури Постанови № 780 і 
Наказу № 272 не ідентичні. 

Табл. 4 показує невідповідність нормативних до-
кументів щодо визначення хімічного складу. Хімічний 
склад добової потреби відповідно до Наказу № 272 має 
розгорнутий вид: білки, жири, вуглеводи, мінеральні ре-
човини та вітаміни. Поживний склад середньодобового 
набору продуктів харчування Постанови № 780 визначає 
норми: білків, жирів, вуглеводів. Цей факт ускладнює до-
стовірність змісту продуктів харчування, достатнього 
для забезпечення нормального функціонування організ-
му людини та збереження її здоров’я. Наведений аналіз 
свідчить, що набір продуктів харчування будується на 
усереднених нормах фізіологічних потреб в основних 
харчових речовинах та енергії для дітей, працездатних 
і осіб, які втратили працездатність, а також формується 
на обмеженій науковій інформації. Таким чином, фізіо-
логічна потреба продовольчого кошика, згідно з Нака-
зом № 272, визначається як найнижчий постійний рівень 
споживання харчової речовини, що підтримує певний 
рівень життєдіяльності окремої людини [12, с. 174].

таблиця 3

порівняння структури нормативних документів, які регламентують норми фізіологічних потреб населення

Нормативний документ Групи  
населення

Категорії  
населення

Фізична 
активність Вік Стать Маса тіла

Постанова № 780 від 
11.10.2016 р. (далі набір 
продуктів харчування

+ х х х/+ х х

Наказ № 272 від 18.11.1999 р. х + + + + +

Джерело: складено за [13; 14].

таблиця 4

порівняння хімічного складу добової потреби у продуктах харчування 

Нормативний документ Білки Жири Вуглеводи Мінеральні  
речовини Вітаміни

Постанова № 780 від 11.10.2016 р. (далі 
набір продуктів харчування + + + х х

Наказ № 272 від 18.11.1999 р. + + + + +

Джерело: складено за [13; 14].

У зв’язку з цим у 2015 р. Міністерством охорони 
здоров’я України оприлюднено проект Наказу «Про за-
твердження Змін до Гігієнічних вимог до дієтичних до-
бавок» і «Про затвердження Норм фізіологічних потреб 
населення України в основних харчових речовинах і 
енергії», але статус його залишився без змін [29]. 

У 2004 р. удосконалюється законодавча база Украї-
ни у сфері безпеки та якості харчування насе-
лення, згідно зі світовими стандартами: ВООЗ, 

Всесвітня продовольча організація, Всесвітня торгівель-
на організація (ВТО), Європейський Союз (ЄС) – Роз-
порядження КМУ № 332-р «Про затвердження Концеп-
ції поліпшення продовольчого забезпечення та якості 
харчування населення» від 26.05.2004 р. Концепція роз-
глядає проблеми стану здоров’я людини, який залежить 
від способу життя, у тому числі від харчування. Держа-
ва гарантує створення соціально-економічних умов, за 
яких людина може задовольнити свої потреби в повно-
цінному харчуванні, за критеріями: наявність харчових 
продуктів у достатній кількості; доступність харчових 
продуктів для всіх верств населення; безпечність хар-
чових продуктів для здоров’я; раціональне харчування. 

http://www.business-inform.net
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Нормативний документ враховує світові, національні та 
регіональні тенденції щодо продовольчої безпеки хар-
чових продуктів для різних верств населення [19]. 

У законодавчому полі України Концепція застосо-
вується у дослідженнях Державної служби статистики 
України: сукупні витрати домогосподарств на харчу-
вання. Орієнтовано на статистичні показники фактич-
ного споживання населення України або його окремих 
соціально-демографічних груп.

