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РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України 
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему:

«Про стан виконання Стратегії подолання бідності»

Учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів, які відбулися 07 квітня 2021 року, 
заслухавши надану інформацію та обговоривши виступи народних депутатів 
України, представників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 
влади, наукових установ, громадських організацій та сторін соціального діалогу, 
зазначають наступне.

На сьогодні глобальними світовими тенденціями розвитку країн є Цілі 
сталого розвитку (відомі як ЦСР або Глобальні цілі), ухвалені на Саміті ООН зі 
сталого розвитку на період від 2015 до 2030 року. Ці 17 цілей оголошують новий 
план дій для держав, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого та 
життєстійкого розвитку. Підтримуючи проголошення цих цілей з урахуванням 
специфіки розвитку України, Президент України видав Указ від 30 вересня 2019 
року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», 
яким визначено що ЦСР є орієнтирами для розроблення проєктів прогнозованих 
і програмних документів та проєктів нормативно-правових актів. 

Ціль 1 – «Подолання бідності» у всіх її формах і вимірах до 2030 року. Це 
передбачає увагу до найвразливіших прошарків населення, розширення доступу 
до базових ресурсів і послуг, а також підтримку громадам, які постраждали в 
результаті конфліктів і катастроф, викликаних кліматичними змінами.

Бідність є багатовимірним соціальним явищем, до трактування та оцінки 
якої є численні підходи. Зокрема, можна виділити два основних: вузький підхід 
- у розумінні якого бідними є люди, які мають низький матеріальний статус, 
тобто їх добробут є нижчим від певної визначеної межі, та широкий підхід - за 
якого бідність характеризується не тільки низьким рівнем доходів, недостатнім 
для забезпечення фізичних умов життя людини та її родини, але і повною та 
частковою соціальною ізоляцією. У вітчизняному законодавстві термін 
«бідність» вперше з'явився в Указі Президента України «Про стратегію 
подолання бідності» від 15 серпня 2001 року. 

На виконання Цілей сталого розвитку та відповідно до Плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 161-р було затверджено 
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нову Стратегію подолання бідності (далі - Стратегія). На відміну від попередніх 
подібних документів, при розробці цієї Стратегії було враховано курс на 
інтеграцію України до ЄС, а також розширено розуміння бідності до 
немонетарних аспектів і соціального відчуження. 

Для реалізації Стратегії подолання бідності 2016 року була розроблена 
нова Методика комплексної оцінки бідності, що затверджена спільним наказом 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики 
України та Національної академії наук України від 18 травня 2017 року. Цим 
актом була удосконалена існуюча термінологія та методологія оцінки межі 
бідності. 

Згідно з цим наказом бідність – це неможливість підтримувати спосіб 
життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період. Монетарна 
бідність – це нестача коштів для підтримання способу життя, притаманного 
конкретному суспільству в конкретний період. Немонетарна бідність – це 
позбавлення або обмеженість доступу до матеріальних благ/послуг для 
підтримання такого способу життя. 

Стратегія подолання бідності 2016 року розроблялась у складних 
соціально-економічних умовах 2014-2015 років, що супроводжувалося 
погіршенням матеріального становища значної частини населення та новими 
проявами бідності. На момент опрацювання Стратегії показники бідності 
досягли пікових значень: якщо у 2014 році за межею фактичного прожиткового 
мінімуму перебувало 28,6 % населення України, то у 2015 році цей показник 
становив 58,3 %. 

За таких умов метою Стратегії було визначено поетапне зниження в 
Україні масштабів бідності, соціального відчуження та запровадження нових 
механізмів її запобігання. Стратегію було передбачено реалізовувати до 2020 
року включно. 

Для забезпечення реалізації стратегічних напрямів та завдань, визначених 
Стратегією, щорічно Урядом затверджувався план заходів, про виконання яких 
Міністерство соціальної політики України разом з іншими центральними 
органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями 
щоквартально інформував Кабінет Міністрів України.

Стратегія подолання бідності – це стратегічний документ, який фактично 
складається з двох блоків. У першому блоці аналізується ситуацією з бідністю в 
Україні станом на 2015 рік та акцентовано увагу на ключових факторах проблем 
з бідністю. У другому блоці визначено чотири основні напрямки реалізації 
Стратегії, завдання, які необхідно виконати за кожним з цих напрямків,  а також 
конкретні показники, яких планувалось досягти за результатами реалізації 
Стратегії у 2018 та 2020 роках.

Основні напрямки та завдання реалізації Стратегії було сформовано 
відповідно до основних видів бідності в Україні: економічної, соціальної та 
регіональної. Економічна бідність – це бідність працездатних осіб, котрі не 
можуть власною працею забезпечити прийнятий для даного часу у даному 
суспільстві рівень благополуччя. Соціальна бідність – це бідність 
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непрацездатних, осіб зі зниженою працездатністю, осіб похилого віку, сімей з 
дітьми тощо. Регіональна бідність – характеризує розподіл бідності за 
територіальною ознакою. 

  
За напрямом “розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння 

зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного 
соціального страхування для забезпечення умов гідної праці” було визначено такі 
завдання: 

1) підвищити дієвість політики зайнятості шляхом: перебудови системи 
державного сприяння працевлаштуванню на принципово нових засадах, повного 
та часткового субсидування створення нових робочих місць, створення 
загальнодержавного реєстру вакансій, залучення зареєстрованих безробітних до 
активних заходів на ринку праці та ін.;

2) підвищити мобільність робочої сили на ринку праці шляхом: сприяння 
працевлаштуванню молоді, упровадження практики дистанційної зайнятості та 
гнучких форм зайнятості, запровадження додаткових стимулів для роботодавця 
щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, молоді, осіб з інвалідністю 
та ін.;

3) активно сприяти детінізації зайнятості та доходів населення шляхом: 
підвищення ефективності та результативності соціального діалогу, 
удосконалення законодавства з питань соціального діалогу та колективно-
договірного регулювання, забезпечення дієвого контролю за дотриманням 
трудового законодавства та ін.;

4) зменшити економічно необгрунтовану нерівність та сприяти 
утвердженню принципу соціальної справедливості  в системі розподілу доходів 
шляхом: перенесення основного податкового навантаження на заможні 
прошарки суспільства, запровадження нових підходів до формування державних 
соціальних стандартів і гарантій, зокрема, прожиткового мінімуму, підвищення 
розміру мінімальної заробітної плати, запровадження єдиних принципів 
нарахування пенсій, запровадження накопичувальної системи пенсійного 
страхування та ін.

Міністерство соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) 
відзначає, що впродовж 2016-2020 років спостерігалось зростання усіх видів 
доходів, насамперед за рахунок підвищення державних соціальних стандартів та 
гарантій, заробітної плати, пенсій, соціальних допомог. За цей період 
прожитковий мінімум на одну особу зріс на 64,6 %, мінімальна заробітна плата - 
у 3,6 разів, мінімальна пенсія - на 64,7 %, середньомісячна заробітна плата - на 
76,3 %. У цілому номінальні доходи зросли у 2,1 рази.

За період 2016-2019 років спостерігалось покращення ситуації на ринку 
праці: рівень зайнятості населення дещо зріс (58,2 % у 2019 році проти 56,3 % у 
2016), а рівень безробіття населення віком 15-70 років (за методологією МОП) – 
знизився (за 2019 років він становив 8,2 % проти 9,3 % у 2016 році).

Проте поширення пандемії COVID-19 та запроваджені у зв'язку з цим 
карантинні обмеження мали негативний вплив на соціально-економічне 
становище у державі загалом та призвели до погіршення показників ринку праці. 
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За даними Державної служби статистики України (далі - Держстат), рівень 
зайнятості населення віком 15-70 років знизився з 58,2 % у 2019 році до 56,2 % у 
2020 році, а рівень безробіття населення віком 15-70 років (за методологією 
МОП) зріс з 8,2 % до 9,5 % відповідно. 

У той же час протягом 2020 року послугами державної служби зайнятості 
скористалися 2,2 млн. осіб, зокрема, отримали роботу 606,4 тис. осіб. 

