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Straipsnyje analizuojamos šiuolaikinės Ukrainos socialinės politikos įgyvendinimo problemos. Aptarta Uk-
rainos pasirinkta socialinio - ekonominio regionų vertinimo sistema. Analizuojant jaunimo politikos įgyvendi-
nimą daroma išvada, kad Ukrainos valstybės tarnautojams, atsakingiems už jaunimo politikos įgyvendinimą, 
svarbu nustatyti kvalifikacijos standartus. Pastebima, kad Ukrainos švietimo politikos modernizavimas sieja-
mas tiek su švietimo sistemos decentralizavimu, tiek su gebėjimų prioriteto užtikrinimu šios šalies lavinimo ir 
mokymo struktūrose. Aptariant prekybos žmonėmis problemą išryškinamos kovos su šia blogybe priemonės. 
Vertinant sveikatos apsaugos reformą akcentuojama, kad Ukraina tęsia draudiminės medicinos reformą, o 
pensijų reformų srityje remiasi teigiama ir neigiama šių reformų pasekmių kitose Vidurio Europos šalyse patir-
timi. Apibendrinant teigiama, kad, atsižvelgiant į susiklosčiusią oligarchinę šalies rinkos ekonomiką, Ukrainos 
socialinė politika orientuojama į motyvacinę korporacinę „gerovės valstybės“ kryptį.  
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Įvadas 

Daugelis Vidurio ir Rytų Europos šalių išgy-
vena pereinamojo laikotarpio sunkumus. Sudė-
tingos ir socialiai skausmingos socialinės bei 
ekonominės transformacijos verčia šias šalis ieš-
koti įvairių kelių socialinei politikai efektyvinti. 
Tačiau lietuviškoje mokslinėje spaudoje tie pro-
cesai dar mažai analizuoti. Daugelis Lietuvos 
socialinės politikos tyrinėtojų (G. Bernotas, A. Guo-
gis, G. Liudvinovičienė [1; 2; 3, p. 74 - 82; 4, 
p.73 - 78 ir kt.] nagrinėja socialinius procesus bei 
socialinio įstaigų administravimo efektyvumą 
Vakarų šalyse, bet nepakankamai domisi sociali-

nės politikos tendencijomis Nepriklausomų Vals-
tybių Sandraugos (NVS) erdvėse. 

Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti šiuolaikines 
įvairių socialinės politikos sričių tendencijas ir 
problemas Ukrainoje. Šalis iš dalies deklaruoja 
provakarietišką vystymosi kryptį, ir jos pastangos 
reformuoti socialinę politiką bei efektyvinti socia-
lines paslaugas teikiančių įstaigų administravimą 
vertos dėmesio. 

Socialinė Ukrainos politika šiame straipsnyje 
analizuojama plačiąja prasme, apimant daugelį 
socialinės politikos posistemių: socialinį ekono-
minį vystymąsi, socialinės rūpybos problemas, 
jaunimo politikos sferą, socialinių darbuotojų 
rengimą, prekybos žmonėmis situaciją, socialiai 
pavojingų ligų prevenciją, švietimo politikos 
tendencijas, pensijų sistemą ir kt. Tai pagrindinės 
problemos, kurias turi įveikti Ukraina įvairiose 
socialinės politikos srityse, norėdama sukurti 
stabilią ir demokratinę valstybę. 

Analizuojant socialinės politikos problemas, 
remiamasi kontinentine „plačiosios“ socialinės 
politikos tradicija, ir ši viešosios politikos kryptis 
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skirstoma į posistemius: jaunimo politiką, sveika-
tos apsaugos politiką, švietimo politiką ir t.t.  

1. Socialinis ekonominis Ukrainos regionų 
vertinimas 
Siekiant efektyvesnio centrinės valdžios ir re-

gionų bendradarbiavimo, centrinės valdžios lyg-
menyje buvo sukurta Socialinio ekonominio Ukrai-
nos regionų vertinimo metodika [5, p. 19]. Šią me-
todiką Ukrainos Vyriausybė patvirtino 2004 m. 
vasario 4 d. [6]. Tačiau po revoliucinių 2004 – 
2005 m. įvykių, atėjus į valdžią naujiems lyde-
riams, ta metodika buvo „užmiršta“. Ukrainos eko-
nomikos ir Europos integracijos ministerija įvedė 
kasketvirtinę kiekvieno šalies regiono stebėseną, 
kuri įteisinta 2005 m. kovo 6 d. Ukrainos Vyriau-
sybės nutarimu [7]. Iš esmės tai buvo pakoreguota 
2004 m. Metodika, kuri kaip vertinimo metodika 
labai mažai pakeista. 

Nustatant vietos valdžios efektyvumą socialinė-
je ekonominėje srityje, atliekamas kasketvirtinis 
kompleksinis reitinguotas socialinių ekonominių 
regionų ir kiekvienos srities rajonų rezultatų verti-
nimas. Pagrindiniai principai, kuriais remiasi ši 
reitingavimo sistema, yra šie: objektyvumas, nepri-
klausomumas, lygiateisiškumas ir valstybės intere-
sų paisymas. Pavyzdžiui, Odesos srityje reitingo 
objektai yra 26 rajonai ir 7 srities miestai. Informa-
ciniai monitoringo rėmėjai yra kiekvienos Ukrainos 
srities statistikos valdybos ir už socialinę ekonomi-
nę politiką atsakingi centrinių ir regioninių šalies 
institucijų padaliniai, atsakingi už socialinę, darbo 
ir finansų politiką, Vyriausiosios pensijų fondo 
valdybos sričių filialai ir Vyriausiosios mokesčių 
administracijos lokaliniai padaliniai. 

Vertinant kiekvieno regiono socialinį ir eko-
nominį išsivystymą naudojami duomenys, svariau-
siai veikiantys regiono (srities) vystymąsi. Pagal 
formulę nustatoma kiekvienos srities administraci-
nio vieneto vieta reitingavimo sistemoje. 

