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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ.
ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ І
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Соціальна політика фактично є синтезом декількох
крупних напрямів державної політики, зокрема — це
політика в області праці, соціально-трудових відносин,
а також політика, направлена на підвищення життєвого
рівня в Україні. Соціальна політика є ключовим чинни-
ком у діяльності соціально орієнтованої держави. Со-
ціальна політика — це сукупність принципів, рішень, дій
суспільних об'єктів, що знаходять втілення в соціаль-
них програмах і соціальній практиці з метою задоволен-
ня соціальних потреб та інтересів людини, соціальних
спільнот і суспільства загалом [1, с. 254].

Становлення та розвиток соціальної держави Украї-
ни забезпечується відповідними пріоритетами. На кож-
ному етапі свого розвитку соціальна держава визначає
пріоритети щодо реалізації установлених принципів, ви-
ходячи із ступеня гостроти найважливіших соціально-
економічних та політичних проблем. Зокрема зміст і
пріоритети соціальної політики кожної держави протя-
гом періоду її розвитку не залишаються незмінними, а
зазнають певної трансформації на різних етапах цього
розвитку. Економічна політика повинна мати соціальну
орієнтацію, зберігаючи при цьому конкуренцію й еко-
номічну свободу, заохочувати соціальну функцію при-
ватної власності.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ

Соціальна політика є функцією державної діяльності
та відповідальності за використання громадських ре-
сурсів, регулювання приватної діяльності, максимізацію
соціальної вигоди.
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У статті аналізується співвідношення соціальної політики та соціальних змін. Конкретизовані

цілі соціально орієнтованої держави через визначення законодавчих засад державної соціаль-

ної політики та основні задачи політики держави щодо удосконалення державного регулюван-

ня соціального захисту населення.

In the article correlation of social policy and social changes has been analysed. The purposes of

socially-oriented state as a result of defining legislative bases of public social policy and main tasks

of policy of a state in improving of public administration of social protection of population have been

specified.

Визначено, що соціальна політика — це заходи дер-
жави, спрямовані на пом'якшення нерівності в розподілі
доходів, що притаманні ринковій економіці. Проте, не
припиняються дискусії щодо співвідношення соціальної
політики та соціальних змін. Соціальна політика пред-
ставляє, як правило, інтереси тільки частки суспільства.
Більшість теорій соціальних змін мінімізували або ігно-
рували частку суспільства (індивідуальну складову), щоб
концептуалізувати суспільство як ціле. Вважалося, що
індивідуальна частка є гармонійною складовою (ком-
понентою) великої (загальної) структури. Необхідність
прогресу та поступового розгортання потенціалу, при-
таманного людському суспільству, також одержали на-
укового обгрунтування.

Теорія еволюції, циклічні теорії та історичний мате-
ріалізм склали підгрунтя класичній концепції соціаль-
них змін.

Представники еволюційної теорії розглядали сус-
пільство як органічне утворення. Вони припускали, що
історична зміна є унікальним явищем, рушійною силою
в розвитку суспільства від примітивних форм до більш
прогресивних. Прогрес вважався правилом, а стабіль-
ність і застій — винятками. Теорія еволюції соціальних
змін існує протягом сторіч, від XIX до XXI, і пов'язана з
іменами Огюста Комте — засновника сучасної соціо-
логії, Талькотта Парсонза та інших.

Циклічні теорії представляють інші підходи до ро-
зуміння соціальних змін, відповідно яких ці зміни істо-
рично повторюють себе. Історія, за їх уявленням, більш
нагадує коло, а не пряму лінію. Представники класич-
ної циклічної теорії досліджують падіння та відроджен-
ня цивілізацій (Освальд Спренглер, Арнольд Тойнбі,
Питирім Сорокін, Микола Кондрат'єв та інші).

Представники класичного історичного матеріалізму,
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теоретиком якого вважають Карла Маркса, також не
відкидають еволюційну складову в соціальних змінах,
але наголошують на пріоритеті продуктивних сил сус-
пільства, які ініціюють ці зміни. На думку К.Маркса, ро-
бочий клас є особливим рушійним людським компонен-
том, здатним через поєднання колективних дій людини
перетворити суспільство.

У сучасних підходах в дослідженні соціальних змін
наголошується на пріоритеті історичної специфічності
суспільства, яке є різнорідним та розвивається під впли-
вом історичних причин, інколи випадкових. Сучасний
аналіз суспільних процесів стає все більш деталізова-
ним, функціональним, не відкидає можливостей прогре-
сивних або регресивних змін, причинами яких стають як
колективні, так і індивідуальні дії людей.