Загалом за період реалізації Стратегії здійснювалась модернізація 
державної служби зайнятості, запроваджувались нові форми надання послуг: 
інститут кар'єрного радника, індивідуальні плани надання послуг, нові підходи 
до профілювання безробітних, інститут консультанта роботодавця, електронні 
кабінети для шукачів роботи та роботодавців. 

Протягом 2016-2020 років було прийнято низку законів, спрямованих на 
уніфікацію умов пенсійного забезпечення. У 2019 році запроваджено щорічну 
індексацію пенсій. 

Внаслідок реформування пенсійної системи середній розмір пенсії зріс 
більш ніж удвічі і на 01.01.2021 склав 3 507 грн. (станом на 01.01.2016 було 
1 700 грн.). Для 1,5 млн. пенсіонерів, яким виповнилось 80 років, встановлено 
щомісячну надбавку до пенсії розміром 500 грн. У травні 2020 року проведено 
індексацію трудових пенсій для близько 7 млн. пенсіонерів та встановлено 
мінімальну пенсійну виплату на рівні 2 100 грн. для осіб, які мають тривалий 
страховий стаж (30 років - для жінок, 35 - чоловіків).

Однак, слід відзначити, що питання запровадження єдиних принципів 
нарахування пенсій, а так само накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення усе ще залишаються відкритими. Також, як відзначає 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений 
з прав людини), чинний порядок призначення пенсій окремим категоріям осіб 
(державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування) 
є відверто несправедливим.
     Сама пенсійна система на сьогодні потребує значних фінансових ресурсів. 
Водночас, в українському суспільстві спостерігається динамічний процес 
старіння населення та тенденція до звуження відтворення населення. За даними 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи у період до 2050 
року питома вага людей віком 60 років і старше в загальній чисельності 
населення зросте до 33 %. Така демографічна динаміка становить суттєву загрозу 
стабільності пенсійної системи України.

Водночас, слід зауважити, що з метою врегулювання питання забезпечення 
щорічної індексації усім пенсіонерам України незалежно від законів, відповідно 
до яких призначена пенсія, Урядом зареєстровано проєкт Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного 
законодавства (реєстр. № 4668 від 28.01.2021), який на сьогодні очікує свого 
розгляду у першому читанні парламентом.

Для підтримки застрахованих осіб в умовах боротьби з коронавірусною 
інфекцією з Державного бюджету у 2020 році було виділено понад 2,1 мдрд. грн. 
для проведення виплат Фондом соціального страхування. 
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Утім, як відзначають фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень ганебним явищем в Україні є бідність серед працюючого населення. 
Також бідними залишається значна частина людей, які працювали протягом 
працездатного віку, однак з досягненням пенсійного віку опинились за межею 
бідності, що є свідченням порушення принципових засад формування вартості 
людського капіталу та недієвості інституту оплати праці.

За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним 
критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед 
працюючого населення склав 42,4 %. Тобто така частка працюючого населення 
не могла забезпечити гідне життя собі і своїй родині. При цьому при розробці 
Стратегії планувалось досягти показника у 11 %. 

Науковці відзначають такі причини поширення бідності серед працюючого 
населення: відсутність стійких тенденцій до економічного зростання, низька 
ефективність економіки, несформованість сприятливих умов для продуктивної 
зайнятості, нестабільність фінансової системи, недосконалість інституту оплати 
праці, недоліки трудового законодавства, відсутність розвиненої системи 
страхування життєвих ризиків та адресної соціальної допомоги. 

Ринок праці характеризується відсутністю рівноваги між попитом і 
пропозицією робочої сили, структурними диспропорціями (наприклад, 
навантаження на одне вільне робоче місце в середньому по країні у січні 2020 
року становило 5,7 осіб). Це, в свою чергу, значно обмежує можливості 
працевлаштування безробітних та не сприяє задоволенню потреб роботодавців. 
Зважаючи на те, що значна частина безробітних має вищу освіту (за даними 
Державного центру зайнятості  у 2019 році серед зареєстрованих безробітних 
майже половина мала вищу освіту), виникає також питання про неузгодженість 
ринків освітніх послуг та праці в Україні. 

При затвердженні Стратегії у 2020 році плановий рівень безробіття у 2020 
року (за методологією МОП) було визначено як 9 %, у той час як за даними 
Держстату у 2020 році рівень безробіття населення віком 15-70 років (за 
методологією МОП) склав 9,5 % робочої сили, а кількість безробітного 
населення цього віку - 1,67 млн. 

Беручи до уваги той факт, що середній розмір допомоги по безробіттю 
менший за фактичний розмір прожиткового мінімум (наприклад, у грудні 2020 
року середній розмір допомоги по безробіттю становив 3 797 грн., а фактичний 
розмір прожиткового мінімуму складав 3 968 грн., фактичний розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових 
платежів відповідно до чинного законодавства – 5 113 грн.), то можна 
стверджувати, що особи, які перебували у статусі безробітного та отримували 
відповідну допомогу, знаходились за межею бідності.

Інша важлива проблема – неформальна зайнятість. За даними Держстату 
кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років у 2020 році 
становила 3,2 млн. осіб або 20,3 % від усього зайнятого населення відповідного 
віку. Проблема легалізації неоформлених трудових відносин на сьогодні не 
вирішена.
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Ситуація, коли кваліфікованих осіб у режимі повної зайнятості може 
спіткати бідність пояснюється низькою ціною робочої сили. Так, частка оплати 
праці у ВВП у 2013 році становила 50 %, а у 2019 - 43,4 % (у той час як 
соціальним орієнтиром вважається 60-70 %). У структурі витрат підприємств на 
виробництво продукції витрати на оплату праці лежать у межах 7-15 % (для 
порівняння, у країнах Європи - понад 30 %).

Як наслідок дешевої робочої сили відбувається збільшення обсягів 
трудової міграції. При цьому надзвичайно загрозливим є те, що в структурі 
трудових мігрантів збільшилась частка молоді у віці 15-24 років та частка 
мігрантів з вищою освітою. Згідно з прогнозами Economist Intelligence Україна 
входить до п’ятірки країн, які найбільше втратять у робочій силі на 
довгострокову перспективу до 2050 року.

Однак, перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим 
рівнем оплати праці та ефективною працею передбачає нові професійні  
стандарти за удосконаленою методологією. Вони сприятимуть підвищенню 
якості кваліфікацій в Україні, удосконаленню освітніх стандартів, приведенню 
змісту підготовки кадрів відповідно до потреб роботодавців, підвищенню якості 
робочої сили. 

На сьогоднішній день Україна посідає майже останнє місце в Європі за 
рівнем трудових доходів громадян. Впродовж усього часу соціально-
економічних перетворень в Україні, включно з періодом 2015-2020 років, 
ґрунтовного реформування системи оплати праці так і не відбулося, що зумовило 
появу глибокої диспропорції між високою вартістю життя і низькою ціною праці. 
Заробітна плата більшості працюючих осіб не виконує стимулюючої, 
мотиваційної та відтворювальної функцій. Так, у грудні 2020 року середній 
розмір заробітної плати по Україні становив 14 179 грн. (лише у 2,77 разів більше 
фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 
урахуванням обов'язкових платежів, у 6,47 разів - законодавчо встановленого 
рівня прожиткового мінімуму, у 2,83 разів - мінімальної заробітної плати). 

При цьому у сферах прямого і безпосереднього впливу держави – 
бюджетних галузях освіти, науки, культури, охорони здоров’я, надання 
соціальної допомоги тощо, де переважна більшість штатних працівників є 
висококваліфікованими спеціалістами з вищою освітою, заробітна плата 
впродовж багатьох років є значно нижчою за середню по країні. Єдина тарифна 
сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери базується на заниженому 
показнику прожиткового мінімуму, наслідком чого є систематична недоплата 
працівникам бюджетної сфери порівняно з оплатою праці з аналогічними 
характеристиками в небюджетній сфері в межах 25-35%, постійне скорочення 
співвідношення між заробітною платою працівників низької кваліфікації та 
професіоналів.

