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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ  ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Дослідження еволюції змісту державної соціаль#

ної політики показало, що її розвиток підпорядко#
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SOCIAL STATE AS A RESULT OF EFFECTIVE SOCIAL POLICY

Визначено, що зміст державної соціальної політики реалізується в трьох основних формах:

фінансовій, організаційно!економічній та інституціональній. Форми включають у себе методи,

а методи, в свою чергу, включають інструменти державного впливу, доцільність яких визна!

чається історичними і соціально!економічними умовами, що в сукупності розкриває зміст дер!

жавної соціальної політики. Аналіз світового досвіду показав, що існуючі форми, методи і інстру!

менти реалізуються в рамках різноманітних соціальних програм (програми страхування, со!

ціального забезпечення та соціальної допомоги, розвитку освіти, медицини), що фінансують!

ся у формі державних соціальних витрат. Дослідження процесу розвитку соціальної політики

дозволило встановити, що одними з перших соціальних програм були програми медичного стра!

хування, надання безкоштовної медичної допомоги, страхування від нещасних випадків на ви!

робництві, пенсійного забезпечення, страхування по безробіттю.

Determined that the content of the social policies implemented in three main forms: financial,

organizational, economic and institutional. Forms include techniques and methods, in turn, include

instruments of state influence, the feasibility of which is determined by historical and socio!economic

conditions, all of which reveals the content of social policies. Analysis of international experience

has shown that the existing forms, methods and tools implemented in the various social programs

(insurance programs, social security and social assistance, development of education, medicine),

financed through public social spending. The study of the development of social policy revealed that

one of the first social programs have health insurance program, providing free medical care, insurance

against accidents at work, pensions, unemployment insurance.
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вано певним соціально#економічним закономірнос#

тям, під якими розуміються об'єктивно існуючі не#

обхідно повторювані відносини між явищами і про#

цесами суспільного життя, що випливають з їх внут#

рішньої природи і виражають поступальний розви#

ток історії; відома правильність, регулярність по#

слідовності або співіснування соціальних явищ,
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обумовлена одним чи декількома законами. Ідея де#

термінованості розвитку суспільства, глибоко про#

никла в суспільну свідомість епохи, становлення ка#

піталізму, зіграла прогресивну роль у розвитку сус#

пільних наук.

Як встановив К. Маркс, у житті суспільства дія

законів проявляється у вигляді тенденцій, тобто за#

кони визначають основний тренд розвитку суспіль#

ства, що не охоплюючи і не зумовлюючи безлічі ви#

падковостей і відхилень, саме через ці випадковості

і відхилення необхідність пробиває собі дорогу як

закон. Тому в розвитку економіки мають місце як

динамічні, так і статистичні закономірності. У зас#

тосуванні до масових явищ доречно говорити про

статистичні закономірності з неоднозначною зв'яз#

ком між цими станом економічної системи і її наступ#

ними станами, що допускають індивідуальні відхи#

лення, через які прокладає собі дорогу тенденція.

Статистичні закономірності як імовірнісна форма

прояву закономірного зв'язку між попередніми і на#

ступними станами системи діють у складних соціаль#

но#економічних системах з великим числом еле#

ментів на досить великих просторово#часових інтер#

валах їх розвитку. Якщо ж розглядати окремі етапи

процесу розвитку, то вони підкоряються динамічним

закономірностям як формі причинних зв'язків, при

якій цій стан системи однозначно визначає її наступ#

ний стан.

Розвиток соціальної політики визначається як

статистичними, так і динамічними закономірностя#

ми економічної еволюції. Динамічні закономірності

економічного розвитку проявляються в існуванні

різних економічних моделей, які реалізуються в

різних країнах, у результаті економічні, політичні,

історичні, інституціональні умови держав, що скла#

лися в них уявлення про справедливість, як прави#

ло, однозначно визначають подальший розвиток і

особливості національної моделі соціальної політи#

ки на нетривалих тимчасових інтервалах: у корот#

ко# і середньостроковому періодах. А статистичні

закономірності економічного розвитку визначають

реалізовані з безлічі тенденції, які можна виявити,

розглядаючи економічну динаміку і її вплив на роз#

виток соціальної політики на досить великих про#

сторово#часових інтервалах і визначаючи загальні,

повторювані риси незалежно від національної мо#

делі.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню проблематики державної соціальної

політики присвячено низку робіт зарубіжних і вітчизня#

них авторів, а саме: С. Биховського, Н. Григор'євой,

О. Дація, Дж.#П. Дюмона, М. Корецького, Х. Лампер#

та, М. Латиніна, І. Рудкевич, Т. Сидориной, Є. Шмідта та

ін. Враховуючи значні відмінності в рівні соціального

розвитку держав#членів ЄС, багато дослідників ба#

чать вихід у використанні різних інтеграційних моде#

лей.

