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СОЦІАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти соціального захисту населення в Україні, визначено
його специфіку та особливості формування. Досліджено еволюцію становлення поняття «соціальний захист»,
проаналізовано вітчизняні та зарубіжні визначення даної наукової категорії, сформовано власне бачення з
позиції соціального інвестування. Обґрунтовано значимість соціального інвестування в контексті ефективного
забезпечення соціального захисту населення. Розкрито сутність та складові соціальних інвестицій.
Виокремлено основні проблеми соціального захисту населення, сформовано пріоритетні напрями його
розвитку на загальнодержавному та регіональному рівні.
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В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты социальной защиты населения в Украине,
определены ее специфика и особенности формирования. Исследована эволюция становления понятия
«социальная защита», проанализированы отечественные и зарубежные определения данной научной
категории, сформировано собственное видение с позиции социального инвестирования. Обоснованно
значимость социального инвестирования в контексте эффективного обеспечения социальной защиты
населения. Раскрыто сущность и составляющие социальных инвестиций. Выделены основные проблемы
социальной защиты населения, сформированы приоритетные направления ее развития на
общегосударственном и региональном уровне.
Ключевые слова: социальное инвестирование, социальная защита, социальные инвестиции.
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SOCIAL INVESTMENT IN THE CONTEXT OF PROVISION OF SOCIAL
PROTECTION OF THE POPULATION
The purpose of the paper is to study the theoretical and applied principles of the state and prospects of the
development of social investment in the context of the formation of social protection of the population in Ukraine.
The article deals with the theoretical and applied aspects of social protection of the population in Ukraine, its
specificity and peculiarities of formation are determined. The evolution of the concept of "social protection" has been
investigated, domestic and foreign definitions of this scientific category have been analyzed, their own vision from the
position of social investment has been formed. The importance of social investment in the context of effective
provision of social protection of the population is substantiated. The essence and components of social investments are
revealed. The main problems of social protection of the population are singled out, priority directions of its
development are formed on the national and regional levels.
Social protection of the population should take place within the framework of the state strategy of poverty
reduction, which should violate the following priority directions of its development: the regulation of the legislative
and regulatory framework, and the settlement of controversial provisions and the concentration of the whole array of
regulatory provisions in one Social Code; improvement of the social assistance system, adherence to the principle of
targeting social benefits with a gradual waiver of general privileges and subsidies; creation of conditions for selfdefense of citizens, that is, opportunities for employment with a decent wage reality; carry out an effective
redistribution of funds from large businesses in favor of ordinary employees; provision of parity financing of the social
protection program, creation of a long-term pension system, compulsory medical insurance, the role of local budgets
and self-government bodies in social security, promotion of charitable programs, social-ethical marketing actions, and
social responsibility of business.
Key words: social investment, social protection, social investments.