Результати численних досліджень аналогічних показників країн Європи 
свідчать про зворотну тенденцію – працівники, які виробляють суспільні блага й 
оплачуються з бюджету, як правило, мають більш високу заробітну плату в 
порівнянні з працівниками небюджетного сектора. 
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Одним із пріоритетних напрямків підвищення рівня оплати праці має бути 
економічно обґрунтоване запровадження європейських стандартів оцінки 
вартості робочої сили і створення прямого зв’язку формування заробітної плати 
з рівнем складності та кваліфікації праці, професійної освіти працівника, 
економічними результатами господарської діяльності, попитом та пропозицією 
ринку праці, а також збільшення державних соціальних гарантій у сфері оплати 
праці, як важливих економічних чинників, що впливають на формування ціни 
робочої сили, продуктивність праці, споживчий попит тощо.

Важливим економічним аспектом матеріального становища працюючого 
населення є стан виплати заробітної плати. Затримки з виплати заробітної 
плати ставлять під загрозу економічний стан домогосподарств, і поряд з низьким 
рівнем оплати праці є однією з основних причин поширення бідності серед 
працюючого населення. 

За даними Держстату загальна сума заборгованості з оплати праці станом 
на 1 березня 2021 року становила 3 213,88 млн. грн., що становить 3,5 % фонду 
оплати праці за лютий 2021 року. Сума боргу на підприємствах, які припинили 
подавати звіти упродовж 2019–2020 років, на 1 березня 2021 року становила 
165,8 млн. грн. 

Кількість працівників, яким не виплачено зарплату – 158,0 тис. осіб із 
середньою сумою боргу на одного працівника 20 346 грн. (макс. – 29 879 грн. 
(наукові дослідження та розробки), мін. – 4 324 грн. (діяльність у сфері творчості, 
мистецтва і розваг).

Найбільша заборгованість з виплати заробітної плати спостерігається у 
промисловості – 2 436,5 млн. грн. (75,8 % від загальної суми боргу); у 
професійній, науковій та технічній діяльності – 259,2 млн. грн. (8,1 %); на 
підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності – 169,9 млн. грн. (5,3 %).

При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (22,3 %), 
Харківській (14,7 %) областях та місті Києві (13,6 %); найбільша частка боргу 
припадає на державні підприємства (43,1 %) та акціонерні товариства (33,9%).

Нагальною залишається і проблема перегляду основних принципів 
визначення прожиткового мінімуму, оскільки саме на його основі 
розраховується більшість соціальних стандартів та гарантій. На сьогодні 
затверджений законом розмір прожиткового мінімуму не враховує фактичні 
потреби людини, а формується залежно від фінансових можливостей держави. 

До основних проблемних аспектів формування прожиткового мінімуму 
можна віднести: 1) встановлення Урядом розміру прожиткового мінімуму без 
попереднього проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів 
харчування, непродовольчих товарів і послуг; 2) використання не нормативного, 
а ресурсного методу формування прожиткового мінімуму, що передбачає 
залежність розміру базового соціального стандарту від динаміки економічних 
показників та фінансових можливостей бюджету. 

Саме використання ресурсного методу призвело до паралельного 
існування в Україні двох суттєво різних за розмірами прожиткових мінімумів –
встановленого у законі про Державний бюджет України на відповідний рік та 
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фактичного, який щомісяця розраховується Мінсоцполітики. Упродовж 
тривалого часу сформувалася суттєва різниця між розмірами зазначених 
показників і на сьогодні розмір затвердженого показника менший від його 
фактичного розміру для різних соціальних і демографічних груп населення у 2 – 
2,3 рази. Загальна динаміка такого співвідношення протягом останніх років 
демонструє високі темпи збільшення цього розриву. 

Як наслідок результати моніторингу рівня життя населення України 
відзначають значно менший рівень бідності за законодавчо встановленим 
прожитковим мінімумом ніж рівень бідності за фактичним прожитковим 
мінімумом.

Динаміка рівня абсолютної бідності за критеріями прожиткового мінімуму, 2001-2018 рр.,%

Таким чином,  наразі прожитковий мінімум не виконує функцій базового 
соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а 
застосовується як розрахунковий показник для збалансування Державного 
бюджету. У зв’язку з цим нагальною є потреба у прийнятті виважених рішень 
щодо перегляду методологічних підходів до визначення прожиткового мінімуму 
та розроблення з урахуванням міжнародного досвіду нових законодавчих 
механізмів, які б забезпечили максимальну відповідність базового соціального 
стандарту реальному задоволенню основних фізіологічних, побутових та 
соціальних потреб людини, підтримку достатнього рівня життя, а не виживання 
людини на межі злиднів.

За напрямом “забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери 
незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків соціального відчуження 
сільського населення” було визначено такі завдання: 

1) забезпечити доступність послуг соціальної сфери для населення 
незалежно від місця проживання шляхом: підвищення рівня доступу до 
соціальних та медичних послуг у сільській місцевості, вдосконалення 
інженерних мереж, розширення сучасної мережі зв'язку, поліпшення 
транспортної доступності населених пунктів, залучення інвестицій для розвитку 
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фермерських та особистих селянських господарств, сприяння у наданні послуг 
закладами культури у сільській місцевості та ін.;

2) сприяти ініціативності громад у розв'язанні найгостріших соціальних 
проблем та запобіганні бідності шляхом: запровадження системи планування 
соціальних видатків органів місцевого самоврядування, залучення інвестицій 
для прийняття рішень для благоустрою сільських населених пунктів, 
налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, організація оздоровлення і 
відпочинку дітей, сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування 
населених пунктів та ін.;

3) відновлення, збереження та невиснаження використання екосистем, 
зокрема, у результаті впровадження механізму економічного стимулювання до 
використання та охорони земель і підвищення родючості грунтів.

Як відзначає Мінсоцполітики, протягом 2016-2020 років проводилась 
робота, спрямована на розвиток системи надання соціальних послуг, 
запровадження інноваційних соціальних послуг та стандартизацій соціальних 
послуг задля задоволення потреб громадян у послугах, забезпечення їх 
доступності та якості. 

З січня 2020 року було введено в дію нову редакцію Закону України «Про 
соціальні послуги», який містить низку нововведень, зокрема, визначає 
організацію роботи з надання соціальних послуг; перелік чинників для 
виявлення осіб/сімей, які потребують соціальних послуг; права та обов'язки 
отримувачів соціальних послуг; завдання надавачів соціальних послуг; визначає 
перелік базових соціальних послуг; передбачає створення Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг. Для реалізації цього Закону прийнято 15 
постанов Кабінету Міністрів України та 10 наказів Мінсоцполітики.

Водночас, Уповноважений з прав людини зазначає, що через несвоєчасне 
прийняття Урядом у 2020 році нормативних актів на виконання Закону України 
«Про соціальні послуги» більшість положень цього Закону не могли бути 
реалізовані на практиці (напр., щодо порядку призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі).

З 2020 року було запроваджено пілотний проєкт «Розвиток соціальних 
послуг», який передбачає спрямування бюджетних коштів територіальним 
громадам на розвиток окремих соціальних послуг. У сільській місцевості 
створюються «мобільні соціальні офіси». В областях у складі територіальних 
центрів соціального обслуговування створені і діють мультидисциплінарні 
команди (бригади) з надання соціальних послуг з метою забезпечення 
доступності соціальних послуг та розширення території їх охоплення (на кінець 
2020 року діяло 749 таких команд).

Впроваджується програмний комплекс «Інтегрована інформаційна 
система «Соціальна громада», до якого уже приєдналися понад 1 тис. 
територіальних громад.

Однак, як зауважує Мінсоцполітики, вимоги сучасної держави та 
становлення спроможних органів місцевого самоврядування потребують 
невідкладного впровадження електронних сервісів у всіх громадах.
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З метою комплексної цифрової трансформації усіх компонентів системи 
соціального захисту населення у жовтні 2020 року була схвалена Стратегія 
цифрової трансформації соціальної сфери, яка передбачає впровадження Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери, у межах якої буде створено Єдиний 
соціальний реєстр.

На сьогодні в Україні створено достатньо розгалужену мережу закладів та 
установ, що надають соціальні послуги, - понад 2 тис. суб’єктів, які 
обслуговують близько 3 млн. осіб. За період реалізації Стратегії значно 
збільшився рівень охоплення одиноких громадян літнього віку послугами 
територіальних центрів соціального обслуговування – з 82,2% до 96%.