Tokia vertinimo sistema transformacijų sąly-
gomis garantuoja skaidresnius socialinius ekono-
minius sprendimus. Regionų lygmeniu socialinė 
politika tiesiogiai susieta su regionine politika. 
I. Šapovalovos [8, p. 20] nuomone, norint pasiekti 
vertinimo efektyvumą, reikia, kad su jo rezultatais 
supažindinti plačiąją visuomenę; rajonų lygmeniu į 
socialinio ekonominio vertinimo sistemą ir spren-
dimų priėmimą derėtų įtraukti bendruomenes; so-
cialinio ir ekonominio regiono (srities) ar srities 
rajono vystymosi stebėsenai labai padėtų socialinis 
auditas (visuomenės kontrolė). Ši autorė kviečia 
derinti valstybės, regioninės valdžios bei teritorinės 

bendruomenės interesus vykdant socialinių eko-
nominių procesų stebėseną. Jos teigimu, plačioji 
visuomenė turi remti  valstybės nustatytus sociali-
nius standartus. Tačiau dabartinės Ukrainos sąly-
gomis tai sunku įgyvendinti. Šalyje dar tik formuo-
jasi institucinė demokratija, o kalbėti apie pilietinę 
demokratiją, kuri yra bendruomenės dalyvavimo 
priimant sprendimu pagrindas, dar ankstoka. 

Lieka tik vienas kelias – valstybinis socialinio 
ekonominio regionų vystymosi reguliavimas. Tai 
turėtų būti sisteminė šių procesų viešojo valdymo 
įtaka. Tokia programa jau sukurta: Ukrainos vals-
tybinė socialinio ekonominio vystymosi programa. 
Vietos lygmeniu sukurtos socialinio ekonominio 
bei kultūrinio kiekvieno administracinio vieneto 
programos [8, p. 20]. 

Kiekvieno regiono socialinio ekonominio vys-
tymosi efektyvumas nesant piliečių kontrolės pri-
klauso nuo regioninio vystymosi programavimo. 
Valstybė gali ir turi  prisiimti atsakomybę už socia-
linius procesus. Pagrindinė problema yra skaidru-
mo stoka nukreipiant tikslines socialinėms progra-
moms skirtas lėšas į konkretų regioną. 

Regionų gyventojų atlyginimų diferenciacijai nu-
statyti Ukraina turi sukūrusi specialią metodiką, kuri 
leidžia palyginti socialinius ekonominio vystymosi 
indikatorius bei atlyginimo kitimą kiekvieną mėnesį. 
Taigi dabar centrinė šalies valdžia gali pakankamai 
efektyviai orientuotis socialinėje ekonominėje šalies 
vystymosi dinamikoje, tiek konkretaus regiono, tiek 
visos šalies mastu [9]. 

Energetinių išteklių brangimas taip pat yra vie-
nas iš socialinio ekonominio vystymosi indikatorių. 
Nepakankamai prognozuojami santykiai su Rusija, 
pagrindine energetinių išteklių tiekėja, „išjudino“ 
dar 2003 m. sukurtą ir dabar pradedamą įgyvendin-
ti tikslinę inovacinę programą Realus energijos 
išteklių taupymas – socialiai pažeidžiamiausiai 
visuomenės daliai [10, p. 11 - 12]. 

2. Jaunimo politikos kokybės gerinimo        
prioritetai 
Kitas labai svarbi socialinės politikos posistemis 

yra jaunimo politika. Norint pagerinti ir sėkmingai 
realizuoti Ukrainos valstybės jaunimo politiką, reikia 
nuolat kelti šioje sferoje  dirbančio personalo kvalifi-
kaciją. N. Metiolkinos teigimu, daugybė jaunimo 
veiklą kuruojančių organizacijų ir tarnybų reikalauja 
ir nori priimti į darbą įvairių sričių profesionalų, kurie 
efektyviai veiktų naujomis socialinio gyvenimo sąly-
gomis ir sugebėtų įdiegti vietinę ir užsienio šalių dar-
bo su jaunimu patirtį, priimtų globalizacijos iššūkius 
[11, p. 38 - 39]. 
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Personalas, įgyvendinanti jaunimo politiką vi-
sose valdymo grandyse, – Ukrainos valstybės ir 
savivaldos tarnautojai: jaunimo skyrių prie sričių ir 
rajonų administracijų darbuotojai, nepilnamečių 
reikalų tarnybos, šeimos, jaunimo ir vaikų centrų 
darbuotojai, jaunimo organizacijų aktyvistai. Uk-
rainoje nepakankamai išplėtota nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų veikla. Jaunimo organizacijų 
darbuotojams reikia kvalifikuotos pagalbos. Kvali-
fikacijos kėlimo esmė: profesinio potencialo augi-
mas reikalingas efektyviam darbui. Didelė reikšmė 
turėtų būti teikiama sistemingai papildant teorines 
žinias ekonomikos, technikos, prekybos, humanita-
rinėje ir kt. srityse 

Jaunimo organizacijų ir administracinių struk-
tūrų darbuotojai turi būti parengti kaip plataus aki-
račio kultūrininkai. Atsižvelgiant į tai, kad Ukraina 
kaip valstybė dar labai jauna, pilietiškumo ir vals-
tybinio mąstymo ugdymas turi tapti vienu iš jauni-
mo politikos prioritetų. 

Tarnautojų, atsakingų už jaunimo politikos įgy-
vendinimą, kvalifikacija keliama Valstybės valdy-
mo akademijoje prie Ukrainos prezidentūros ir šios 
akademijos regioniniuose institutuose, kitų aukštų-
jų mokyklų magistrantūros studijose bei kvalifika-
cijos kėlimo kursuose valstybės ir savivaldybių 
tarnautojams [11, p. 38 - 39]. 