У період ринкових перетворень в Україні роль дер-

жави в економіці і соціальній
сфері також істотно змінюється,
що потребує наукових дослід-
жень і своєчасних корегувань
щодо вироблення соціальної
політики держави.

Метою статті є конкретиза-
ція цілей соціально орієнтованої
держави на підставі визначення
законодавчих засад державної
соціальної політики.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ.
ОБГРУНТУВАННЯ
ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Цілі соціально орієнтованої
держави можуть бути досягнуті
всією її політикою, а не окремо
застосуванням методів соціаль-
ної політики (рис. 1).

Соціальна та економічна
політика повинна мати спільні
вектори розвитку, сприяти ство-
ренню умов щодо досягнення
стратегічної цілі держави —
соціально спрямованого ринко-
вого господарства та забезпе-
чення реалізації відповідних під-
цілей:

— забезпечення соціальної
орієнтації економіки;

— збереження людського,
трудового, інтелектуального по-
тенціалу та забезпечення їх роз-
витку;

— захисту соціальних інте-
ресів особи, суспільства, держа-
ви.

Становлення та розвиток
соціальної держави в Україні за-
безпечується наступними пріо-
ритетами:

— гарантуванням конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина;

— розвитком громадянського суспільства, його де-
мократичних інститутів;

— зміцненням політичної і соціальної стабільності
в суспільстві;

— створенням конкурентоспроможної, соціально
орієнтованої ринкової економіки та забезпеченням по-
стійно зростаючого рівня життя й добробуту населен-
ня; розвитком духовності, моральних засад, інтелекту-
ального потенціалу українського народу, зміцненням
фізичного здоров'я нації, створенням умов для розши-
реного відтворення населення [2].

На кожному етапі свого розвитку соціальна держа-
ва визначає пріоритети щодо реалізації установлених
принципів, виходячи із ступеня гостроти найважливіших
соціально-економічних та політичних проблем. Зокре-

Рис. 1. Засади державної політики у сфері соціального захисту

населення України (СЗН)
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ма, зміст і пріоритети соціальної
політики кожної держави протя-
гом періоду її розвитку не залиша-
ються незмінними, а зазнають пев-
ної трансформації на різних ета-
пах цього розвитку. Економічна
політика повинна мати соціальну
орієнтацію, зберігаючи при цьому
конкуренцію й економічну свобо-
ду, заохочувати соціальну функ-
цію приватної власності.

На підставі історично-динамі-
чного підходу підтверджене відо-
ме положення, що зміст і пріори-
тети соціальної політики кожної
держави зазнають певних транс-
формацій. В умовах соціальної
напруги, кризи, девальвації мо-
ральних цінностей першочергово-
го значення набуває пошук ме-
ханізмів узгодження інтересів
більшості членів суспільства.

Однією з особливостей сучас-
ного конституційного регулюван-
ня стає визначення в якості соці-
альних різних Конституцій багать-
ох країн (табл. 1) [3].

З урахуванням структурно-
функціонального підходу до регу-
люючих функцій держави можна
зробити висновок, що в Основно-
му законі багатьох країн Європи
задекларовано принципи соціаль-
ної держави, основним з яких є
принцип субсидіарності. Принцип
субсидіарності має декілька скла-
дових, а саме: перерозподіл кош-
тів між більш успішними та менш
успішними за ринкових умов, а та-
кож регулювання взаємодії у соц-
іальному секторі державних і не-
державних структур з наданням громадським та приват-
ним ініціативам переваги у фінансуванні соціальних про-
грам на законодавчому рівні. Крім того, в Конституціях
європейських країн визначені функції соціальної дер-
жави, тобто основні напрями її діяльності, щодо захис-
ту, стимулювання, інвестування та інтегрування [4].

Захисна функція полягає у реалізації державних
соціальних гарантій, стандартів та нормативів (законо-
давчо закріплена в Конституціях Угорщини, Росії, Іспанії
(табл. 1)). Реалізація стимулюючої функції дозволяє
створити системи заохочень до соціально-економічної
активності, ініціативи та ефективного використання
підприємницького потенціалу, дотримання високих
стандартів життя і умов для людського розвитку (зако-
нодавчо закріплена в Конституціях Росії, Португалії, Ка-
захстану, Іспанії (табл. 1)).

Інтегративна функція — це забезпечення суспільної
злагоди, запобігання маргіналізації та поляризації сус-
пільства, його фрагментації на соціально ізольовані вер-
стви та групи (законодавчо закріплена в Конституціях
Польщі, Македонії, Хорватії, Албанії, Румунії, Казахста-

ну, Італії (табл.1)). Реалізація інвестиційної функції
сприяє розвитку соціальної інфраструктури, забезпе-
ченні доступності охорони здоров'я, освіти, духовно-
культурних здобутків (законодавчо закріплена в Кон-
ституціях Росії, Португалії, Італії (табл.1)).