Для підтримки осіб з інвалідністю в системі соціального захисту 
функціонує 146 реабілітаційних установ різних форм власності. У 8 державних 
реабілітаційних установах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, 
станом на 31.12.2020 послуги з реабілітації  отримали 3 426 осіб з інвалідністю.

Протягом 2016–2020 років здійснювалась робота щодо запровадження для 
мешканців громад інноваційних послуг, що є альтернативними стаціонарному 
догляду, зокрема для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, громадян 
похилого віку створюються відділення денного догляду, підтриманого 
проживання тощо. Також у громадах забезпечується розвиток  патронату над 
дитиною як інноваційної послуги для сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. Станом на 31.12.2020 функціонувало 168 сімей 
патронатних вихователів, у тому числі у 2020 році створено 54 сім’ї.

При цьому рівень недохоплення дітей, які отримали статус дитини-сироти 
та дитини, позбавленої батьківського піклування, сімейними формами 
виховання все ще залишається вкрай високим і у 2019 році становив 16,1% 
(відбулося зменшення лише на 3,0 в.п. порівняно з 2015 роком). 

Водночас, Уповноважений з прав людини зазначає, що за результатами 
проведеного моніторингу у сфері надання соціальних послуг населенню було 
виявлено численні порушення законодавства: надання соціальних послуг 
відповідно до нечинного Закону України «Про соціальні послуги» 2003 року; 
неналежна організація інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян; 
орієнтування соціальних послуг на фінансові можливості, а не на потреби осіб; 
непроведення належної оцінки та прогнозування потреб у соціальних послугах; 
відсутність відділень або установ підтриманого проживання та ін. 

Інша проблема, виявлена за результатами моніторингів, - відсутність 
єдиних підходів у наданні соціальних та медичних послуг бездомним особам, у 
тому числі і на нормативному рівні.

Міністерство охорони здоров'я України відзначає, що у рамках реформи 
фінансування медичної галузі було створено єдині центри екстреної медичної 
допомоги у кожному регіоні як комунальні некомерційні підприємства. У 
кожному обласному центрі створені єдині центральні оперативно-диспетчерські 
служби, які приймають дзвінки з усього регіону та скеровують найближчу вільну 
бригаду за GPS-координатами. З метою формування спроможної мережі закладів 
охорони здоров'я спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги на 
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місцевому рівні утворено госпітальні округи (за принципом «одна область - один 
округ»). 

Однак, як зауважують фахівці Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М.В.Птухи, ситуація із повноцінним доступом до послуг 
охорони здоров'я в Україні протягом останніх 5 років залишається досить 
несприятливою. У 2019 році 13,7 % населення потерпали через відсутність 
поблизу житла закладу охорони здоров'я чи аптеки (при цьому у 2015 році цей 
показник був 12,3 %). До інфраструктурних обмежень належить також 
можливість своєчасно отримати послуги екстреної (швидкої) медичної допомоги 
- у 2019 році 15,8 % населення потерпали від цього виду позбавлення (проти 
14,8% у 2015). Крім того, Уповноважений з прав людини зазначає, що внаслідок 
закриття комунальних закладів охорони здоров'я громадяни часто не можуть 
отримати медичну допомогу за місцем проживання, а відстань до найближчих 
закладів, що надають медичну допомогу, може становити до 50 км. 

Нагальними для українських сімей залишаються житлово-комунальні та 
інфраструктурні проблеми: у 2019 році 22,9 % домогосподарств потерпали  через 
недостатність коштів для підтримання достатньо теплої температури у своєму 
житлі (за 5 років відбулося зменшення лише на 2,2 в.п.). Частка домогосподарств, 
які потерпають від відсутності регулярного транспортного сполучення з 
населеним пунктом з більш розвинутою інфраструктурою практично не 
змінилася – 9,1 % у 2019 році проти 9,2 % у 2015 році.

Населення сільської місцевості та малих міст належить до зони підвищених 
ризиків бідності. Аналіз рівня відносної бідності з 2015 року за типами поселень 
свідчить про те, що спостерігається закономірність щодо збільшення рівня 
бідності зі зменшенням розміру населеного пункту. Найбільший розрив (11,3 
відсоткові пункти) був у 2018 році, потім ситуація покращилася, і за дев’ять 
місяців 2020 року він скоротився до 7,4 в.п. Погіршення ситуації з бідністю в 
сільській місцевості і малих містах відбувалося за  покращення економічної 
ситуації в країні, що свідчить про нерівномірне зростання. Складна ситуація 
спостерігається в малих містах: за показниками відносної бідності вони все 
більше наближуються до сільських населених пунктів та віддаляються від 
показників великих міст.

Також слід зазначити, що Стратегія безпосередньо не містить положень 
щодо енергетичної бідності. Водночас, у Плані заходів на 2020 рік з реалізації 
Стратегії подолання бідності, затвердженому розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2020 року № 202-р, є окремі положення (заходи) 
щодо енергетичної бідності, зокрема, щодо розроблення місцевих програм 
подолання енергетичної бідності з урахуванням заходів з термомодернізації 
житлових будинків, створення умов для забезпечення часткового відшкодування 
витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинків, в межах 
реалізації програми «Енергодім», запровадження місцевих програм здешевлення 
«теплих» кредитів. 

Міністерство розвитку громад та територій України зауважує, що на 
сьогодні Україною не здійснюються базові для країн-членів ЄС та Договірних 
Сторін Енергетичного співтовариства заходи на подолання енергетичної 
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бідності, такі як: 1) затвердження визначення енергетичної бідності; 
2) здійснення оцінки кількості домогосподарств, постраждалих від енергетичної 
бідності; 3) визначення національних цілей (індикативних) щодо зменшення 
енергетичної бідності; 4) затвердження Національного плану подолання 
енергетичної бідності та регулярне звітування щодо його виконання та 
досягнення цілей подолання енергетичної бідності.

З огляду на це, нагальною є потреба у подальшому вдосконаленні чинної 
нормативно-правової бази у сфері забезпечення енергетичної ефективності 
будівель. Зокрема, щодо розвитку ринку сертифікації енергетичної ефективності 
будівель, збільшення кількості будівель з нульовим споживанням енергії, 
розробки Стратегії термомодернізації будівель з метою прискорення масштабної 
термомодернізації будівель, а також з метою поглиблення імплементації 
Директив ЄС у сфері енергоефективності. 

За напрямом “мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження 
найбільш вразливих категорій населення” було визначено такі завдання: 

1) забезпечити подальше реформування системи соціальної підтримки та 
зменшити масштаб бідності серед вразливих верств населення шляхом: 
підвищення рівня охопленості бідного населення соціальною підтримкою, 
запровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту 
населення, розширення сфери застосування принципу «єдиного вікна» під час 
надання соціальної підтримки, вдосконалення системи забезпечення житлом 
найбільш вразливих верств  та ін.;

2) підвищити якість та рівень доступності соціальних послуг для 
вразливих верств населення шляхом: забезпечення надання державної соціальної 
підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні 
життєві обставини, забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у 
територіальній громаді, підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ 
соціальної сфери та громадського транспорту, створення та забезпечення 
діяльності системи комплексної реабілітації та соціальної адаптації учасників 
АТО, надання бездомним особам соціальної допомоги та ін.;

3) розширити можливості дітей, що вразливі до бідності та соціального 
відчуження, у частині отримання ними якісних послуг шляхом: поширення 
практики створення навчально-виховних комплексів, державного сприяння 
розвитку мережі приватних дошкільних закладів, забезпечення надання 
профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості, розвиток 
інклюзивного навчання, забезпечення сімейними формами виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення ефективності 
профілактичних медичних оглядів у дітей та ін.

Соціальне відчуження в Україні гостро проявляється як через обмежений 
доступ окремих категорій, насамперед соціально вразливих, до життєво 
важливих благ та послуг, так і через низький рівень доступності послуг 
соціальної сфери для широких верств населення. 