Kvalifikacijos kėlimo procese dalyvauja Vals-
tybinis šeimos ir jaunimo problemų tyrimo institu-
tas, rengiantis tyrimo programas kartu su kolego-
mis iš Vokietijos, JAV, D. Britanijos, Švedijos ir 
Rusijos. Institutas surengė apie trisdešimt moksli-
nių konferencijų jaunimo ir šeimos klausimais. 

N. Metiolkina [11, p. 38 - 39] teigia, kad už 
jaunimo politiką atsakingiems valstybės tarnauto-
jams kursai rengiami pagal stažuočių ir kvalifikaci-
jos kėlimo programas. Yra sukurta atskirų progra-
mų vadovaujančiam personalui, atsakingam už 
jaunimo politiką. Paitelkiamos šios populiarios 
apmokymo formos: forumai, seminarai, teminiai 
seminarai, „apskriti stalai“, mokslinės praktinės 
konferencijos. Rengiami bendri seminarai su kitų 
šalių mokymo institucijomis, vykstama tobulintis į 
užsienį. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis or-
ganizacijomis ir dalyvavimas bendruose projektuo-
se prisideda prie inovacijų diegimo Ukrainos jau-
nimo politikoje. Rengiamos visos Ukrainos ir re-
gioninės socialinių projektų ir paslaugų bei techno-
logijų mugės. Leidžiamos metodinės priemonės ir 
informaciniai rinkiniai, statistinės analizės apie 
jaunimo reikalus, problemas ir t.t. 

Visa tai yra geros iniciatyvos ir praktika, bet ši-
to nepakanka. Norint iš esmės pagerinti jaunimo 
politikos formavimo kokybę, reikia įgyvendinti 

kvalifikacijos kėlimo sistemą projektiniu progra-
miniu valdymo pagrindu, įdiegti statistinių ir dina-
minių personalo valdymo procesų diagnostiką ir 
ekspertizę, nustatyti kvalifikacijos standartus vals-
tybės tarnautojams, atsakingiems už jaunimo poli-
tikos įgyvendinimą, įvesti planavimo elementus 
personalo kvalifikacijos kėlimo sistemoje. Turi būti 
įdiegti šių procesų kontrolė ir reguliavimas, atsa-
kingų už jaunimo politikos įgyvendinimą valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos kėlimo efektyvumo verti-
nimas, praktinių naujovių diegimo vertinimas, pro-
fesinių kompetencijų augimo stebėsenos sistema. 
Šis procesas turi būti nepertraukiamas ir remtis 
jaunimo politikos naujomis socialinėmis technolo-
gijomis, mokslo bei praktikos pasiekimais. Tik tada 
naujai parengtas ir perkvalifikuotas personalas su-
gebėtų sudaryti harmoningas sąlygas tobulėti ir 
užtikrinti pagrindines jaunuomenės teises ir laisves 
demokratėjančioje Ukrainos politinėje aplinkoje. 

Analizuojant neigiamą išorinės aplinkos (ži-
niasklaidos ir filmų) įtaką jaunimo moralei, ukrai-
niečių mokslininkai palaiko informacijos ribojimo 
politiką [17, p. 57 - 58]. Viešosios politikos teore-
tikai tai vadina reguliavimo politika. Vienas regu-
liavimo politikos posistemis vadinamas kriminali-
nio prevencinio pobūdžio reguliavimu (pvz.: por-
nografijos reguliavimas) [18]. 

Žymus viešosios politikos tyrinėtojas J. E. An-
derson teigia, kad formuluojant reguliavimo politi-
ką dažnai į konfliktines situacijas įsitraukia kelios 
interesų grupės, kurių vienos reguliavimui pritaria, 
kitos – ne [18]. Reguliuojant ir apribojant neigiamą 
filmų, kuriuose vyrauja smurto ir pornografijos 
scenos, įtaką, interesų grupės, pritariančios tokių 
filmų platinimui, dažniausiai atvirai nereiškia savo 
nuomonės. Tačiau kai kurie reguliavimo dalykai 
gali padėti visuomenei ir kuriant valstybėje svei-
kesnį moralinį klimatą. Pavyzdžiui, prie tokio po-
būdžio reguliavimo galima priskirti Ukrainos pasi-
rinktą kino filmų, skatinančių smurtą ir pornografi-
ją, reguliavimo politiką.  

3. Mokslo ir švietimo politikos problemos 
Akademiko V. Seminoženko [12] nuomone, 

dabar Ukraina yra neturtinga, dinamiškai besivys-
tanti, į eksportą orientuota šalis. Ukrainos pramonė 
vis dar nepakankamai racionaliai naudoja energeti-
nius išteklius. Ukraina turi stiprų intelektualinį po-
tencialą, tačiau per mažai taiko aukštas technologi-
jas įvairiose ūkio srityse. Didelę vystymosi per-
spektyvą šioje šalyje turi aviacijos pramonė, maši-
nų gamyba, kosminės technologijos ir biogenetika. 
Ukrainoje nepakankamai išvystyta mokslinė te-
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chninė infrastruktūra. Neinovacinės į vidines tradi-
cines pramonės šakas orientuotos valstybės investi-
cijos bei biudžeto formavimo problemos neleidžia 
šiai valstybei pasinaudoti savo moksliniu technolo-
giniu potencialu. Tai gana objektyvus savos šalies 
mokslo ir pramonės vertinimas. 

Ukraina turi visas perspektyvos galimybes pre-
tenduoti į garbingą vietą poindustrinėje erdvėje. 
Įvairių mokslininkų tyrimai leidžia išryškinti pa-
grindines mokslines inovacines žmogiškojo kapita-
lo panaudojimo tendencijas Ukrainoje. 

Pirma, reikia  didinti valstybės vaidmenį inova-
ciniuose tyrimuose. Valstybė privalo sudaryti sąly-
gas žmogiškajam mokslo potencialui reikštis. 