МЕТА СТАТТІ
В якості мети обрано дослідження параметрів по#

няття "соціальна держава" і визначення особливостей

сучасного стану соціальної політики країн які входять

до Європейського Союзу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кожне наступне покоління людей діє в умовах,

успадкованих ними від минулого. Це створює спад#

коємність в історії і детермінує її загальний напрям.

Люди не можуть довільно змінити характер сусп#

ільного ладу, при якому вони живуть. Суспільні ідеї,

політичні установи і руху самі детерміновані об#

'єктивними умовами суспільного буття. Спільні

риси, що повторюються в різних країнах, що зна#

ходяться на однаковій ступені історичного розвит#

ку, у К. Маркса фіксуються в понятті суспільної

формації. Кожна формація являє собою цілісну

соціальну систему з певною, їй одній притаманною,

єдністю елементів і структури. У той же час кожна

формація є закономірним щаблем поступального

розвитку всесвітньої історії. Тому поняття законо#

мірності розвитку суспільства тісно пов'язане з по#

няттям прогресу.

Погляд на розвиток суспільства як на природ#

но#історичний процес не означає, що хід історії зу#

мовлений заздалегідь і здійснюється з фатальною

неминучістю. Закони суспільного розвитку — це за#

кони#тенденції, які визначають розвиток масових

явищ, які не відображаючи різноманіття діяльності

кожного окремого індивіда. Конкретний результат

кожного такого соціального процесу залежить не

тільки від загальних законів, а й від конкретних

умов його протікання. В громадському житті пост#

ійно складаються різні можливості, але яка з них

реалізується багато в чому залежить від свідомої

діяльності людей. Тому детермінізм не тільки не за#

перечує активної ролі суб'єктивного фактора, але,

навпаки, органічно включає його в детермінацію

соціальних явищ.

На думку К. Маркса, політика детермінована

рухом економічних процесів і виступає як надбу#

дова над економічним базисом суспільства: "су#

купність <."> Виробничих відносин становить еко#

номічну структуру суспільства, реальний базис, на

якому вивищується юридична і політична "і якому

відповідають певні форми суспільної свідомості"

[1, с. 24].

Наукове визнання закономірностей суспільно#

го розвитку та їх безпосереднього впливу на со#

ціальну політику означає можливість пізнання цих

закономірностей, а також використання в прак#

тичній діяльності людей. Останнє, в зокрема, перед#

бачає встановлення причин реалізованих тих чи

інших заходів соціальної політики в минулому і сьо#

годенні, прогнозування тенденцій суспільного роз#

витку, а також розробку науково обгрунтованих



Інвестиції: практика та досвід № 12/201694

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

методів та інструментів ефективного управління

параметрами соціального розвитку.

Динамічні закономірності соціально#економічно#

го розвитку знаходять прояв у існуванні різних на#

ціональних моделей економіки, які реалізуються в

різних країнах і показують, що певною мірою дер#

жава готова взяти участь у вирішенні соціальних про#

блем і які дозволяються протиріччя між ефективні#

стю і справедливістю. Ці фактори визначають конк#

ретний склад форм, методів та інструментів держав#

ної соціальної політики, які застосовуються в різних

країнах. Кожна держава формувала свою систему

методів та інструментів для досягнення цілей соц#

іальної політики, виходячи з конкретно#історичних і

соціально#економічних умов розвитку. В результаті

в процесі розвитку сформувався певний комплекс

форм, методів та інструментів державної соціальної

політики.