Мінсоцполітики зазначає, що з початку 2019 року запроваджено надання 
субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, 
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що сприяє стимулюванню заходів з енергоефективності та адресності надання 
субсидій тим родинам, які їх дійсно потребують. У 2020 році з метою 
недопущення погіршення соціально-економічного становища найбільш 
вразливих категорій населення механізм отримання житлових субсидій було 
спрощено. Також у 2020 році Урядом було запроваджено надання пенсіонерам 
та одержувачам соціальних виплат допомоги у проведенні дистанційної оплати 
житлово-комунальних послуг.

У 2020 році було розширено перелік страхових випадків, за яких надається 
допомога по тимчасовій непрацездатності. Застрахованим особам, які 
перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним 
наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також 
локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій, виплачується допомога у 
розмірі 50 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового 
стажу. Передбачено, що у період карантину статус безробітного надається 
відразу після подання особою заяви, а допомога по безробіттю призначається з 
першого дня реєстрації. 

З метою соціальної підтримки населення у 2020 році збільшено розміри 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, запроваджено нову надбавку на догляд (для одиноких 
пенсіонерів віком понад 80 років, які потребують постійного стороннього 
догляду), а також нову соціальну виплату на час втрати заробітку у період 
карантину (допомога на дітей до 10-річного віку для окремих категорій фізичних 
осіб-підприємців).

З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки 
розвитку відповідального батьківства Урядом запроваджено та підтримуються 
ініціативи щодо надання з 1 вересня 2018 року одноразової натуральної 
допомоги при народженні дитини «пакунок малюка»; відшкодування з січня 
2019 року послуги з догляду за дитиною до 3 років «муніципальна няня»; 
підтримки міст, які отримали статус громади, дружньої до дітей та молоді. 

З метою поліпшення соціального захисту осіб з інвалідністю прийнято 
низку нормативно-правових актів. Зокрема, у 2018 році здійснено перехід до 
нової децентралізованої моделі забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій 
населення на договірних засадах, впроваджено новий механізм фінансування за 
фактом надання послуги, вперше запроваджено виплату грошової компенсації 
вартості за самостійно придбані вироби та доплатний механізм за бажанням 
зазначених осіб.
     Визначено основні напрями реалізації державної політики для 
забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці з метою підвищення рівня 
працевлаштування осіб з інвалідністю. Упродовж 2016-2019 років 
працевлаштовано 52,8 тис. осіб з інвалідністю, з яких 46,8 тис. мали статус 
безробітного. Водночас відсутність стимулів у роботодавця для 
працевлаштування осіб з інвалідністю, недостатні стимули для заохочення осіб 
з інвалідністю до зайнятості, а також карантинні заходи, пов’язані з 
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коронавірусною хворобою (COVID-19),  призводять до того, що люди з 
інвалідністю не можуть працевлаштуватися. Потребує значного покращення 
якість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з 
інвалідністю та осучаснення і удосконалення системи надання реабілітаційних 
послуг в Україні, зокрема збільшення їх кількості для дітей з інвалідністю за 
принципом «гроші ходять за людиною».

Протягом періоду реалізації Стратегії активно розвивалася система 
інклюзивного навчання, зокрема, у 7 разів зросла кількість інклюзивних класів 
та в 4 рази - шкіл, у яких облаштовані такі класи. 

У 2017 році було затверджено Національну стратегію реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, яка 
спрямована на зміну системи інституційного догляду та виховання дітей в 
Україні на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або 
наближеному до сімейного середовищі. Зокрема, другий етап (2019–2024 роки) 
її реалізації передбачає оптимізацію мережі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), 
та зменшення кількості дітей, які в них навчаються чи виховуються.

З 2018 року почали діяти нові державні будівельні норми, які 
встановлюють вимоги обов'язкового інклюзивного освітнього простору для 
дітей з особливими потребами у закладах освіти, а у 2019 році - зміни, у яких 
наведені технічні характеристики облаштування елементів доступності для 
маломобільних груп населення. 

Здійснюється робота щодо розвитку сімейних форм виховання: станом на 
31 грудня 2020 року на обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, перебувало 69 572 дітей, із них 975 – внутрішньо переміщені. 
Загалом сімейними формами виховання охоплено 64 019 дітей, що становить 
92 % загальної кількості таких дітей.

МОЗ зазначає, що наразі спільно з Національною службою здоров'я 
України розроблено чотири пакети медичних послуг, що спрямовані на 
пацієнтів, які потребують реабілітації, зокрема, медична реабілітація хворих 
упродовж перших трьох років життя, осіб з ураженням опорно-рухового апарату, 
осіб з ураженням нервової системи. Усього за такими пакетами з 2020 року було 
укладено 1 452 договори. 

Водночас, протягом 2020 року на 10 % зросли борги за комунальні послуги 
і на сьогодні складають понад 66 млрд. грн. Суттєво змінилася структура доходів 
українців: частка соціальної допомоги у доходах домогосподарств зросла до 
30,4 %, тоді як протягом аналогічного періоду 2019 року вона становила 28,2 %. 

В Україні, як і на глобальному рівні, діти непропорційно більше 
потерпають від бідності, ніж дорослі. Рівень бідності у сім'ях з дітьми вищий у 
порівнянні з сім'ями без дітей за будь-яким монетарним критерієм. Найбільш 
бідними серед сімей з дітьми є багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми до трьох років, а 
також сім'ї, у яких дитину виховує один з батьків (переважно мати). 

Загалом протягом 2015-2020 років найбільш впливовим чинником 
підвищених ризиків бідності була наявність у домогосподарстві трьох і більше 
дітей. Серед таких домогосподарств за межею відносної бідності у 2020 році 
перебували 56,8 % (проти 48,9 % у 2015 році). 
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Кожне четверте домогосподарство з дітьми «не дотягує» до межі відносної 
бідності, а у 28,8 % загальні еквівалентні доходи є нижчими від фактичного 
прожиткового мінімуму на одну особу. Усередині сукупності домогосподарств з 
дітьми також є суттєва диференціація за показниками бідності. Найкраща 
ситуація у домогосподарствах, що складаються з двох дорослих та однієї дитини. 
З появою другої дитини відбувається суттєве зростання показників: відносна 
бідність у домогосподарствах з двома дорослими та двома дітьми збільшується 
більш, ніж у два рази, а абсолютна - у 1,6 разів. Поява третьої дитини збільшує 
ризик бідності ще у 1,9 разів - більше половини домогосподарств з двома 
дорослими та трьома і більше дітьми є бідними за відносним критерієм (52,1 %), 
а за абсолютним критерієм до бідних відноситься 46,9 % таких родин.

Як зауважують фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М.В.Птухи, такі тенденції прослідковуються протягом усього періоду 
2015-2019 років. Проте слід відмітити, що серед усіх типів домогосподарств 
відбулось істотне зниження частки тих домогосподарств, у яких загальні 
еквівалентні доходи є нижчими від фактичного прожиткового мінімуму на одну 
особу. 

За такої ситуації допомога при народженні дитини – це ефективний 
інструмент зменшення бідності серед вказаних категорій. Завдяки виплаті 
допомоги рівень бідності серед її одержувачів знизився з 66,4 % до 59,9 %, проте 
розміри виплат на сьогодні є низькими і не забезпечують потреби непрацюючої 
матері (батька) і дитини. Так, щомісячна виплата не переглядалася з 2014 року і 
на сьогодні майже вдвічі поступається розміру офіційно затвердженого 
прожиткового мінімуму. 

Також, до 2014 року розмір допомоги при народженні першої дитини 
становив 30 розмірів прожиткового  мінімуму для  дітей  віком до шести років, 
другої – 60 розмірів прожиткового  мінімуму для  дітей  віком до шести років, 
третьої і кожної наступної – 120 розмірів прожиткового  мінімуму для  дітей  
віком до шести років. З 2014 року встановлено, що допомога при народженні 
першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 41 280 гривень, що 
на грудень 2014 року становило 40 розмірів прожиткового  мінімуму для  дітей  
віком до шести років, а на грудень 2020 року – лише 21,5 розмірів прожиткового  
мінімуму для  дітей  віком до шести років. 

Важливо також зазначити, що на сьогодні в Україні понад 400 тисяч 
учасників АТО/ООС, вагома частина з яких потребує періодичного 
психологічного обстеження, психосоціальної підтримки та супроводу. За час 
участі в АТО/ООС багато ветеранів війни зазнали значної або часткової втрати 
здоров’я. За медичною допомогою протягом 2019 року звернулося 170 430 
ветеранів війни, протягом першого півріччя 2020 року – 70 830 осіб.