Antra, privalu didinti valstybės vaidmenį socia-
liniame visuomenės gyvenime, t.y. daugiau biudže-
to lėšų turi būti investuojama į socialinę politiką. 
Ten, kur neina privati iniciatyva, privalo padėti 
valstybė biudžeto asignavimais. Lėšos turi būti 
skiriamos švietimui, sveikatos apsaugai, kultūrai, 
mokslui, socialinei saugai ir rūpybai. Taip galima 
sudaryti sąlygas žmogiškajam potencialui skleistis. 

Trečia, turi būti sukurti nacionaliniai socialiniai 
prioritetai. Ukrainiečių tyrinėtojai propaguoja Rusi-
jos Federacijoje įgyvendinamus socialinius priori-
tetus: švietimo ir mokslo modernizaciją, prieinamo 
būsto programą ir kt., tačiau Ukrainos valdžia to-
kios socialinės strategijos, kuri sudarytų sąlygas 
intelektualinei ekonomikai vystytis, neturi. 

Ketvirta, Ukrainos mokslo potencialas gali tapti 
katalizatoriumi nacionalinei ekonomikai augti. Uk-
rainos biudžete 2005 m. išlaidos mokslui siekė 0, 92 
proc.biudžeto lėšų, 2006 m. – 1,05 proc. Tuo tarpu 
1992 m. mokslui buvo skirta 1,52 proc., o 2000 m. – 
1,14 proc. biudžeto lėšų [13, p.56 - 57]. Tačiau rea-
liai didesnė dalis šio biudžeto lėšų  buvo skirta tai-
komiesiems, bet ne fundamentaliesiems tyrimams. 
Numatoma, kad ateityje Ukraina turėtų išlaikyti tai-
komųjų ir fundamentaliųjų tyrimų balansą. 

Penkta, net ir nepakankamai finansuojamas 
mokslas gali uždirbti lėšų. Pavyzdžiui, pagal užre-
gistruotų patentų skaičių vienam milijonui gyven-
tojų, 2005 metais (iš 99 valstybių) Ukraina kartu su 
Rusija pasidalijo dvyliktą vietą pasaulyje. Pagal 
mokslo darbuotojų skaičių Ukraina yra tarp išsi-
vysčiusių pasaulio valstybių. 

Šešta, nuolatinio teisės aktų kaitaliojimo pri-
stabdymas ir teisinis stabilumas reikalingas ne tik 
verslui, bet ir mokslui. 

Septinta, nepakankamas verslo suinteresuotu-
mas moksliniais projektais verčia valstybę tapti 
pagrindiniu universitetų.užsakovu Dabar verslas 
Ukrainoje finansuoja tik 15 proc. Europos Sąjun-
gos lygio mokslinių projektų. 

Numatoma, kad ateityje valstybės išlaidos 
mokslui turėtų padidėti iki 2,0 proc. BVP [12]. 
Taip pat siūloma sukurti Nacionalinę inovacinę 
strategiją socialiniams ir mokslo projektams įgy-
vendinti. Toks mokslo finansavimo modelis yra 
redistribucinio pobūdžio ir būdingesnis kontinenti-
nei Europai. Dalis Ukrainos mokslinės visuomenės 
siūlo valstybės užsakymų mokslo ir tyrimų institu-
tams bei universitetams modelį.  

Labai svarbi Ukrainos problema - švietimo si-
stemos perorientavimas iš funkcionalaus režimo 
(centralizuoto administravimo) į vystymo režimą 
(decentralizuotą valdymą), t. y. suteikti regionams 
daugiau teisių ir pareigų švietimo srityje, sukurti 
atitinkančias kiekvieno regiono ekonominius ir 
sociokultūrinius ypatumus regionines švietimo 
strategijas. Švietimo politika yra vienas pagrindinių 
socialinės politikos posistemių, kuris, remdamasis 
tam tikra veiklos sistema, reguliuoja visuomenės 
procesus ir daro įtaką švietimo vystymosi kokybei. 

Valstybės švietimo politika turi būti orientuota į 
sukūrimą normalių ekonominių ir politinių sąlygų 
bei teisinių garantijų tokiems uždaviniams spręsti: 
sudaryti sąlygas švietimui kaip socialinei instituci-
jai, kaip socialinės politikos objektui vystytis, su-
kurti sąlygas investicijoms ir nepriklausomai švie-
timo organizacijų veiklai visos visuomenės labui. 

Regioninė švietimo politika yra politinė ir viešojo 
valdymo veikla regione, kurios tikslas sukurti ryšius 
tarp švietimo sferos ir kitų regiono sociumo sferų. Šis 
procesas turi dvi kryptis. Pirma, tai bendra koordinuo-
janti valstybės politika, įgyvendinama tam tikrame 
regione. Antra, tai kompleksiniai sprendimai, kuriuos 
įgyvendina regioninės (sričių) administracijos, atsi-
žvelgdamos į sociokultūrinius regiono ypatumus [14].  

Svarbios kelios priežastys, verčiančios regiona-
lizuoti švietimo politiką Ukrainoje. Pirma, reikia 
sukurti sąlygas (bet kuriame Ukrainos regione) 
piliečiams gauti kokybišką išsimokslinimą. Antra, 
rinkos ekonomikos sąlygomis subalansuoti kiek-
vieno regiono pramonės vystymo ir švietimo si-
stemų poreikius. Trečia, atsižvelgti į esamus eko-
nominius, kultūrinius, gamtinius, socialinius, eko-
nominius ir istoriniai regionų skirtumus.  

Perspektyvinės kryptys decentralizuojant  Uk-
rainos švietimo politiką: 

1. Regioninių švietimo įstaigų skaičiaus opti-
mizavimas priklausomai nuo socialinės ir 
demografinės padėties; 

2. Regiono švietimo sistemos integravimas ir 
jos konsolidavimas (nuo ikimokyklinės 
įstaigos iki universiteto); glaudžių ryšių tarp 
ugdymo įstaigų nustatymas; 
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3. Švietimo programų ir planų, orientuotų į re-
giono intelektualinio potencialo augimą, so-
cialinių, profesinių ir kitų gebėjimų, reika-
lingų einamiesiems ir perspektyvinėms 
žmonių problemoms spręsti, sukūrimas; 

4. Regioninės teisinės bazės, atitinkančios 
kiekvieno regiono specifiką, formavimas; 

5. Naujo sprendimų priėmimo mechanizmo, 
paremto sutarimu tarp įvairių regioninių po-
litinių ir interesų grupių, sukūrimas; 

6. Bendros informacinės erdvės, sudarančios 
sąlygas įgyvendinti įvairius šiuolaikiškus 
švietimo projektus, suformavimas [14]. 