За оцінкою експертів ВООЗ, нераціональне та не-
збалансоване харчування – один із важливих фак-
торів ризику серцево-судинних захворювань, он-

кологічних захворювань, діабету, остеопорозу, карієсу, 
виснаження та інших патологічних станів. Ця проблема 
існує в Україні і в наш час. Домінуючі причини смертей 
в Україні у 2016 р. пов’язані з хворобами системи крово-
обігу – 67%, хворобами новоутворення – 13,5% і зовніш-
німи причинами смерті (нещасні випадки, самогубство, 
напад з метою вбивства чи нанесення шкоди, нанесення 
шкоди в ході військових операцій, ускладнення внаслі-
док терапевтичних та хірургічних операцій, віддалені 
наслідки зовнішніх причин захворюваності та смерт-
ності, алкоголізм, фактори, пов’язані зі способом життя, 
зовнішнім середовищем) – 5,4% [4]. 

Стан продовольчої безпеки в Україні визначає По-
станова КМУ № 1379 «Деякі питання продовольчої без-
пеки» від 05.12.2007 р. [20], за допомогою Методики «Ви-
значення основних індикаторів продовольчої безпеки». 
Індикатори стану продовольчої безпеки держави (регіо-
ну) розраховуються за основними групами харчових 
продуктів і граничними критеріями індикаторів продо-
вольчої безпеки. МОЗ України визначає рекомендовані 
раціональні норми споживання основних продуктів у се-
редньому на одну особу кожні п’ять років. Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України щороку опри-
люднює звіт «Про стан продовольчої безпеки України» 
на основі наданих статистичних даних Міністерством 
аграрної політики та продовольства України, Міністер-
ством соціальної політики України і Державною служби 
статистики України, необхідних для розрахунку осно-
вних індикаторів продовольчої безпеки (табл. 5).

Табл. 5 показує, що встановлені МОЗ України 
10 основних груп харчових продуктів є традиційними 
для українців і практично відображають продовольчій 
кошик Постанови № 780, зокрема групи круп і бобові, 
які не включені до змісту основних груп харчових про-
дуктів МОЗ України. Однак крупи і бобові є складовою 
середньодобового набору продуктів харчування в По-
станові № 780. 

Постанова № 1379 гарантує населенню України 
продовольчу безпеку, аналізує продовольчу без-
пеку країни на основі розрахунків МОЗ Укра-

їни – раціональні норми за основними групами про-
дуктів харчування і фактичним споживанням, згідно з 
розрахунками Державної служби статистики України. 
Останній звіт «Про стан продовольчої безпеки Украї-
ни» опубліковано у 2013 р. Міністерством економічно-
го розвитку і торгівлі України. Згідно зі встановленими 
термінами оприлюднення має відбуватися щороку до  
1 вересня [20, п. 3, 4]. Водночас слід зазначити, що згідно 
з Листом-роз’ясненням: «у Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України у процесі проведення ре-
форм в країні виникла ідея створити «Економічний Дис-
кусійний Клуб» (далі – Клуб) для обговорення актуаль-
них економічних і фінансових питань за сприяння Пре-
зидента України, Верховної Раді України та Уряду» [25]. 
«Економічний Дискусійний Клуб» є офісом громадської 
спілки, діяльність якої базується на неформальному 
спілкуванні, проведенні відкритих і закритих дискусій 
і обговорень. Звіт з основних індикаторів продовольчої 
безпеки України за 2014, 2015, 2016 рр. опубліковано в 
розділі «Аналітика Клубу». Таким чином, посилання Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України на 
сайт неурядової громадської спілки суперечить змісту 
Постанови № 1379.

Нормативний документ (простота розрахунку 
стану продовольчої безпеки країни (регіону), достатнє 
інформаційне забезпечення) відповідає світовим, націо-
нальним ы регіональним стандартам. 

Недоліки нормативно-правового забезпечення уза-
гальнено у табл. 6.