Особливістю соціальної політики України на етапі пе-
реходу до розвинутої ринкової економіки стає пріоритет
соціального захисту населення, підвищення ролі особис-
того трудового доходу, формування нового механізму
фінансування та регулювання розвитку соціальної сфери,
переформатування соціальної функції держави.

Держава здійснює підтримуючу, компенсаційну та
регулюючу діяльність, використовуючи систему заходів та
спрямовуючи їх на створення бажаних умов для ефектив-
ної діяльності ринку, підвищення його конкуренто-
спроможності, розв'язання складних соціально-економі-
чних проблем розвитку національної економіки і суспіль-
ства (охорони праці і здоров'я людей, встановлення гаран-
тованого мінімального розміру оплати праці, забезпечен-
ня державної підтримки сім'ї, материнства, батьківства і
дитинства, інвалідів та громадян похилого віку, розвиток

Таблиця 1. Конституційні засади соціальної держави в країнах
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

системи соціальних служб, встановлення державних
пенсій, виплат та інших гарантій соціального захисту).

Розв'язання цих проблем забезпечується виконан-
ням основних функцій державного регулювання еконо-
міки: цільової, стимулюючої, нормативної (регламенту-
ючої), коригувальної, соціальної, контролюючої. Соці-
альна функція дозволяє державі регулювати соціаль-
но-економічні відносини, додержуватися принципів со-
ціальної справедливості, перерозподіляти доходи, за-
безпечувати соціальний захист населення, надавати со-
ціальні гарантії [5].

ВИСНОВКИ
Стабільне, ефективне, справедливе, соціально оріє-

нтоване суспільство — мета будь-якої держави. Для її
досягнення воно вимушене переглядати ряд стереотипів,
що склалися, в здійсненні соціальної політики. Не-
обхідність її зміни зумовлена тим, що функціонування
ринкового механізму саме по собі не гарантує необхід-
ного мінімального рівня добробуту і соціального захис-
ту всім громадянам. Світова криза 30-х років, що супро-
воджувалася різким наростанням соціальної напруже-
ності у ряді країн, довела всьому світу об'єктивність втру-
чання держави в ринкові процеси, у тому числі в соц-
іальній сфері. Соціальні конфлікти небезпечні для сусп-
ільства. У разі безрозсудної соціальної політики в сучас-
них умовах, коли функціонують шкідливі виробництва,
можуть виникнути проблеми з тяжкими наслідками для
всього світу. Запобігати подібним ситуаціям, вирішувати
виниклі конфлікти зобов'язана держава.

У період ринкових перетворень в Україні роль дер-
жави в економіці і соціальній сфері істотно змінюється.

Однією з основних задач політики держави стає
удосконалення державного регулювання соціальним
захистом населення. Вирішення цієї задачі потребує
регуляторного впливу з боку держави з метою:

1. Створення умов для ефективного функціонуван-
ня ринкового механізму з наданням конкурентних пе-
реваг тим суб'єктам економічних відносин, що сприяти-
муть розвитку та підтримці соціальної сфери, забезпе-
ченню достатньої якості життя і умов для людського
розвитку в країні.

2. Усунення негативних наслідків ринкових процесів
(зростання соціальної нестабільності може також зу-
мовлюватися розвитком ринкових відносин і притаман-
ною їм конкурентною боротьбою, кризовими явищами).

3. Розв'язання проблем, які ринковий механізм ви-
рішити не може або вирішує неефективно.

На наш погляд, ефективні ринкові інститути можуть бути
створені тільки сильною державою, яка уміє управляти
своєю власністю, відповідати за своїми зобов'язаннями.

Країни, що встали на шлях демократизації, розви-
ваються на основі самоорганізації громадянського сус-
пільства і підприємницької ініціативи, розвитку серед-
нього класу. Україна є країною, яка має досвід та бага-
товікову традицію демократичного державного регулю-
вання. Проте те, що ми спостерігаємо, являє собою де-
монтаж соціалістичної системи з її тоталітарним конт-
ролем держави над економікою і суспільством. В ре-
зультаті, з одного боку, неприпустимо ослаблена дія
держави на процеси, що визначають життєдіяльність
суспільства (забезпечення обороноздатності, розвиток

освіти і фундаментальної науки, структурну перебудо-
ву економіки, безпеку життя та ін.), а, з іншого, — збе-
рігається інерція необгрунтованого і ресурсно-незабез-
печеного, а тому неврегульованого втручання держави
в процеси розвитку суспільства і економіки, що мають
великий потенціал саморегулювання.
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