Крім фізичних травм, ветерани війни зазнають психологічного 
травмування, що може призводити до погіршення їх психоемоційного стану, 
виникнення психосоматичних захворювань і соціальної дезадаптації. Відтак, 
гострою є потреба в послугах психологічної і медико-психологічної реабілітації, 
без отримання яких неможливе повноцінне повернення ветеранів війни до 
цивільного життя. Водночас, вплив травматичних подій поширюється не тільки 
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на безпосередні жертви, ефекти травматизації охоплюють їх сім’ї, оточення. В 
умовах тривалого воєнного конфлікту на сході України реінтеграція ветеранів до 
мирного життя є важливим питанням для держави.

У цілому на сьогодні побудовано розгалужену і централізовану мережу 
соціальних служб та збережено базові орієнтири щодо задоволення невід’ємних 
соціальних прав громадян. Водночас виникають різноманітні виклики для 
стійкості системи соціального захисту в Україні. До таких викликів належать і 
зазначені вище суперечливі підходи до формування соціальних стандартів, 
зокрема, прожиткового мінімуму.

Складними залишаються адміністративні процедури та дії у забезпеченні 
соціального захисту. У різних площинах соціальні питання регулюються понад 
200 законами, у т. ч. 37 основними. До вироблення, регулювання і реалізації 
державної соціальної політики залучено 6 основних міністерств, понад 16 
центральних органів виконавчої влади, окремі фонди, а також різні підприємства 
і установи. Усе це робить процес отримання соціальних послуг незрозумілим для 
пересічного громадянина.
     Крім того, існує неупорядкованість надання соціальних виплат, пільг та 
допомог, оскільки їх отримувачі часто встановлюються за принципом набуття 
статусу «знедоленого» чи «поважного» члена суспільства. Соціальне 
забезпечення  надається широкому колу представників різних соціальних груп, 
що дозволяє претендувати на них майже половині громадян України, тоді як 
постійної допомоги потребують лише до 5 % громадян і тимчасової підтримки – 
ще 20 %. Усе це призводить, з одного боку, до зловживань, а з іншого - до 
недовіри до усієї системи соціального захисту і, як наслідок, уникнення участі в 
ній.

Загалом за показниками соціального відчуження спостерігається певне 
покращення ситуації, проте воно відбувається досить повільно та не за всіма 
напрямами.

Реалізація напряму Стратегії “Запобігання бідності та соціальному 
відчуженню серед внутрішньо переміщених осіб” здійснюється відповідно до 
Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції в інші 
регіони України, на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094. У зв'язку з цим завдань та шляхів 
реалізації за цим напрямом безпосередньо у Стратегії не було визначено. 

Щодо показників реалізації Стратегії подолання бідності

ПОКАЗНИКИ 2015 2016 2017 2018 2019

2020
(дев’я

ть 
місяці

в)

Прогн
озован

ий у 
Страте
гії на 
2020

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF#n10
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Рівень бідності за абсолютним 
критерієм для порівняння з 
міжнародними показниками 
(за методологією Світового 
банку), відсотків

2,4 2,0 1,9 1,8 0,3 0,2 0,5

Рівень бідності за відносним 
критерієм (60 % медіанного 
рівня середньодушових 
еквівалентних доходів з 
використанням шкали 
еквівалентності ЄС: 1,0; 0,5; 
0,3), відсотків

8,1 7,7 8,3 10,2 11,4 10,9 6,5

Рівень бідності за абсолютним 
критерієм (витрати, нижчі від 
фактичного прожиткового 
мінімуму), відсотків

58,3 58,6 47,3 43,2 41,3 49,5 15

у тому числі серед працюючих 
осіб, відсотків 52,5 52,6 39,1 35,6 33,4 41,3 11

Рівень бідності за абсолютним 
критерієм (доходи, нижчі від 
фактичного прожиткового 
мінімуму), відсотків

51,9 51,1 34,9 27,6 23,1 25,4 -

у тому числі серед працюючих 
осіб, відсотків 42,6 42,0 23,7 18,2 13,3 15,8 -

Рівень безробіття населення у 
віці 15-70 років за 
методологією Міжнародної 
організації праці, відсотків 
економічно активного 
населення відповідного віку

9,1 9,3 9,5 8,8 8,2
9,5

(січень-
грудень

)

9

Частка коштів (без урахування 
житлової субсидії), що 
доходять до 30 % найбіднішого 
населення у результаті 
виконання програм державної 
соціальної допомоги, відсотків

41,3 37,6 43,6 51,1 43,5 - 47

Частка бідного населення 
(витрати, нижчі від фактичного 
прожиткового мінімуму), 
охопленого програмами 
соціальної підтримки 
(соціальні пільги, житлові 
субсидії, допомога на дітей, 
допомога малозабезпеченим 
сім’ям та інші види соціальної 
допомоги), відсотків

63,0 70,3 73,6 70,9 57,4 - 65
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При підготовці Стратегії подолання бідності також були визначені 
конкретні показники, яких передбачалося досягти у 2018 та 2020 роках за 
результатами її реалізації.

Рівень бідності за абсолютним критерієм за методологією Світового 
банку з року в рік невпинно скорочувався і уже в 2019 році було досягнуто 
нижчого, ніж визначений Стратегією, показника - 0,3 % (за дев'ять місяців 2020 
року - 0,2 %). Цей показник передбачає, що еквівалентні витрати особи нижче 
межі бідності, визначеної ООН для країн Центральної та Східної Європи як 
гривневий еквівалент 5,05 долара США відповідно до паритету купівельної 
спроможності, розрахованого Світовим банком. Однак, різке зниження цього 
показника у 2019 році пов'язане з тим, що Світовий банк істотно змінив рівень 
купівельної спроможності гривні: з 9,12/долар у 2018 році до 7,09 /долар у 2019 
році. 

Загалом, слід зазначити, що використання міжнародних показників не дає 
розуміння масштабів бідності в Україні. Так, у міжнародній практиці 
використовується показник крайньої бідності - це витрати 1,9 $ (ПКС) на людину 
в день. За даними Світового банку у 2018 році в Україні близько 4,4 тис. осіб 
(менше 1 % населення) перебували нижче цієї межі.

Рівень бідності за відносним критерієм (60 % медіанного рівня 
середньодушових еквівалентних доходів з використанням шкали 
еквівалентності Європейського Союзу 1,0; 0,5; 0,3), незважаючи на початкову 
динаміку до зниження, з 2018 року почав зростати і за дев'ять місяців 2020 року 
склав 10,9 %, що значно вище за визначену мету у 6,5 %.

Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати та доходи, нижчі 
від фактичного прожиткового мінімуму) демонстрував позитивну динаміку 
до скорочення, починаючи з 2017 року (найнижчих показників вдалося досягти 
у 2019 році - 41,3 % за витратами та 23,1 % за доходами). Однак, за результатами 
9 місяців 2020 року спостерігалось зростання цих показників, як у цілому серед 
населення, так і серед працюючих осіб.

Так, за даними 9 місяців 2020 року рівень бідності за абсолютним 
критерієм (доходи, нижче фактичного прожиткового мінімуму) зріс і становив 
25,4 % проти 23,1 % у 2019 році. Серед працюючих рівень абсолютної бідності 
становив 15,8 % проти 13,3 %. 

Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного 
прожиткового мінімуму) за результатами 9 місяців 2020 року склав 49,5 % 
проти 41,3 % у 2019 році, серед працюючого населення - 41,3 % проти 33,4 %. 

Таким чином, досягнення поставленої мети у 15 % рівня абсолютної 
бідності за витратами (11 % для працюючого населення) поки що залишається 
нездійсненним. 