Постановка наукової проблеми та її значення. Соціальний захист в Україні з кожним роком
потребує все більшого фінансування, оскільки державні програми підтримки зубожілого населення
направлені на «проїдання» коштів, і не передбачають інвестування в майбутнє покращення
соціально-побутових умов. А саме соціальні інвестиції повинні бути державним пріоритетом, аби
забезпечити створення нових робочих місць, підвищення доходів громадян, забезпечення їх
добробуту та стимулювання до розширеного відтворення.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців дану
проблематику досліджували : Бегун С І, Баранник Л. Б., Болотіна Н. Б., Кочемировська О. А.,
Лібанова Е. М., Майовець Є. Й., Мельничук Л. С., Сардак С. Е., Топішко Н. П. та ін.
Однак, більшість проведених досліджень розглядали соціальний захист населення без
врахування концепції соціального інвестування, тому розуміння його суті, складових та перспектив
розвитку потребують подальшого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження теоретико - прикладних засад стану та
перспектив розвитку соціального інвестування в контексті становлення соціального захисту
населення в Україні.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Концепція соціального захисту населення пройшла багато стадій свого розвитку, удосконалювалася
та все більш глибоко тлумачилася дослідниками. Наразі, не існує єдиного загальноприйнятого
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визначення поняття «соціальний захист населення», а також єдності думок щодо його складу,
структури та методів прояву. Автори сперечаються і щодо ефективності та доцільності соціального
захисту, особливо в умовах українських реалій (таблиця 1).
Таблиця 1
Еволюція поняття «соціальний захист»
Автор
Трактування поняття
«складова регуляторного механізму фінансової політики держави, яка полягає у
використанні сукупності фінансових інститутів, у т.ч. бюджетного, страхового,
Баранник Л. Б.
кредитного механізмів з метою створення належних умов розвитку соціального
забезпечення як вагомої функції державного управління».
«це система економічних, юридичних, організаційних заходів щодо забезпечення
Болотіна Н. Б.
основних соціальних прав людини і громадянина в державі».
«діяльність щодо створення сприятливого навколишнього середовища, охорони
материнства та дитинства, здійснення допомоги сім’ї, охорони здоров’я громадян,
Кочемировська О
професійної підготовки громадян, забезпечення зайнятості населення, охорони праці,
. А.,
регулювання доходів населення, забезпечення громадян житлом, матеріального
Пищуліна О. М.
обслуговування та забезпечення непрацездатних та інших осіб, які потребують
соціальної підтримки».
«Сукупність заходів, що здійснюються в суспільстві для забезпечення суспільно
Лагутін В.Д.
нормальних умов матеріального і духовного життя населення»
«комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного соціального середовища
Лібанова Е. М.
людини»
«це комплекс заходів та відповідних конкретних механізмів, що застосовує держава з
метою акумуляції необхідних ресурсів з метою підтримки реальних доходів і
Майовець Є. Й.,
суспільно допустимого рівня споживання соціально вразливих груп населення,
Павлова Л. О.
передусім непрацездатних, непрацюючих, а також в окремих (особливих, ризикових)
ситуаціях й інших економічно вразливих його верств»
«державна підтримка певних категорій населення, які можуть зазнавати негативного
впливу ринкових процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання
Марценюк О. В. правової, фінансової, матеріальної допомоги, а також створення соціальних гарантій,
забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у тому числі
через установлення соціальних стандартів».
«категорія, що відображає сукупність відносин, які складаються в суспільстві з
приводу виробництва, розподілу і перерозподілу суспільного продукту з метою
Співак Я. О.
забезпечення адекватної соціальної адаптації і інтеграції індивідів, не здатних
самостійно справитися з негативною дією соціальних ризиків».
«система правових, економічних, організаційних відносин між членами суспільства з
приводу підтримки умов їх життєдіяльності на рівні визначених державою
Топішко Н.П.
соціальних стандартів для попередження (нівелювання) негативного впливу на них
несприятливих подій, що виникають за умов ринку і на життєвому шляху людини».
«система взаємопов’язаних економіко-правових заходів направлених на покращення
добробуту вразливих верств населення шляхом надання їх пільг, допомог, субсидій,
Колосок А. М.
соціальних послуг чи можливостей додаткового заробітку шляхом соціального
інвестування з метою їх підтримки та створення умов для набуття власної фінансової
самодостатності».
Так на думку Топішко Н. П. соціальний захист − «це система правових, економічних,
організаційних відносин між членами суспільства з приводу підтримки умов їх життєдіяльності на
рівні визначених державою соціальних стандартів для попередження (нівелювання) негативного
впливу на них несприятливих подій, що виникають за умов ринку і на життєвому шляху людини»
[16, c. 141].
Марценюк О. В. відзначає що: соціальний захист населення – «це державна підтримка певних
категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, забезпечення
відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим
громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для
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економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці
громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів» [10, c. 168].
Співак Я. О. розглядає соціальний захист як категорію, «що відображає сукупність відносин, які
складаються в суспільстві з приводу виробництва, розподілу і перерозподілу суспільного продукту з
метою забезпечення адекватної соціальної адаптації та інтеграції індивідів, не здатних самостійно
справитися з негативною дією соціальних ризиків» [15, c. 75].
Науковці
національного
інституту
стратегічних
досліджень
Кочемировська О. А.,
Пищуліна О. М. тлумачать соціальний захист як «практичну діяльність щодо створення
сприятливого навколишнього середовища, охорони материнства та дитинства, здійснення допомоги
сім’ї, охорони здоров’я громадян, професійної підготовки громадян, забезпечення зайнятості
населення, охорони праці, регулювання заробітної плати та доходів населення, забезпечення
громадян житлом, регулювання права власності громадян, матеріального обслуговування та
забезпечення непрацездатних та інших осіб, які потребують соціальної підтримки» [4, c. 8].
Баранник Л. Б. досліджує соціальний захист населення як «складову регуляторного механізму
фінансової політики держави, яка полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у т.ч.
бюджетного, страхового, кредитного механізмів з метою створення належних умов розвитку
соціального забезпечення як вагомої функції державного управління. Це не лише комплекс заходів
держави, а й політична доктрина довгострокової стратегії розвитку країни» [1, с. 28].
Сіленко А. О., Коляденко В. А. під соціальним захистом населення розуміють : «комплекс
правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що надають умови для забезпечення засобів
існування працездатним громадянам за рахунок особистого трудового внеску, економічної
самостійності й підприємництва; а також соціально уразливим верствам за рахунок держави, але не
нижче встановленого законом прожиткового мінімуму» [14, с. 303].
Надзвичайно лаконічно та змістовно визначили сутність соціального захисту Лібанова Е. М. :
«це комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного соціального середовища людини» [6, с.
9]. Лагутін В. Д. : «сукупність заходів, що здійснюються в суспільстві для забезпечення суспільно
нормальних умов матеріального і духовного життя населення» [5, с. 289]. Новіков В. М. : «система
заходів по забезпеченню суспільно нормальних умов життєдіяльності людини, стійкості відносно
впливу факторів, які спричинюють падіння рівня та якості її життя» [12, с. 6]. Макарова О. В. : «це
відповідальність усього суспільства за добробут його членів» [8, с. 12]. Мальований М. І. : «це
соціальний інститут держави щодо забезпечення конституційних прав і створення безпечного
соціального середовища» [9, с. 87].
Деякі науковці розглядають соціальний захист у широкому і вузькому розумінні. Зокрема,
згідно Болотіна Н. Б. : «У широкому значенні це система економічних, юридичних, організаційних
заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі. У вузькому
значенні це соціально-захисна діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних
наслідків соціальних ризиків» [3, с. 56].
Згідно Майовець Є. Й., Павлова Л. О. : «У широкому розумінні – це державна політика
цілеспрямованої дії, що ґрунтується на відповідній ресурсній базі, передусім грошових коштах
держави. Ці дії забезпечують особі, соціальній групі, суспільній верстві комплексне, різностороннє
вирішення різних проблем, зумовлених соціальними ризиками, які призвели, або можуть призвести
до повної або часткової втрати зазначеними суб’єктами можливості реалізації своїх конституційних
прав, гарантій і свобод.
У вузькому розумінні – це комплекс заходів та відповідних конкретних механізмів, що
застосовує держава з метою акумуляції необхідних ресурсів з метою підтримки реальних доходів і
суспільно допустимого рівня споживання соціально вразливих груп населення, передусім
непрацездатних, непрацюючих, а також в окремих (особливих, ризикових) ситуаціях й інших
економічно вразливих його верств» [7, с. 309].
У класичному розумінні соціальне інвестування – це процес довгострокового вкладення
фінансових ресурсів в об’єкти соціальної сфери з метою покращення якості життя людей. Проте,
дане визначення не є повноцінним і науковці дискутують щодо його вдосконалення.
Зокрема, Сардак С. Е. зазначає, що соціальне інвестування – «це процес, який здійснюється
інвестором з урахуванням соціальних, моральних та екологічних наслідків інвестування». Зміст
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соціальних інвестицій виявляється в їх двоїстій природі як інструмента одночасного задоволення
потреб суспільного і корпоративного секторів [13 , с. 237].
Мельничук Л. С. розглядає соціальне інвестування – як «спосіб реалізації корпоративної
соціальної відповідальності за допомогою цільових програм, які відповідають потребам основних
груп зацікавлених осіб – споживачів, персоналу, місцевих спілок». А Соціальні інвестиції, на її
думку – «це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства. До соціальних інвестицій найбільш
часто відносять: спонсорство й корпоративну благодійність, піклування, взаємодію з місцевим
співтовариством, владними структурами, корпоративні партнерські програми» [11 , с. 435].
Висновки й перспективи подальших досліджень. Поєднавши та узагальнивши наявні
тлумачення та підходи, ми можемо стверджувати, що не існує єдиного загальноприйнятого
визначення понять «соціальний захист населення» та «соціальне інвестування» а також єдності
думок щодо їх складу, структури, методів прояву та взаємозв’язку.