таблиця 5

Основні індикатори продовольчої безпеки

Основні індикатори продовольчої 
безпеки Граничний критерій Основні групи харчових продуктів, 

МОЗ України

Енергетична цінність раціону людини 
на добу

2500 ккал на добу (55% добового 
раціону має забезпечуватися за раху-
нок споживання продуктів тваринного 
походження Хліб і хлібопродукти; картопля; овочі, 

баштанні; фрукти, ягоди і виноград;  
цукор; олія; м’ясо і м’ясопродукти;  
молоко і молокопродукти; риба і рибо-
продукти; яйця

Достатність запасів зерна у державних 
ресурсах

17% – відсотковий рівень, що відповідає 
60 дням споживання.

Економічна доступність продуктів 60% – відсотковий рівень витрат  
на харчування

Продовольча незалежність за окремим 
продуктом 30% – відсотковий рівень імпорту

Джерело: складено за [20].

http://www.business-inform.net


242

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ра
ц

і т
а 

Со
ц

іа
л

ьн
а 

П
о

л
іт

И
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2017
www.business-inform.net

таблиця 6

Недоліки законодавства щодо набору продуктів харчування

Нормативний документ Недоліки

Наказ МОЗ № 272 від 18.11.1999 р.

Не враховує кліматичні умови за регіонами; нормативи 
неактуальні стосовно сьогодення; не відповідає науковим 
дослідженням сьогодення; не забезпечує достатній рівень спо-
живання – нормальне функціонування організму і збереження 
здоров’я; зміст документу не відповідає світовим тенденціям

Розпорядження КМУ № 332-р «Про затвердження Концепції 
поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчу-
вання населення» від 26.05.2004 р.

Не дозволяє оцінити безпеку харчування за нормами, які 
визначені законодавчо державою для основних соціальних і 
демографічних груп населення Постанова КМУ № 1379 «Деякі питання продовольчої  

безпеки» від 05.12.2007 р.

Джерело: складено за [14; 19; 20].

Проведений аналіз нормативно-правових докумен-
тів стосовно продовольчого кошика свідчить про таке:

1. Сьогоденний продовольчий кошик для основних 
соціальних і демографічних груп населення регламенту-
ється згідно з Наказом МОЗ № 272. Проте його зміст від-
носиться до соціальної політики минулого століття і не 
є актуальним сьогодні. Крім того, він не визначає якість 
і безпеку продуктів харчування стосовно світових стан-
дартів; не враховує екологічний стан регіонів країни; має 
розбіжності з Постановою КМУ № 780. Розпоряджен-
ня КМУ № 332-р і Постанова КМУ № 1379 є сучасними 
нормативно-правовими документами щодо визначення 
стану продовольчої безпеки України, збереження здоров’я 
нації та нормалізації демографічної ситуації в країні. Вони 
відповідають реальному соціально-економічному розви-
тку країни, враховують основні потреби населення у спо-
живанні продуктів харчування згідно зі статистичними 
показниками Державної служби статистики України. Але 
не включені до Постанови КМУ № 780.

 2. Набір непродовольчих товарів для основних со-
ціальних і демографічних груп. Нововведення: 
 мінімальний набір гардероба у всіх основних 

соціальних і демографічних групах був зменше-
ний за багатьма позиціями за терміном служби 
предметів. Гардероб мінімально оновлено від-
повідно до сьогодення (табл. 7);

 мінімальний набір предметів першої необхід-
ності, санітарії та ліків оновлено новими найме-
нуваннями – сорбенти для очищення організму 
людини, антигістамінні препарати, нестероїдні, 
антисептики, лейкопластир, джгут, термометр 
медичний.

 3. Набір послуг. Нововведення:
 набір житлово-комунальних послуг зведено до 

базових послуг. Збільшено хвилин на розмови 
місцевого телефонного зв’язку та листування 
по Україні;

 набір побутових послуг – збільшено кількість 
перукарських послуг і послуг з ремонту житла. 
Вилучено з переліку послуги пральні, лазень і 
душових;

 послуги культури – тенденція до збільшення 
відвідування зони відпочинку (театрів, кіно-
театрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, запо-
відників, цирків, музичних установ, бібліотек) 
і придбання книг (один раз на два місяці) за-
мість одного разу на квартал. Ці дії свідчать про 
включення населення в соціальну активність.