Formuojant regioninę švietimo politiką, vieti-
nės valdžios struktūroms reikia išspręsti daug 
švietimo įstaigų veiklos koordinavimo uždavinių. 
Švietimo sistemos decentralizacija neabejotinai 
prisidės prie Ukrainos visuomenės demokratiza-
vimo. Tačiau esama silpnųjų švietimo sistemos 
aspektų, nepakankamai akcentuojamų ukrainiečių 
tyrinėtojų. Tos problemos būdingos daugelio Vi-
durio ir Rytų Europos šalių švietimo sistemoms. 
N. Barr [15], analizuodamas švietimo politikos 
įgyvendinimą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, yra 
pastebėjęs, kad čia lavinimas yra paremtas encik-
lopedinės informacijos perteikimu ir nėra pakan-
kamai ugdomi gebėjimai ir kritinis mąstymas. 
Visa tai skatina konformistines tendencijas. To-
kioje visuomenėje, neugdant kritinio ir refleksinio 
mąstymo, gali kilti sunkumų demokratizuojant 
valstybių politines sistemas. Ukraina nėra išimtis, 
nes sovietinė švietimo sistema šioje šalyje nėra iki 
galo reformuota. Decentralizuojant švietimo si-
stemą negalima užmiršti ir reformų lavinimo bei 
mokymo srityse. 

4. Socialinės problemos ir prekyba moterimis 
Posovietinėse valstybėse reformų laikotarpiu iš-

ryškėjo daug neigiamų reiškinių. Visiems žinoma, 
kad moters padėtis visuomenėje yra visuomenės 
modernumo lygio atspindys. Nuo to kiek moteris 
yra saugi, priklauso ir valstybės ateitis. Genderinės 
nelygybės problema daugelyje šiuolaikinių šalių 
eliminuojama socialinio gyvenimo modernizavimo 
keliu, orientuojantis į tarptautinius vyrų ir moterų 
lygių galimybių standartus. Ukraina šioje srityje 
žengia dar tik pirmus žingsnius. 

Moterų teisių klausimas šiandieninėje Ukraino-
je tiek pat aktualus kaip ir praeityje. Viena pagrin-
dinių problemų yra lygybės deklaravimas ir realus 
jos nesilaikymas kasdieniniame gyvenime. Eko-
nomistų, teisininkų, sociologų tyrimai rodo, kad 
moterų ekonominė padėtis yra blogesnė nei vyrų: 

tarp bedarbių daugiau moterų, gimdymo atostogos 
neleidžia siekti karjeros, moterų vadovių kur kas 
mažiau nei vyrų. Moterys dažnai patiria diskrimi-
naciją ir įvairiausią smurtą. Viena iš pagrindinių 
blogybių - prekyba moterimis. Nors ši problema nuo-
lat keliama iš tarptautinių tribūnų, priimami griežti 
nacionaliniai įstatymai, prekyba moterimis ne tik kad 
nesumažėjo, bet ir toliau plečiasi. Įvairiais duomeni-
mis, iš Ukrainos kiekvienais metais į užsienį išveža-
ma nuo 8 000 iki 10 000 moterų seksualinei ir darbo 
eksploatacijai. Per pastaruosiusius dešimt metų iš 
Ukrainos išvežta apie pusė milijono moterų. Panaši 
padėtis ir kitose posovietinėse šalyse [16]. 

Prekyba moterimis – kompleksinė, iš daugelio 
aspektų susidedanti problema. Tai ir konstitucinių 
teisių pažeidimas, nepakankamas nelegalios migraci-
jos stabdymas, organizuoto nusikalstamumo riboji-
mas, demografinė krizė, dvasingumo degradavimas, 
žema psichologinė kultūra, žemas ekonominio išsi-
vystymo lygis, tradicijų įtaka. Prekybai moterimis 
įtaką daro daugelis veiksnių: žemas gyvenimo lygis, 
socialinė vyrų ir moterų nelygybė, teisinis daugumos 
gyventojų neraštingumas, kriminalinių grupuočių 
aktyvumas, totali seksualinės industrijos legalizacija 
ir kt. Šios problemos likvidavimas reikalauja įvairių 
sprendimų ir strategijų kūrimo, bendro valstybės ir 
bendruomenių veikimo įvairiuose lygiuose. 

Kovai su prekyba žmonėmis Ukrainoje suor-
ganizuota dviejų lygių sistema. Pirmas lygis – 
prie Ukrainos Vyriausybės sukurta Tarpžinybinė 
koordinacinė taryba kovai su prekyba žmonėmis 
(toliau – Tarpžinybinė taryba). Ji atlieka koordi-
nacines, normatyvines, analitines, informacines, 
tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas. Antras 
lygis – regioninės koordinacinės tarybos kovai su 
prekyba žmonėmis. Dalis mokslininkų ir praktikų 
atkreipia dėmesį į tai, kad ši sistema gremėzdiška 
ir nepakankamai efektyvi [16]. Tarp priežasčių, 
dėl kurių šis mechanizmas veikia neefektyviai, 
minėtinos šios: įstatymų leidybos neefektyvu-
mas, organizacinio darbo trūkumai, materialinio 
ir techninio aprūpinimo stoka, koordinacijos tarp 
dviejų lygių stygius. Ši problema turėtų būti 
sprendžiama sistemiškai, iš dalies griežtinant 
įstatymus ir tobulinant tarpžinybinę koordinaciją. 
Reikia įvertinti Tarpžinybinės tarybos veiklos 
kokybę, sustiprinti jos organizacines struktūras, 
įvesti kontrolės mechanizmą, didinti veiklos 
skaidrumą ir viešumą. Numatoma, kad Ukrainos 
valstybės politika, užkertanti kelią prekyba žmo-
nėmis, ateityje bus įgyvendinama trimis krypti-
mis: prevencine, persekiojimo ir baudžiamąja bei 
nukentėjusiojo reabilitacija. Į šių problemų 
sprendimą turėtų būti plačiau įtraukti neoficialie-
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ji viešosios politikos dalyviai – bendruomenė ir 
žiniasklaidą, kartu stiprinant regioninių kovos su 
prekybą žmonėmis institucijų kontrolę. 