Показник частки коштів (без урахування житлової субсидії), що 
доходять до 30 % найбіднішого населення у результаті виконання програм 
державної соціальної допомоги, не має стабільної динаміки і з року в рік 
змінюється в той чи інший бік. Найвищого показника було досягнуто у 2018 
році - 51,1 %, а за останніми на сьогодні даними (2019 рік) він скоротився до 
43,5 %, що є нижчим за поставлену мету у 47 %.
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Частка бідного населення, охоплена програмами соціальної підтримки, 
зростала протягом 2015-2017 років, однак потім почала скорочуватися, що 
насамперед пов'язане із змінами у програмі надання житлових субсидій, де 
спочатку істотно розширили контингент осіб, які можуть отримувати субсидію, 
а потім, навпаки, стали обмежувати можливості входження у програму. За 
останніми даними (2019 рік) ця частка складає 57,4 %, що менше від закладеної 
мети у 65 %.

Найбільш вразливими соціально-демографічними групами населення 
впродовж 2015-2020 років були діти (особи 0-17 років), серед яких за даними 
дев’яти місяців 2020 року 26,3 % потрапляє до категорії бідних за відносним 
критерієм за витратами, підлітки (20,7 % за відносним критерієм), особи 
старше 75 років (31,4 % за відносним критерієм) та непрацюючі пенсіонери 
(26,1 % рівень відносної бідності). 

Цілком очевидно, що найнижчі рівні відносної та абсолютної бідності 
було зафіксовано серед працюючих осіб (за даними дев’яти місяців 2020 року 
17,7 % за відносними критерієм за витратами, 15,8 % за абсолютним критерієм 
за доходами).

У регіональному аспекті порівняно з 2015 роком у 2019 році рівень 
бідності за відносним критерієм зменшився у 10 регіонах: найбільше у 
Донецькій області (на 8,5 в.п.), Луганській (на 7,5 в.п.) та Закарпатській (на 7,1 
в.п.) областях. Найбільше значення рівня бідності за відносним критерієм у 
2019 році було зафіксовано у Херсонській області (44,4 %), найнижче - у 
Чернігівській (12,3 %).

Рівень бідності за абсолютним критерієм за доходами у 2019 році у 
порівнянні з 2015 роком скоротився за всіма регіонами України, при цьому у 17 
регіонах він скоротився більш ніж у два рази. Найнижче значення рівня бідності 
у 2019 році за абсолютними критерієм було зафіксовано у місті Києві - 8 %, а 
найвище у Херсонській області - 42,3 %.

Водночас, за дев'ять місяців 2020 року рівень абсолютної бідності за 
доходами зріс у 16 регіонах: найбільш суттєво - у Чернівецькій (на 23,5 в.п.), 
Львівській (на 12,3 в.п.) та Донецькій (на 8,5 в.п.) областях. Найнижче значення 
цього показника за дев'ять місяців 2020 року було зафіксовано у місті Києві - 
12,1 %, найвище у Чернівецькій області - 52,7 %.

Важливим показником, який свідчить про ситуацію з рівнем бідності в 
країні, є споживчі можливості домогосподарств. Згідно з законом Енгеля, при 
зростанні доходів зменшується частка витрат на харчування, одночасно в 
абсолютному  вимірі витрати на їжу збільшуються. 

Міністерство сільського господарства США здійснює регулярний 
моніторинг витрат на харчування сімей у понад 100 країнах світу. За даними 
цього рейтингу у період 2013-2018 років Україна перемістилась з 92 на 99 місце 
серед 110 країн світу. При цьому у розвинених країнах світу витрати населення 
на харчування становлять у середньому менше 15 % їх доходів.

Що ж до України, то у 2015 році частка витрат середньостатистичного 
домогосподарства на харчування складала 53,1 %, у 2019 - 46,5 %. Частка 
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домогосподарств, які витрачають на харчування більше 60 % сукупних витрат, 
у 2015 становила 43,1 %, а до 2019 року зменшилась до 27,7 %. 

Частка витрат на харчування в бюджеті української сім'ї є чутливим 
індикатором  рівня життя в цілому. Значні масштаби низькодохідності – головна  
причина незбалансованого споживчого бюджету родини, половина якого 
витрачається на харчування. У такій ситуації сім'ї практично не залишається 
коштів не тільки для розвитку, а й для оплати базових соціальних послуг. 

За даними Держстату, питома вага споживчих витрат домогосподарств, у 
складі яких є працюючі особи, у 2019 році склала 90 % від загальних грошових 
витрат (з них продовольчі товари - 45,3 %, непродовольчі товари - 26,7 %, 
послуги - 18 %). Відтак, на заощадження у середньостатистичного 
домогосподарства залишається незначна частка грошових витрат, а саме 
зростання заощаджень домогосподарств у світі вважається ознакою зростання 
добробуту населення. 

Також про масштаби  бідності в Україні можуть свідчити індикатори т.зв. 
суб'єктивної бідності, що визначається на підставі самооцінки матеріального 
рівня домогосподарствами. За результатами соціологічного дослідження 
Інституту соціології НАН України, частка населення, що оцінює свій 
матеріальний стан як «повний достаток», становить усього 0,6 % опитаних, при 
цьому 4 % опитаних не вистачає продуктів харчування, а 30,2 % опитаних 
коштів вистачає лише на продукти харчування. 

На запитання про те, яких соціальних благ не вистачає, 24 % відповіли - 
можливості купувати необхідні продукти, 50,1 % - можливості проводити 
повноцінну відпустку, 39,8 % - підходящої роботи. Соціологи відзначають, що 
відповіді на ці запитання протягом останнього десятиріччя не засвідчують 
значного покращення рівня життя населення. 

У 2018 році Рахункова палата затвердила Звіт про результати аналізу 
виконання заходів з реалізації Стратегії подолання бідності (від 11.09.2018 № 
23-3), у якому, зокрема, зауважила, що в Україні обмежена інформаційна-
статистична база для дослідження ситуації щодо соціального відчуження. Разом 
з тим, проведення такого дослідження є необхідною вимогою для реалізації 
соціальної політики в країнах ЄС. 

Також було зазначено, що статистична надійність результатів розрахунків 
показників бідності неухильно погіршується у зв’язку з низкою чинників: 
зниженням рівня участі домогосподарств в обстеженнях Держстату, 
зростаючим рівнем недоохоплення обстеженням заможних верств населення, 
відсутністю достовірних даних щодо населення України. Єдине джерело 
інформації для розрахунків показників бідності – це дані вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств. Тому очевидною є необхідність 
застосування комплексних методів отримання інформації для визначення 
показників бідності з прийнятним рівнем надійності. 

Також Рахункова палата акцентувала увагу на тому, що Уряд, 
затверджуючи щорічні плани заходів з реалізації Стратегії, не визначав функції 
контролю за їх реалізацією, не передбачав складання звітів про їх виконання з 
висвітленням проблемних питань і шляхів їх вирішення для прийняття 
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обгрунтованих управлінських рішень, а також публічного обговорення та 
оприлюднення таких звітів. Це, звісно, значно ускладнює оцінювання підсумків 
реалізації Стратегії. 

Загалом за весь період реалізації Стратегії відбулися певні позитивні 
зрушення, які стали як результатом загального покращення економічної 
ситуації в країні, так і безпосередньо наслідком виконання завдань Стратегії. 
Впродовж 2017-2019 років закріпилася тенденція щодо зменшення масштабів 
бідності в Україні та загального покращення показників рівня життя. Проте, за 
результатами дев'яти місяців 2020 року в Україні спостерігається зростання 
бідності за усіма основними монетарними критеріями. 

Очевидно, що погіршення економічної ситуації у 2020 році, спричиненої 
запровадженням карантинних обмежень у зв’язку з поширення пандемії 
COVID-19, спричинило суттєве погіршення показників бідності. Слід 
зауважити, що це характерно для більшості країн світу. ООН прогнозує, що 
внаслідок пандемії у світі вперше з 1990 року зросте кількість людей, які живуть 
у крайніх злиднях. Це означає «повернення назад приблизно десятирічного 
прогресу у зниженні рівня бідності у світі» – стверджують в ООН.

Водночас, слід зазначити, що за більшістю позицій, визначених Стратегію 
подолання бідності у 2016 році, у 2020 році не було досягнуто запланованих 
показників.

Зважаючи на вищевикладене, учасники слухань у Комітеті Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендують:

I. Щодо вдосконалення статистичної надійності результатів розрахунків 
показників бідності

1. Державній службі статистики України продовжити роботи із 
впровадження вибіркового обстеження «Статистика доходів та умов життя (EU 
SILC)» та здійснити за результатами опитування розрахунки системи показників 
бідності та соціальної ізоляції, що відповідають європейським стандартам.