 Нововведення торкнулися і методики визначен-
ня прожиткового мінімуму – Наказ Мінсоцполітики 
України, Мінагрополітики України, Держстату України  
№ 178/147/31 від 03.02.2017 р. (табл. 8).

таблиця 7

Актуальні/неактуальні предмети гардероба для основних соціальних і демографічних груп населення

Група населення Новізна предметів  
гардероба Збільшено в кількості, шт. предмети гардеробу, 

вилучені з переліку набору

Працездатний
Бритва, леза (12 шт.), колготи 
синтетичні, майка, штани 
напіввовняні у жінок

Спідня білизна, шкарпетки Рейтузи, комбінація, елек-
тробритва

Непрацездатний Бритва, леза (12 шт.), майка, 
плавки Спідня білизна, шкарпетки Електробритва

Діти від 0 до 6 років Брюки джинсові
Спідня білизна, шкарпетки, 
джемпер, комплект головно-
го убору

Немає змін

Діти від 6 до 18 років Бюстгальтер, плаття бавов-
няне Спідня білизна, шкарпетки Немає змін

Джерело: складено за [13; 26].
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Перехід розрахунку від середньостатистичної сім’ї 
на одну особу зменшує кількісний склад «споживчого 
кошика», що суперечить чинним соціальним програмам 
держави. Зміни методичної бази щодо розрахунку оди-
ниць виміру віддаляють нашу країну від міжнародних 
стандартів і порушують питання боротьбі з бідністю, 
оскільки бідність – явище родинне. Без сімейних стан-
дартів практично неможливо переходити до адресних 
принципів надання соціальної допомоги, що засновані 
на принципах сімейності, забезпечити гарантований 
державою мінімальний дохід домогосподарствам, які 
опинились у складних життєвих обставинах [9]. Мето-
дика розрахунку прописана як «умовний приклад». Не-
має офіційного розрахунку в економічних оцінках по 
позиціях: вартість набору продуктів харчування, непро-
довольчих товарів і послуг затверджених законодавчо 
в бюджеті на відповідний рік для основних соціальних 
і демографічних груп населення. Проте на офіційному 
веб-сайті Міністерства соціальної політики України є 
щомісячні дані фактичної вартості життя в підрозді-
лі «Соціальні стандарти» розділу «Соціальні гарантії». 
Вартість «споживчого кошика», який визначає про-
житковий мінімум для основних соціальних і демогра-
фічних груп населення менша, ніж фактична вартість 
«споживчого кошика» в житті українця. Згідно із За-
коном «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» соціальні норми і нормативи мають 
дорівнюватися нормативам витрат, але на практиці ми 
маємо дисбаланс [15]. Також до складу «споживчого ко-
шика» не включено послуги, які сьогодні в суспільстві є 
платними: витрати на виховання дітей у державних на-
вчальних закладах; фізичну культуру; медичні послуги.

Наведений аналіз свідчить, що встановлені нор-
мативи стосовно державних соціальних стан-
дартів і гарантій на законодавчому рівні регла-

ментують достатній рівень життя населення, але в ре-
альному житті громадян не виконують свого правового 
регулювання. Зміст закону не вдосконалено до сучасних 
платних послуг для населення, існуючих у суспільстві: 
сфера охорони здоров’я, фізична культура та спорт, на-
вчальні заклади.

Згідно з Конституцією України держава повинна 
створювати умови, де кожна людина відчуває себе захи-
щеною за допомогою правового регулювання, має право 
вибору, мінімальний дохід, гарантований державою для 
достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї. Однак 

у реальності нормативно-правове регулювання відірване 
від вартості фактичних базових потреб населення [17].

