впливи та шлях до стабільного розвитку/ [О.Г. Білоцерківець, Т.В. Бурлай, Н.Ю. Гончар та ін.]; НАН України;
Ін– т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с. 4. Іванюта С. М. Антикризове управління підприємством/ С. М.
Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с. 5. Кунденко А.В., Смущенко І.А., Овсянюк К.С. стаття «Причини та наслідки
криз вітчизняних підприємств»// Науковий вісник ЧДІЕУ №1 (17), 2013.

О.М. Левчук, старший викладач кафедри фінанси та кредит ХЕПУ
НЕДОСКОНАЛІСТЬ РОЗРАХУНКІВ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ В
УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Державна соціальна політика України базується на ідеї соціальних
мінімумів: мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, прожитковий мінімум тощо.
На основі прожиткового мінімуму запроваджено нову систему соціальних
стандартів, що стало ключовим етапом реформування соціальної політики.
Сьогодні експерти зазначають, що розміри мінімальних державних соціальних
стандартів і гарантій є заниженими,що суперечить міжнародним принципам
визначення якості життя населення.
Метою статті є розглянути нинішню структуру українського споживчого
кошика, зокрема норми споживання, склад продуктів харчування, набір
непродовольчих товарів та послуг і з’ясувати, наскільки споживчий кошик
українського громадянина відповідає міжнародним нормам формування
аналогічного кошика.
Нагальні питання щодо визначення методики розрахунку споживчого
кошику та прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту
розглядались у вітчизняній економічній літературі такими вченими як В.
Столяров, А. Колосок, С.Бурлуцький, Н. Савченко, Т. Кір’ян, М. Шаповал. та
ін., але залишаються недостатньо дослідженими проблеми методик розрахунків
базових соціальних стандартів.
Необхідність приведення прожиткового мінімуму до реального показника
та підняття його до належного рівня широко обговорюється на всіх рівнях
державної політики, особливо профспілками України [2]. Необхідність
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осучаснення

прожиткового

мінімуму

зазначалася

Міністром

соціальної

політики на засіданні Верховної Ради від 27.02.2013 р., а також окремими
депутатами, які вносили законопроекти щодо удосконалення Закону України
«Про прожитковий мінімум».
Основу для розрахунку прожиткового мінімуму для основних соціальних
і демографічних груп населення становить вартість мінімальних наборів
продуктів харчування, послуг та непродовольчих товарів, які зазвичай
називаються споживчим кошиком. Від цінової величини споживчого кошику
залежить, на якому рівні буде встановлений прожитковий мінімум, а отже і всі
інші соціальні стандарти, гарантії, виплати та допомоги. В цьому контексті
особливої гостроти набуває вміст та методика обрахунку споживчого кошику
та прожиткового мінімуму.
Сучасний розрахунок прожиткового мінімуму здійснювався відповідно
до методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які
належать

до

основних

соціальних

і

демографічних

груп

населення,

затвердженої Наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату України (від
17.05.2000 р. № 109/95/157), виходячи з наборів продуктів харчування,
мінімальних наборів непродовольчих товарів та послуг, затверджених
постановою Кабінету Міністрів № 656 від 14 квітня 2000 року.
При формуванні мінімального набору продуктів харчування враховується
їх хімічний склад та енергетична цінність, а також норми фізіологічних потреб,
рекомендовані ВООЗ. Цей набір розрахований на основі норм споживання
продуктів харчування для різних категорій населення, розроблених науково–
дослідним інститутом харчування МОЗ України на підґрунті методичних
розробок щодо фізіологічних потреб, здійснених Ленінградським інститутом
гігієни праці ще 1990 року.
Склад споживчого кошика України був затверджений у 1992 році й
відтоді суттєво не переглядався. Цілком очевидно, що методика створення
споживчого кошика застаріла. Таким чином, набір продуктів харчування,
наборів непродо-вольчих товарів та наборів послуг, що складає теперішній
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споживчий кошик, можна вважати нелегітимним.
Споживчий кошик, що складається з 335 компонентів, не переглядавсяв
Україні з 2000 року, у той час як законодавством передбачається його перегляд
кожні 5 років.
Раціональний споживчий бюджет відображає споживання товарів і
послуг, забезпеченість предметами культурно-побутового та господарського
призначення

у

відповідності

з

науково

обґрунтованими

нормами

та

нормативами задоволення раціональних (розумних) потреб людини.
Такою може бути наступна структура: продукти харчування не повинні
перевищувати 30%, непродовольчі товари 47% (із них тканини, одяг, взуття
20%; меблі, предмети культури і побуту 18%; інші товари 9%) і всі послуги
23%. Фактична структура споживання населення далека від раціональної.
Відповідно до Закону України № 1165-VII от 27.03.2014 році збільшення
прожиткового мінімуму не передбачається. Стаття 7 цього Закону передбачає
Встановлення у 2014 році прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень.
Як бачимо, ситуація з встановлення соціальних стандартів бажає
кращого. Динаміка зросту споживчих цін значно випереджає доходи населення.
В сучасних умовах господарювання,а передусім політичних умов коли,нажаль,
всі Державні інституції не «працюють» говорити про найближче поліпшення
ситуації з переглядом соціальних стандартів,а також споживчого кошику який є
базою розрахунків не є можливим. Такий стан речей певним чином гальмує
інтеграційні процеси.
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