Державна стратегія подолання бідності

Впорядкування
законодавчонормативної бази

Вдосконалення
системи соціальної
допомоги

Паритетне фінансування
програм соціального
інвестування

Прийняття
Соціального
кодексу

Оптимізація
соціального
перерозподілу
доходів

Створення трирівневої
пенсійної системи,
загальнообов’язкового
медичного страхування

Врегулювання
спірних положень

Пріоритет надання
адресної соціальної
допомоги

Підвищення ролі
місцевих бюджетів та
виконавчих органів у
соціальному забезпечені

Профспілковий
контроль за
дотриманням
соціальних
гарантій

Створення умов для
самозахисту
громадян

Стимулювання
благодійних програм,
акцій соціально-етичного
маркетингу, СВБ

Розвиток соціальної інфраструктури
Рис. 1 Пріоритетні напрями вдосконалення соціального захисту населення в Україні
На основі здійснених досліджень ми сформували власне бачення сутності даних категорій.
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Зокрема, на нашу думку, соціальний захист - це система взаємопов’язаних економіко-правових
заходів направлених на покращення добробуту вразливих верств населення шляхом надання їх пільг,
допомог, субсидій, соціальних послуг чи можливостей додаткового заробітку шляхом соціального
інвестування з метою їх підтримки та створення умов для набуття власної фінансової
самодостатності.
Під соціальним інвестуванням ми розуміємо процес довгострокового фінансування об’єктів
соціальної інфраструктури з метою покращення соціально-побутових умов працюючих, створення
додаткових робочих місць у сфері обслуговування та підвищення якості загального рівня життя
населення.
До пріоритетних напрямів вдосконалення соціального захисту населення в Україні належать:
забезпечення паритетного фінансування програм соціального інвестування, впорядкування
законодавчо-нормативної бази, вдосконалення системи надання соціальної допомоги (рис. 1).
Лише комплексне виконання усіх напрямів в рамках державної стратегії подолання бідності
забезпечить досягнення бажаного ефекту.
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