5. Sveikatos priežiūra, socialiai pavojingų 
ligų prevencija ir sveikatos apsaugos  
reformų kryptys 
Ukrainoje išlieka sudėtinga socialiai pavojingų li-

gų situacija. Šalyje toliau smarkiai plinta tuberkuliozė 
ir AIDS, klesti alkoholizmas, narkomanija. Efektyviai 
šalinti šias bėdas jau turi ne tik medikai, nes daugelį 
šių ligų plitimą sąlygoja glūdi politinės, ekonominės 
ir socialinės problemos. Pagrindinės socialiai pavo-
jingų ligų plitimo priežastys - transformacinės pe-
rmainos, socialinės ekonominės priežastys, sveikatos 
apsaugos sistemos krizė. Iš sovietinio laikotarpio pa-
veldėta Ukrainos sveikatos apsaugos sistema yra už-
daro korporatyvinio pobūdžio. Todėl šis vienas iš 
pagrindinių socialinės politikos įgyvendinimo posis-
temių ir dabar Ukrainoje veikia kaip ganėtinai uždara 
sistema. Ji negali adekvačiai reaguoti į socialines pe-
rmainas, o yra vienos svarbiausių socialiai pavojingų 
ligų plitimo priežasčių. Reikia naujų sveikatos apsau-
gos reformų sprendimų [19, p.72 - 77]. 

Geriausias instrumentas vertinant sveikatos ap-
saugos politikos socialiai pavojingų ligų prevenci-
jos efektyvumą yra stebėsena. Kryptinga tarpžiny-
binė stebėsenos ir vertinimo sistema gali atsakyti į 
klausimą, kokios turėtų būti nacionalinės profilak-
tikos programos, stabdančios šių ligų plitimą. To-
kių programų ir vertinimo sistemos kūrimas Ukrai-
nai yra naujas dalykas. Šios programos turi būti 
palaikomos ir finansuojamos centrinės vyriausybės, 
kitaip nepavyks sukurti reikiamos infrastruktūros 
nacionalinėms profilaktikos programoms įgyven-
dinti. Dabartinėje stebėsenos sistemoje trūksta 
mokslininkų rekomendacijų, daug kas nesuderinta 
centrinės valdžios ir regionų lygmenyse. Ukrainos 
mokslininkai siūlo sukurti sveikatos apsaugos ko-
kybės stebėsenos sistemą bei įgyvendinti šią siste-
mą ir kituose socialiniuose projektuose, kituose 
socialinės politikos reguliavimo posistemiuose [19, 
p.72 - 77]. Labai svarbūs tampa socialinė informa-
cija, apklausos ir empiriniai tyrimai.  

Socialiai pavojingų ligų prevencijos srityje ukrai-
niečių socialinės politikos ir viešojo administravimo 
tyrinėtojai siūlo perimti Vakarų šalių patirtį, taikant 
visuotinę kokybės vadybą (VKV). Tokia patirtis jau 
įgyvendinama Dnepropetrovsko srityje. Čia į pagalbą 
buvo pasitelkta vietos administracija bei tarptautinė 
socialinius projektus Ukrainoje remianti organizacija 
„Projekt Polisi v Ukraini“. Panaudojus Ukrainos vals-
tybės valdymo akademijos prie Ukrainos Prezidentū-

ros regioninio Dnepropetrovsko instituto mokslininkų 
potencialą, parengtos anketos atsakingiems už socia-
liai pavojingų ligų prevenciją tarnautojams. Nuo 
2005 m. pradžios Dnepropetrovsko sritis taip bando 
koreguoti socialiai pavojingų ligų prevencinį darbą. 
Jei ši patirtis pasitvirtins, bus bandoma ją taikyti ir 
kituose Ukrainos regionuose [20, p.60 - 61]. 

Sveikatos apsaugos reforma šalyje dar nebaigta. 
Medicininės paslaugos čia finansuojamos iš biu-
džeto, pačių piliečių, ligonių kasų, privalomojo ir 
savanoriškojo medicininio draudimo, labdaros fon-
dų. Privačių medicininių paslaugų kainos neregu-
liuojamos [21]. Esamoji situacija šiek tiek primena 
Lenkijos sveikatos apsaugos sistemos būklę 1993 – 
1995 metais [22]. 

Nepaisant sveikatos apsaugos sistemoje susi-
kaupusių sunkumų, Ukrainoje bandoma perimti 
Vakarų šalių sveikatos apsaugos įstaigų valdymo 
patirtį. Pavyzdžiui, Charkovo srityje Zoločovsko 
rajone vykdant ES finansuojamą projektą centrinė 
ligoninė reformuota iš biudžetinės į komunalinę 
(viešąją) įstaigą ir administruojama sudarant kont-
raktus su sveikatos apsaugos valdybomis prie rajo-
nų administracijos – sveikatos priežiūros paslaugų 
užsakovu. Europos Sąjunga, finansuodama tokius 
projektus, pratina Ukrainą prie neatidėliotinų šios 
srities reformų [21]. 