Зміст державної соціальної політики реалізуєть#

ся в трьох основних формах: фінансовій, організац#

ійно#економічній та інституціональній. Форми вклю#

чають у себе методи, а методи, в свою чергу, вклю#

чають інструменти державного впливу, доцільність

яких визначається історичними і соціально#економ#

ічними умовами, що в сукупності розкриває зміст

державної соціальної політики. Аналіз світового

досвіду показав, що існуючі форми, методи і інстру#

менти реалізуються в рамках різноманітних соціаль#

них програм (програми страхування, соціального

забезпечення та соціальної допомоги, розвитку ос#

віти, медицини), що фінансуються у формі парамет#

рами соціального розвитку. Дослідження процесу

розвитку соціальної політики дозволило встанови#

ти, що одними з перших соціальних програм були

програми медичного страхування, надання безкош#

товної медичної допомоги (Німеччина, 1880 р.), стра#

хування від нещасних випадків на виробництві

(Німеччина, 1884 р.; Італія, 1898 р.), пенсійного за#

безпечення (Німеччина, 1889 р., Великобританія,

1908 р.), страхування по безробіттю (Великобрита#

нія, 1911 р., Італія, 1919 р.) [2, с. 89].

Розглянемо сформовані на сьогодні основні

форми, методи та інструменти соціальної політики

держави. Інституційна форма характеризує такий

аспект змісту соціальної політики, який пов'язаний

зі створенням і формальним закріпленням державою

правил і норм, спрямованих на забезпечення ефек#

тивного функціонування ринкової системи, здатної

створювати позитивні соціальні ефекти. Для цього

існують законодавчі та нормативно#правові акти, що

визначають правомочності власності "порядок фун#

кціонування приватних підприємств, банківської си#

стеми в рамках нормативно#правових методів, а та#

кож безпосередню адміністративну діяльність дер#

жавних структур з регулювання відносин у соц#

іальній сфері. Нормативно#правові методи включа#

ють в себе законодавчі та інші нормативно#правові

акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

Адміністративні методи спрямовані на регулювання

і регламентування діяльності різних державних

служб і структур в соціальній сфері (наприклад,

діяльність служби соціального захисту населення).

Організаційно#економічна форма використо#

вується державою для досягнення цілей і завдань

у соціальній сфері, і включають виробничий і кон#

трактний методи, використовувані в громадському

секторі, а також методи планування і прогнозуван#

ня, застосовувана в приватному секторі економіки.

Зазначені цілі досягаються в рамках двох методів:

виробничого і контрактного [3]. Перший метод по#

лягає в безпосередньому виробництві товарів та на#

данні послуг державними підприємствами (держа#

вою). Цей метод має сенс використовувати тільки в

сферах, пов'язаних з виробництвом і споживанням

чистих суспільних благ і послуг, де чисто ринкові

методи застосовувати неможливо (наприклад, на#

ціональна безпека). Другий метод — укладання

контрактів з приватними підприємствами для орган#

ізації їх діяльності в соціальній сфері. З метою

підвищення ефективності використання цього ме#

тоду держава проводить тендери, конкурси тощо,

аби вибрати найбільш відповідного контрагента.

Поширеними інструментами даного методу є при#

вілеї, дотації, субсидії і гарантії. Привілей перед#

бачає надання приватним підприємствам винятко#

вого права на здійснення певних видів діяльності.

Дотації та субсидії припускають часткове або по#

вне фінансування приватних підприємств. Гарантії

припускають субсидування або дотування не вироб#

ників, а споживачів.

Інструментами соціальної політики в рамках ме#

тоду планування і прогнозування є стратегії і про#

грами розвитку, соціальні програми, прогнози і пла#

ни. У них має бути позначено чітке розуміння, як

позиціоновані країна або регіон в початковій точці

виконання стратегії або програми: положення в

світовій і / або національній економіці, зв'язку з

зовнішніми ринками та тощо. Відповідно, має бути

позначено місце на соціально#економічній карті

світу, яке країна або регіон буде займати по завер#

шенні терміну реалізації, стратегії. Також у стра#

тегії повинні бути позначені основні шляхи досяг#

нення поставлених цілей. Програма соціально#еко#

номічного розвитку конкретизує положення стра#

тегії. Концепція програми позначає, які дії може

зробити Уряд (адміністрація регіону) для реалізації

її положень.

Центральні органи влади можуть використовува#

ти такий інструмент, як "регіональні програми", які

спрямовані на вирішення конкретних соціальних про#

блем у регіонах, але важливих на державному рівні.

У цьому випадку в якості об'єктів політики можуть

виступати конкретні території або окремі соціальні

організації [4, с. 82].

