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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Європейська спрямованість сучасного цивілізаційного процесу в 
країні характеризується прогресуючим зростанням значущості 
гуманітарної сфери, високих інформаційних технологій, 
постіндустріальних принципів суспільного розвитку, підвищенням ролі 
інтелектуального капіталу та менеджменту, соціальних і гуманітарних 
чинників економічного прогресу, утвердженням пріоритетності базових 
засад сталого розвитку, який сприяє не тільки економічному зростанню, а 
й справедливому розподілу його результатів, розширенню можливостей 
людей, покращенню їх рівня життя. Тому питання соціального виміру 
розвитку економіки України на сучасному етапі є надзвичайно 
актуальним. 

Базуючись на даних, котрі враховуються для визначення основних 
напрямів соціального розвитку країни, нами було визначено сильні та 
слабкі сторони цього процесу на сучасному етапі. 

Серед основних сильних факторів, що впливають на розвиток 
соціального складника в Україні, можно виділити такі: 

- якість людського капіталу, яка представлена властивим людині 
багатим запасом знань, розвинених здібностей, визначених 
інтелектуальним і творчим потенціалом; 

- рівень соціальних комунікацій, під якими необхідно розуміти 
таку систему суспільної взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, 
засоби, принципи встановлення і підтримання контактів на основі 
професійно-технологічної діяльності, що спрямована на розробку, 
впровадження, організацію, удосконалення, модернізацію відносин у 
суспільстві, які складаються між різними соціальними інститутами; 

- наявність соціальної інфраструктури, основним призначенням 
якої є створення умов для розвитку виробництва і життєдіяльності 
населення; 

Необхідно також розглянути і слабкі сторони, котрі створюють 
перешкоди та уповільнюють розвиток соціального складника розвитку 
країни; 

- рівень корупції, котра є серйозною перешкодою суспільному 
розвитку в Україні; 
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- рівень розповсюдженості «соціальних» хвороб, які на 
державному рівні слід розглядати як об’єкт державної політики; 

- демографічний спад, оскільки демографічний фактор є важливою 
передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь- 
якої країни. Природне скорочення населення в країні у 2016 р. становило 
186 тис. осіб; 

- соціальна нерівність – певне становище у суспільстві, за яких 
окремі соціальні групи мають різний соціальний статус, належать до 
різних суспільних класів або соціальних кіл. Соціальна нерівність є 
підставою стратифікації суспільства і сприймається як основна його 
властивість. Загострення соціальної нерівності зазвичай призводить до 
соціального вибуху; 

- розмір заробітної плати є індикатором, що визначає загальний 
життєвий рівень працівників, а від її рівня, частки у валовому 
внутрішньому продукті  залежить  також  розвиток  економіки  загалом. 
В середньому за 2016 рік середня заробітна плата становила в Україні на 
рівні 15-20 дол; 

- рівень безробіття населення. В Україні рівень безробіття на 
кінець січня 2017 р. склав 1,6% і за прогнозами фахівців буде зростати, 
що свідчить про низький рівень використання трудових ресурсів; 

- обсяги тіньової економіки – відображення розповсюдження 
неврахованої економічної діяльності в статистичних показниках. 

Для поліпшення розвитку соціального складника функціонування 
держави ми вважаємо за необхідне здійснити низку заходів. Перш за все, 
це реформування соціальної та управлінської сфери держави, результатом 
якої мають бути якісні зміни у системі органів влади всіх рівнів з 
урахуванням змін в об’єктах управління. Реформування як цілісний 
процес має складатися з обґрунтованої програми дій, яка спрямована на 
ініціацію цілісного процесу розв’язання системних проблем соціальної 
сфери з метою унеможливити їх виникнення у майбутньому. 

Перехід до європейських стандартів якості життя передбачає 
подолання розриву в рівні та якості життя між Україною та країнами – 
членами ЄС, що насамперед залежить від можливості соціально-
економічної політики держави вирішити ці завдання. Для підвищення 
рівня життя населення необхідною є розбудова держави за сучасними 
світовими соціальними стандартами, які закріплено в конвенціях МОП, 
Європейській соціальній хартії, Європейському кодексі соціального 
забезпечення. 

Розвиток системи охорони здоров’я – збереження та зміцнення 
здоров’я населення, продовження періоду активного довголіття і 
тривалості життя людей; створення правових, економічних та 
управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян 
України на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування; 
забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі; формування 
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керованого ринку платних медичних послуг, сприяння діяльності закладів 
охорони здоров’я всіх форм власності, створення умов для задоволення 
потреб населення в медичних послугах і т.д. 

Таким чином, соціальний вимір економічного розвитку країни 
неодмінно має враховувати задоволення потреб людини у духовній та 
матеріальній площинах. Для цього в Україні важливо визначити стратегію 
власного розвитку, котра б базувалася на дотриманні принципів 
демократії та загальноєвропейських суспільних цінностей. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Інноваційний розвиток України та інтеграція її у світову економіку 
неможливі без якісної трансформації економіки. Потрібна зміна вектора 
інтересів у напрямку розвитку людського капіталу, створення і 
поліпшення технологій, економічних результатів і життя суспільства в 
цілому. На даний момент Україна, нажаль, не відійшла від інерційного 
енергосировинного «сценарію» розвитку зі слабкою диверсифікацією 
економіки. В умовах несприятливої міжнародної економічної 
кон'юнктури, високих геополітичних ризиків, необхідність зниження 
залежності від імпорту енергетичних ресурсів, товарів, послуг, технологій 
модернізація української економіки стає вкрай актуальною проблемою. 
Відсутність інноваційної складової української економіки спричинить 
витіснення країни з числа привабливих країн для інвестування капіталу з 
величезним потенціалом розвитку. Тому інноваційний розвиток є одним із 
найважливіших завдань нашого часу. 

Сучасні інновації сприяють розширеному відтворенню, отриманню 
прибутку, створенню нових галузей економіки, розвитку і вдосконаленню 
законодавчої бази у сфері захисту виняткових прав на об'єкти 
інтелектуальної власності, ефективного використання накопичених знань 
та інформації, підвищенню конкурентоспроможності окремої фізичної 
особи, організації, країни, зміцненню обороноздатності країни, її 
економічної, продовольчої безпеки, інтеграції суспільства, вирішенню 
глобальних проблем людства, в тому числі соціального характеру, 
зростанню рівня життя населення підвищенню освіченості населення, 
розвитку людини як особистості. 


