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Задекларувавши перехід від минулої системи цінностей до європейської 

Україна занурилась у вир бурхливих змін, серед яких в тому числі соціальне 

забезпечення населення. Останнім часом, питання пов'язані з розвитком 

системи соціального захисту населення України стоять дуже гостро. 

Одним з аспектів соціального забезпечення є соціальні пільги. Хоча 

система соціальних пільг в Україні є доволі розвиненою, рівень соціальної 

захищеності населення залишається недостатнім та має певні недоліки. До 

недоліків сучасної державної системи соціальних пільг можна віднести: 

– відсутність нормативно-правової бази, яка би чітко, стисло та 

комплексно визначала підстави, суб'єкти, види та механізм надання соціальних 

пільг; 

– недосконалість механізму надання пільг, оскільки реально ними можуть 

скористатися не всі, хто має на них право; 

– недосконалість системи моніторингу соціального стану сімей, а тому 

важко визначити всіх тих осіб, які потребують забезпечення; 

– підприємства та організації, на які покладається обов'язок надання 

пільг, не мають єдиної методики обчислення фактичної вартості окремих видів 

пільг та методики обліку наданих пільг; 

– відсутність прозорої статистичної звітності щодо фактичної вартості 

пільг, стану їх фінансування та використання самих пільг громадянами. 

Зокрема, диференціація соціальних пільг у законодавстві здійснюється за 

суб'єктами, яким вони надаються. Передбачено надання пільг: ветеранам війни; 

ветеранам праці; особам, які мають особливі заслуги перед державою; 

багатодітним сім'ям; особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; 

дітям-сиротам; реабілітованим особам, пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам 

та ін. 

Зазначені вище недоліки визначають основні напрямки в покращенні 

роботи системи соціальних пільг, у тому числі медико-реабілітаційних пільг. 

Віддзеркаленням людини в системі державної політики є стан її соціального 

захисту та надання соціальних гарантій. Тому, шлях та стратегія інтеграції 

України до складу Європейського співтовариства потребує вдосконалення 

щодо захисту прав і свобод людини, демократизації всіх складових суспільного 

життя. Забезпечення механізмів і умов для створення матеріального та 

духовного добробуту населення в свою чергу призведе до загального 

економічного росту в Україні та забезпечення сталого розвитку. 