Pagrindiniai dabartinių sveikatos apsaugos re-
formų prioritetai yra šie: 

a) baigti draudiminės medicinos reformą; 
b) sudaryti konkurencines sąlygas medicininių 

paslaugų srityje; 
c) licencijų išdavimo tvarkos supaprastinimas 

medicininių paslaugų, medicininių prepara-
tų gamybos, medicininės technikos pirkimo 
srityse. 

Sveikatos apsaugos sistemos finansavimo 
prioritetai: 

1. Visiška mokamų paslaugų legalizacija ir 
kartu valstybinio finansavimo didinimas; 

2. Nemokama pirminės grandies  medicininė 
apžiūra (akcentas į pirminiam, antriniam ir 
tretiniam sveikatinimo lygiams); 

3. Bendros sveikatos apsaugos finansavimo 
erdvės regionuose sukūrimas; 

4. Savos farmacijos pramonės rėmimas; 
5. Prevencinis sveikatinimo darbas, siekiant, 

kad reikėtų mažiau teikti specialiųjų bran-
gių paslaugų [23, p.47 - 51]. 

Ukrainoje bandoma pritaikyti anglosaksiškąją 
(hospital trust) sveikatos apsaugos sistemą. Kaip 
rodo kai kurių Vidurio Europos šalių patirtis, ši 
sistema ne visada efektyviai adaptuojama pokomu-
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nistinėje erdvėje. Suteikus daugiau finansinės ne-
priklausomybės sveikatos apsaugos įstaigoms, gali 
iškilti vadovų ir pavaldinių atlyginimų „žirklių“ 
problema. Tai sveikatos apsaugos sistemoje sąly-
gotų didesnę socialinę įtampą. 

Vėliau negu kitos Vidurio Europos šalys vykdy-
dama sveikatos apsaugos reformas, Ukraina turi uni-
kalią galimybę pasimokyti iš šių reformų klaidų ir 
įgyvendinti efektyvesnę sveikatos apsaugos politiką. 

6. Socialinės politikos modelio paieška 
Socialinis kiekvienos šalies stabilumas priklau-

so nuo šalies valdžios gebėjimų taip perskirstyti 
lėšas, kad būtų patenkinti įvairių visuomenės socia-
linių sluoksnių poreikiai. Ukrainoje nesukurti so-
cialinės rūpybos socialiniai standartai ir minimalios 
socialinio gyvenimo normos, nepakanka objekty-
vios informacijos apie socialinius įvairių gyventojų 
sluoksnių poreikius. 

Mokslinėje literatūroje yra identifikuojami trys 
gerovės ir globos valstybių modeliai: liberalusis, 
konservatyvusis, arba motyvacinis, korporacinis ir 
redistribucinis (perskirstymo) arba socialdemokra-
tinis [24]. Ukrainoje taikomi visi šie modeliai: so-
cialdemokratinis modelis su socialinio draudimo 
elementais, liberalusis modelis su solidarumo ele-
mentais ir motyvacinis korporacinis „gerovės vals-
tybės“ (welfare state) modelis. 

Pastaraisiais metais ukrainiečių viešojo valdymo 
bei socialinės politikos teoretikai ir praktikai labai 
daug dėmesio skyrė socialinės politikos tyrimams. 
Ukrainos valstybinis statistikos komitetas nuolat at-
lieka sociologinius tyrimus „Ukrainos visuomenės 
minimalus (bazinis) saugumas“, o juos finansuoja 
Tarptautinė darbo organizacija. Tyrimo rezultatai 
nuolat papildo naują Socialinės ekonominės asmens 
apsaugos metodiką, kurią padėjo sukurti Ukrainos 
mokslų akademijos Pramonės ekonomikos instituto 
profesionalai [25, p. 62 - 63].  

Pasitelkus šios Metodikos duomenis, regionai 
skirstomi pagal socialinio ir ekonominio saugumo 
lygius. Dabartiniu laikotarpiu geriausiai socialiai ap-
saugoti yra Kijevo, Nikolajevo, Charkovo ir Užkarpa-
tės sričių  gyventojai. Silpniausiai socialiai apsaugoti 
Zaporožės ir Lugansko sričių gyventojai. Tai panei-
gia Vakaruose reklamuojamą mitą, kad visi rytinės 
Ukrainos regionų gyventojai gyvena geriau nei Vaka-
rų Ukrainos žmonės. Baziniai tyrimuose pritaikyti 
šios metodikos komponentai: sveikata, maisto pro-
duktų „krepšelis“, gyvenamųjų namų statyba, darbas 
ir užimtumas, švietimo kokybė, socialinės rūpybos 
lygis, žmogaus teisių ir laisvių apsauga, atostogos ir 
laisvalaikis [25, p.62 - 63]. 

Pastaraisiais metais dalyje Ukrainos regionų 
pastebima pozityvi gyvenimo kokybės gerėjimo 
tendencija. Tačiau, atidžiau panagrinėjus statisti-
nius kiekvienos srities duomenis apie teikiamas 
subsidijas dujoms ir kietajam kurui (anglims) pirk-
ti, matyti, kad padėtis nėra gera. Socialinių pašalpų 
mažėjimas ir subsidijų kurui didėjimas įvairiuose 
Ukrainos regionuose rodo, kad reikiamas socialinis 
saugumas tikrai nėra pasiektas. 

Atsižvelgdami į šią situaciją, ukrainiečių moks-
lininkai siūlo socialinės politikos modelį, paremtą 
Trišalės tarybos (Vyriausybė, darbdaviai ir profsą-
jungos) sutarimu. Teigiama, kad, pagerinus rajoni-
nių, sričių ir centrinių socialinės rūpybos ir darbo 
valdybos padalinių darbo koordinavimą, bus padi-
dintas socialines paslaugas teikiančių įstaigų veik-
los efektyvumas [25, p. 62 - 63]. Ukrainai, kaip 
oligarchinei ekonominei sistemai iš dalies tiktų 
konservatyvusis, arba motyvacinis korporacinis 
socialinės politikos modelis. Oligarchai turėtų būti 
skatinami (pvz., mokesčių mažinimu) investuoti 
savo lėšas į socialinę sferą, padėti įdarbinti kuo 
daugiau žmonių ir taip prisidėti prie socialinės inf-
rastruktūros gerinimo bei taip palaikyti socialinę 
taiką visuomenėje. To siekdama Ukrainos Vyriau-
sybė turėtų inicijuoti socialinius projektus ir suda-
ryti sąlygas privačiai iniciatyvai dalyvauti šiose 
projektuose bei įdarbinti kuo daugiau žmonių. 

