
УДК 336:364.05

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ГАРАНТІЙ ГРОМАДЯН

О. В. Вознюк,  аспірант, Університет митної справи та фінансів

          Методологія дослідження.  Результати получено на основі методології 
постнекласичної парадигми як певної картини світу з  використанням методів наукового 
пізнання:порівняння, узагальнення – при встановленні сутнісних характеристик у підходах
до дослідження процесів координації; анализу та синтезу – при виявленні тенденцій і 
закономірностей  економічного розвитку та детерминації ними  соціальних наслідків; 
методів наукової доказовості: дедукції та індукції – при формулюванні умовиводів 
(висновків); логічного та історичного – при проведенні  часових та просторових 
параллелей. 

         Результати. На основі широкого використання емпіричного матеріалу і критичного 
аналізу соціально-економічної літератури здійснено дослідження одного з аспектів теорії 
фінансів – проблеми оптимізації системи фінансового забезпечення соціальних гарантій 
громадян в контексті вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій 
держави. Основна увага зосереджена на напрямках досягнення оптимального 
використання фінансових ресурсів, які повинні забезпечувати соціальні гарантії 
населення. Автором пропонується активніше застосовувати в практиці планування 
бюджетних витрат програмно-цільовий метод планування, змінити методологію 
формування споживчого кошика, посилити економічну та наукову обґрунтованість 
встановлення основних соціальних стандартів, зокрема, мінімальної заробітної плати. 
Робиться акцент на необхідності реформування заробітної плати, підвищення адресного 
характеру соціальної допомоги.

         Новизна. Дослідження проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної 
сфери в Україні вітчизняними вченими дозволило узагальнити основні недоліки у 
фінансуванні системи соціальних гарантій, як наприклад, занадто широкий перелік 
соціальних зобов'язань держави, що супроводжується відсутністю гарантованого 
фінансового забезпечення; недоврахування  реальних макроекономічних передумов і 
перспектив надходжень до дохідної частини бюджету при плануванні соціальних витрат 
майбутніх періодів; недосконалість системи адміністрування фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на соціальні цілі; розпорошеність бюджетних ресурсів і дублювання 
управлінських функцій у розподілі соціальних витрат між різними гілками виконавчої 
влади; неможливість концентрації бюджетних коштів на пріоритетних напрямках 
соціального розвитку територіальних громад; надмірна централізація управління 
фінансовими потоками, що направляються на соціальну підтримку населення; 
недосконалість законодавчого регулювання прав органів місцевого самоврядування щодо 
здійснення повноважень у сфері соціального забезпечення; непрозорість формування 
міжбюджетних відносин внаслідок відсутності нормативів фінансової забезпеченості за 
відповідними галузями або вартісних стандартів надання соціальних послуг; низька 
ефективність витрачання бюджетних коштів на соціальні цілі в результаті повільного і 
непослідовного впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі як на 
державному, так і на місцевому рівнях і т.д.



          Практична значимість. Визначено необхідність прогнозу розвитку галузей 
соціальної сфери, які б передбачали послідовність реформ і розрахунок коштів на 
фінансування галузей, включаючи фінансування самих реформ.
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