До методів та інструментів державної політики,

спрямованих на створення нормальних соціальних

умов, відносяться програми розвитку освіти і охо#

рони здоров'я, забезпечення їх фінансової підтрим#

ки, координації державних і недержавних форм і

структур соціального захисту населення.

Фінансова форма є основною, через яку прояв#

ляється зміст соціальної політики, і складається з по#

вного або часткового фінансування заходів соціаль#

ної політики та соціальних програм, що знаходить
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відображення в обсязі соціальних витрат держави.

Найбільш важливими методами цієї форми є фінан#

сові методи, особливо страхування, а поширеними

інструментами: податки, страхові платежі, трансфер#

ти, субсидії, пільги і компенсації. Перерозподіл у

рамках фінансової форми надає опосередкований

вплив на роботу ринкового механізму. Це пов'язано

з тим, що перерозподіл доходів відповідно до пану#

ючих в суспільстві уявлень про справедливість відбу#

вається вже після того, як ринковий механізм

здійснив розподіл ресурсів. Ринковий розподіл до#

ходів обов'язково супроводжується так званими

"провалами ринку", тому навіть у разі нормального

функціонування ринків, втручання держави з метою

перерозподілу доходів визнається обгрунтованим,

зважаючи на те, необхідність вирішення таких соц#

іальних завдань, як, наприклад, боротьба з бідністю,

безробіттям [5, с. 370].

ВИСНОВОК
Особливе місце серед фінансових методів соці#

альної політики займають соціальне страхування і

соціальне забезпечення. Система державного со#

ціального страхування виконує в ринковій економіці

дві функції: бере на себе випадки де страхує приват#

ний ринок страхових послуг соціальних ризиків (ри#

зик безробіття і деякі види медичних ризиків), а та#

кож перерозподіляє доходи від багатих до бідних.

Що стосується соціальної допомоги (соціального за#

безпечення), то вона фінансується не з страхових

внесків, а з податкових надходжень. Найбільш по#

ширеними інструментами надання соціальної допо#

моги є грошові трансферти (соціальні допомоги, суб#

сидії та інші виплати) і натуральна допомога (това#

ри: медикаменти, паливо, продукти харчування; по#

слуги: деякі види медичної допомоги).

Державне соціальне страхування — форма со#

ціального забезпечення, здійснюваного за рахунок

коштів державних позабюджетних фондів. Держав#

не обов'язкове соціальне страхування є частиною

державної системи соціального захисту населення,

специфіку якої визначає страхування працюючих

громадян від можливої зміни матеріального і (або)

соціального стану, в тому числі з незалежних від

них обставин. Обов'язкове соціальне страхування

являє собою систему створюваних державою пра#

вових, економічних та організаційних заходів, спря#

мованих на компенсацію або мінімізацію наслідків

зміни матеріального і (або) соціального становища

працюючих громадян чи інших категорій громадян

внаслідок визнання їх безробітними, трудового ка#

ліцтва або професійного захворювання, інвалід#

ності, хвороби, травми, вагітності та пологів, втра#

ти годувальника, а також настання старості, необ#

хідності отримання медичної допомоги, санаторно#

курортного лікування і настання інших установле#

них законодавством соціальних страхових ризиків,

що підлягають обов'язковому соціальному страху#

ванню.

Іншим видом соціального страхування, що забез#

печує соціальний захист, є державне соціальне стра#

хування по безробіттю. У розвинених країнах воно

було введено в 20—30 роках XX століття. Призна#

чення допомоги по безробіттю пов'язано з виконан#

ням ряду вимог, які істотно обмежують коло осіб,

яким воно може бути виплачено. Працівник, який

звернувся за допомогою, повинен мати певний стаж,

отримувати необхідний мінімум заробітної плати за

певний період (квартал, рік). Тривалість кваліфікац#

ійного стажу в різних країнах неоднакова, так само

як і тривалість виплати допомоги (від 13 до 52 тижнів

в Німеччині, до 26 тижнів в середньому в більшості

штатів США, Італії, Японії). Значна частка виплат

допомоги з безробіття припадає на державу. У

Швеції, зокрема, допомоги по безробіттю лише на

15% погашаються за рахунок страхових внесків і на

85% — за рахунок державних коштів, що склада#

ються з обов'язкових внесків підприємців і податків.
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