7. Pensijų sistema  
2000 m. Ukrainoje priimtas naujas pensijų įsta-

tymas Dėl privalomojo pensijų draudimo. Jis turėjo 
padėti reformuoti pirmąjį (solidarumo) pensijų lygį ir 
įvesti antrąjį kaupimo sistemos lygį [26, p.70].  

Pagrindiniai pensijų politikos uždaviniai Ukrai-
noje yra gerovės augimas ir sudarymas sąlygų pen-
sijų draudimo sistemai veikti. Vykdoma plati pri-
vačių ūkio subjektų priežiūra (kad būtų surenkama 
į Pensijų fondą būtų surenkama kuo daugiau lėšų). 

Ketindama steigti privačius pensijų fondus 
įsteigimą, Ukrainos valdžia atidžiai analizuoja įvai-
rių šalių šios srities patyrimą. Šalies mokslininkai 
ir praktikai pabrėžia neigiamus Argentinos ir Ka-
zachstano pensijų reformos pavyzdžius [27, 
p. 16 - 22]. Analizuodama kitų šalių patyrimą, Uk-
raina ir toliau įgyvendina dviejų lygių pensijų si-
stemos reformą. Ypač stengiamasi pasinaudoti kai-
myninių šalių Lenkijos ir Vengrijos patirtimi, sie-
kiant išvengti tų šalių pensijų reformose išryškėju-
sių klaidų. Lenkija, visą laiką deklaruodama socia-
linę rinkos ekonomiką, nusileido Pasaulio banko 
spaudimui ir įvedė liberalią pensijų kaupimo siste-
mą. Tai brangiai kainuojanti reforma, o atsižvel-
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giant į tai, kad visada atsiranda įgyvendinimo sun-
kumų, ji kainuos žymiai daugiau nei buvo planuota 
[28, p. 86 - 94]. Vengrija pasirinko ganėtinai lanks-
tų pensijų sistemos reformų kelią. Jis orientuotas į 
visas pensijų kaupimo formas ir labiau atitinka mo-
tyvacinio korporacinio socialinės politikos modelio 
nuostatas [28, p. 86 - 94]. Šis modelis Ukrainai 
priimtinesnis. 

Apibendrinimas 
Ukrainos pasirinkta regionų socialinio eko-

nominio vertinimo sistema sudaro prielaidas vietos 
bendruomenes įtraukti į socialinių ekonominių pro-
cesų stebėseną, pagerinti sprendimų priėmimą įvai-
riuose valdymo lygiuose ir efektyvinti socialinę ir 
regionų politiką.  

Siekiant aktyvinti Ukrainos jaunimo politikos 
įgyvendinimą, numatytos organizacinės priemonės: 
nustatomi lavinimo standartai valstybės tarnauto-
jams, atsakingiems už jaunimo politikos įgyvendi-
nimą; įvedami planavimo elementai personalo 
kompetencijų ir kvalifikacijų srityje; remiamas 
kriminalinio prevencinio pobūdžio smurto ir por-
nografijos propagavimo reguliavimas. 

Siekiant didinti švietimo ir mokslo sistemos 
efektyvumą, bandoma decentralizuoti Ukrainos 
švietimo sistemą, teikti pirmumą aukštų technolo-
gijų mokslo šakų finansavimui.  

Ukrainos valstybės politiką, užkertančią kelią 
prekybai žmonėmis, siekiama įgyvendinti trimis 
kryptimis: prevencine, persekiojimo ir baudžiamąja 
bei nukentėjusiojo reabilitacijos. Į kovą su prekyba 
žmonėmis bandoma įtraukti vietos bendruomenes 
ir žiniasklaidą. 

Įgyvendinant sveikatos apsaugos politiką Uk-
rainoje, baigiama draudiminės medicinos reforma, 
siekiama sudaryti konkurencines medicininių pa-
slaugų sąlygas. Kadangi sveikatos apsaugos refor-
ma Ukrainoje įgyvendindama vėliau negu kitose 
Vidurio Europos valstybėse, ši šalis turi galimybę 
nekartoti kitų klaidų ir iš jų pasimokyti.  

Atsižvelgiant į susiklosčiusią oligarchinę šalies 
rinkos ekonomiką, Ukrainos socialinė politika orien-
tuojama į motyvacinę korporacinę „gerovės valsty-
bės“ kryptį.  
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Contemporary Trends of Social Policy in Ukraine 

Summary 

The aim of the article is to analyze and to present contemporary trends and problems of various 
social policy areas in Ukraine. This country partly declares pro-occidental development course and its 
efforts to reform the social policy and to improve the administration of social services institutions are 
observable. Social policy of Ukraine is analyzed in a broad sense including such fields (social policy 
subsystems): Ukrainian social and economical development and its evaluation, social care problems, 
the youth policy sphere, the training system of social workers, a situation of human trafficing, the pre-
vention of socially dangerous illnesses, the Ukrainian education policy tendencies, the pension sys-
tem. A conclusion is drawn, that Ukrainian Social Policy Model must represent social, economic and cultural 
traditions; furthermore, the present internal facts of public life. Nowadays, there is an oligarchic market econ-
omy in Ukraine, and for this reason the country needs a motivation – a corporate social policy model. The gov-
ernment should stimulate (motivate) oligarchs (for example, by reducing taxes) to invest in social purpose ob-
jects and in this way to conduce towards the preservation of social peace in Ukrainian society. 

 