Виходячи з вищевикладеного збалансованість між 
законодавчо встановленим прожитковим міні-
мумом і фактичним (далі – підвищення розміру 

базового соціального стандарту) встановлює рівень ін-
фляції, який забезпечує поступове досягнення реаль-
ної вартості рівня життя населення України, згідно з 
роз’ясненням Міністерства соціальної політики України 
[30]. Цей факт суперечить внутрішній структурі Закону 
«Про прожитковий мінімум», який закладає правову 
основу на достатній життєвий рівень, згідно з вартісною 
величиною, викладеною в Постанові № 780. Контроль 
конституційного права громадян здійснюється держа-
вою, відповідно до щомісячного моніторингу фактично-
го прожиткового мінімуму.

Крім того, українське законодавство містить між-
народні документи щодо соціального захисту населення: 
 Європейський кодекс соціального забезпечен-

ня – закладені основи розвитку соціального за-
безпечення країн Європи (прийнятий у Страс-
бурзі 16 квітня 1964 р.) – у законодавстві Украї-
ни є чинним, але досі не ратифікованим [21]);

 Європейська соціальна хартія, підписана від 
імені України 7 травня 1999 р. у м. Страсбур-
зі, ратифікована Законом України № 137-V 
від 14 вересня 2006 р. Україна бере на себе 
зобов’язання підтримувати систему соціаль-
ного забезпечення на рівні декларованих ці-
лей частини І Хартії та виконувати частково 
обов’язки пунктів частини ІІ Хартії [22];

 Конвенція про основні цілі та норми соціальної 
політики № 117, ухвалена 22 червня 1962 р., ра-
тифікована Україною від 16.09.2015 р. [23]. 

Мета міжнародних документів – підвищення рів-
ня життя, що є гарантією економічного розвитку дер-
жави. Виходячи з аналізу міжнародного нормативного 
поля, яке існує в національній законодавчій базі, бачи-
мо, що Україна співпрацює у запровадженні механізмів 
соціального забезпечення європейських стандартів, 
прагне створити соціальний захист щодо європейсько-
го законодавства. Але поки в дійсності гарантований 
державою рівень життя (Постанова № 780) базується на 
нормативно-правових документах, більша частка яких 
потребує вдосконалення.

таблиця 8

Нововведення методики визначення прожиткового мінімуму

Нормативний документ Нововведення

Наказ № 178/147/31від 03.02.2017 р.

Набори непродовольчих товарів: мінімальний набір текстильної білизни; предметів 
першої необхідності, санітарії та ліків – розрахунок визначається на одну особу. Част-
ково застосовується до мінімального набору продуктів культурно-побутового і госпо-
дарського призначення – визначається на середньостатистичну сім’ю/одну особу

Наказ № 109/95/157 від 17.05.2000 р. 
(попередня версія)

Розрахунок набору непродовольчих товарів і послуг визначається на середньоста-
тистичну сім’ю, згідно зі встановленим статистичним показником Державної служби 
статистики України

Джерело: складено за [16; 26].
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ВИСНОВКИ
Система нормативного забезпечення з визначен-

ня рівня життя населення України має неузгодженість у 
нормативно-правових документах. Разом з тим в Україні 
визначаються два рівня життя населення: законодавчо 
встановлений на відповідний рік у бюджеті країни та фак-
тично встановлений, згідно зі статистичними показника-
ми Державної служби статистики України. Таким чином, 
більша частка нормативних документів, на яких базуєть-
ся Постанова № 780, є застарілими і не виконують функ-
ції захисту населення. Цей факт порушує задеклароване 
право громадян, гарантоване державою, на мінімальний 
дохід для достатнього рівня життя. Враховуючи наведе-
не, законодавчі акти, у відповідності до яких здійснюєть-
ся спостереження Державної служби статистики України 
щодо доходів та умов життя домогосподарств, повинні 
знайти своє відображення у Постанові № 780.                  
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