II. Щодо розробки нової Стратегії подолання бідності

1. Кабінету Міністрів України забезпечити розробку та прийняття нової 
Стратегії подолання бідності в Україні до 2025 року та при цьому:

- структурувати Стратегію залежно від вразливості окремих категорій 
(груп) населення до бідності;

- визначити базову роль годувальника домогосподарства у соціальній 
політиці державі; 

- щорічно затверджувати плани заходів з реалізації Стратегії з 
висвітленням проблемних питань і шляхів їх вирішенням, а також публічним 
обговоренням та оприлюдненням таких звітів; 
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- встановити чіткі вимоги щодо контролю за реалізацією виконання 
співвиконавцями заходів Стратегії; 

- визначити пріоритетні завдання Стратегії та їх цільове фінансування 
шляхом затвердження у Державному бюджеті України відповідних бюджетних 
програм.

III. Щодо подолання бідності серед працюючого населення 

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проєктів законів України:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення 
передумов для його підвищення (реєстр. № 3515);

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
функціонування національної системи кваліфікацій (реєстр. № 4147).

2. Кабінету Міністрів України до 01 листопада 2021 року забезпечити 
розробку та подання до Верховної Ради України законопроєктів:

- про забезпечення задоволення грошових вимог найманих працівників у 
разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи 
та ратифікації статті 25 Європейської соціальної хартії (переглянутої) і розділу 
ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173 про захист вимог працівників 
у випадку неплатоспроможності роботодавця;

- щодо сприяння зайнятості населення та впровадження нових активних 
програм на ринку праці;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату 
заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця;

- про внесення змін до законодавства стосовно скорочення складових 
заробітної плати, які враховуються для визначення її мінімального розміру;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 
порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про 
працю та зайнятість.

3. Кабінету Міністрів України впродовж 2021 року розробити 
законодавчі пропозиції щодо можливості повернення частини податків в 
домогосподарства.

4.  Кабінету Міністрів України під час формування проєктів Державного 
бюджету України на 2022 та наступні роки передбачити: 

- підвищення прожиткового мінімуму до його фактичного розміру;
- підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою забезпечення обґрунтованих 
міжтарифних співвідношень між заробітною платою працівників низької 
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кваліфікації та професіоналів, а також забезпечення загальної декомпресії 
тарифної сітки;

- забезпечення фінансування видатків на оплату праці працівників галузей 
бюджетної сфери та інших галузей і підприємств, що фінансуються з 
Державного бюджету України, у повному обсязі, відповідно до чинного 
законодавства. 

5. Міністерству економіки України до 01 вересня 2021 року 
вдосконалити методики:

- аналізу стану ринку праці на національному та регіональному рівнях;
- проведення середньострокового прогнозування потреби у робочій силі в 

розрізі регіонів, видів економічної діяльності, професій та кваліфікацій з метою 
складення середньострокового прогнозу потреби у робочій силі на 
національному та регіональному рівнях.

6. Міністерству освіти і науки України до 01 листопада 2021 року:
- опрацювати питання щодо можливостей запровадження системи 

моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти в освітньо-
кваліфікаційному розрізі;

- вдосконалити методику формування переліку професій 
загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти 
державного бюджету, на основі даних аналізу ринку праці.

7. Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством 
економіки України:

-  у п’ятимісячний строк запровадити регулярне аналітичне дослідження 
професійних компетентностей, яких потребує сучасний ринок праці, та 
здійснювати на його основі регулярне корегування змісту навчально-освітніх 
програм та освітніх стандартів;

- опрацювати питання щодо можливостей активізації партнерства між 
бізнесом та освітнім сектором з організації стажування та надання першого 
робочого місця молодим людям за найбільш затребуваними професіями на ринку 
праці, впровадження дуальної форми здобуття освіти, розробки професійних та 
освітніх стандартів.

8. Державному центру зайнятості постійно вживати заходів щодо 
розробки та запровадження нових механізмів ефективного та швидкого пошуку 
роботи зареєстрованими безробітними.

9. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
активізувати діяльність регіональних рад професійної освіти з метою 
формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців і 
робітничих кадрів на основі даних аналізу регіональних ринків праці.
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IV. Щодо подолання бідності серед населення сільської місцевості та малих 
міст

1. Кабінету Міністрів України до 01 листопада 2021 року вжити заходів 
щодо:

- забезпечення в сільській, селищній, міській територіальній громаді 
фахівців із соціальної роботи для запровадження раннього виявлення 
вразливості сімей/осіб та профілактики складних життєвих обставин;

- забезпечення інтернет-зв’язку належної якості на всій території 
держави, зокрема, для організації онлайн-навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

2. Міністерству соціальної політики України у тримісячний строк 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
збільшення кількості фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних 
громадах та якості їх роботи, кваліфікації.

3. Міністерству розвитку громад та територій України до 01 листопада 
2021 року розробити та подати до Кабінету Міністрів України проєкти 
нормативно-правових актів у сфері забезпечення енергетичної ефективності 
будівель.

4. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
постійно вживати заходів щодо: 

- забезпечення визначення потреб населення відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних 
послугах; 

- здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості та 
оприлюднення відповідних результатів;

- інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і 
порядок надання у доступній формі.

V. Щодо подолання бідності серед сімей з дітьми та у складі яких є особи з 
інвалідністю

1. Кабінету Міністрів України до 01 листопада 2021 року опрацювати 
питання щодо можливостей та перспектив впровадження:

- надання допомоги малозабезпеченим сім’ям шляхом стимулювання 
непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до пошуку роботи, 
участі у громадських роботах;

- нових механізмів сприяння працевлаштуванню та зайнятості осіб з 
інвалідністю, у тому числі шляхом розвитку соціального підприємництва та 
започаткування ними власної справи;

- щорічного зростання розміру допомоги при народженні дитини;
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- удосконалення існуючих та запровадження нових програм доступного 
кредитування житла, зокрема, молодіжного.

2. Міністерству соціальної політики України до 01 жовтня 2021 року 
опрацювати питання і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

- можливості створення додаткових сервісів та соціальних послуг для 
сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (денний догляд для 
дітей з інвалідністю, послуга відпочинку для батьків дітей з інвалідністю, 
послуги раннього втручання тощо);

- збільшення кількості влаштованих у сімейні форми виховання (дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, під опіку, піклування) дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування

- удосконалення системи забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації для досягнення 100-відсоткового забезпечення 
потреби;

- подальших кроків для здійснення переходу на систему монетизації, 
компенсації та доплатного механізму при забезпеченні технічними та іншими 
засобами реабілітації серійного виробництва.

3. Міністерству фінансів України продовжити системне здійснення 
верифікації та моніторингу державних виплат, насамперед, забезпечити 
запровадження та здійснення превентивної верифікації.

4. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
вживати заходів для забезпечення доступності усіх будівель та споруд, що 
перебувають у державній та комунальній власності, для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення відповідно до Державних будівельних 
норм України.

VI. Щодо подолання бідності  серед осіб старше 75 років та непрацюючих 
пенсіонерів

1. Верховній Раді України прискорити розгляд проєкту Закону України 
про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного 
законодавства (реєстр. № 4668 від 28.01.2021).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити впродовж 2021 року:
- створення належної інституційної спроможності для запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування;
- запровадження щомісячної компенсаційної виплати для громадян, які 

досягли 75-річного віку та у яких щомісячний розмір пенсії не досягає розміру 
середньої заробітної плати в Україні;

- постійно вживати заходів для підвищення рівня пенсійного 
забезпечення населення;
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- розробити законодавчі пропозиції з метою забезпечення доступу 
дорослого населення до навчальних і освітніх послуг, оплати їх вартості, 
професійної орієнтації та супроводу дорослих під час навчання, а також 
залучення місцевих органів влади до реалізації заходів з навчання дорослих 
тощо;

- підготувати та затвердити нормативно-правові акти щодо врегулювання 
порядку виплати сум пенсій особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які не 
виплачені за минулий період. 
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