
352 

 

СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

Юр’єва І.А. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 

В роботі розглянуто питання соціальних стандартів як складової 

забезпечення соціальної відповідальності організації. Процес формування 

соціальних стандартів та створення системи соціальних стандартів, гарантій та 

нормативів розпочався в державі із прийняттям Закону України “Про 

прожитковий мінімум”. 

Принципами формування державних соціальних стандартів і нормативів 

є: забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та 

державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного; 

законодавче встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і 

нормативів; диференційований за соціально-демографічними ознаками підхід 

до визначення нормативів; наукове обґрунтування норм споживання та 

забезпечення та ін. 

  Соціальні стандарти встановлюються і гарантуються державою. Саме 

вона зобов’язана забезпечити всім громадянам достатній життєвий рівень. Це 

зазначено в ст. 48 Конституції: „...кожен має право на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло” . 

Існування соціальних стандартів, що відображають якість життя дозволяє 

здійснювати ефективну соціальну політику, закладаючи необхідні для 

виконання умови в бюджет. Соціальна політика є ефективною тільки тоді, коли 

базується на дієвій системі стандартів, відповідальності за їх виконання. 

В основу соціальних стандартів повинні бути покладені науково-

обгрунтовані соціальні нормативи. Норматив в широкому розумінні – це 

економічний показник, відповідно до якого виконується будь-яка робота чи 

програма.  

З урахуванням того, що до прожиткового мінімуму прив’язуються 

соціальні гарантії, які зазвичай є нижчими за прожитковий мінімум, то і вони є 

мінімальними і ніяк не можуть бути нормою. 

Відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії” основні соціальні гарантії не можуть бути 

нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум.  
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