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Головною ознакою демократичного суспільства
виступає його соціальна орієнтованість. Передбачаєть)
ся, що економіка й політика, державна організація й
ідеологія, всі соціальні структури й інститути в якості
своєї головної мети існування й функціонування мають
забезпечення й задоволення потреб населення. Відпо)
відна соціальна орієнтованість припускає додання всім
державним і суспільним інститутам і організаціям гу)
маністичної спрямованості розвитку. Така позиція
знайшла із вираження в країнах із розвинутою демок)
ратією й ринковою економікою. Те, що людина з усі)
ма її правами, свободами й потребами ставиться на чолі
суспільного розвитку, — найважливіший критерій ци)
вілізованості суспільства, і суспільний розвиток у цьо)
му напрямі виступає як глобальний цивілізаційний про)
цес.

Разом із тим, сучасна ситуація в українському
суспільстві багато в чому характеризується значним зни)
женням рівня соціальних гарантій, відсутністю націо)
нальної ідеї й соціально)політичної ідентичності, напру)
женістю у відносинах між різними соціальними шара)
ми, девальвацією багатьох моральних цінностей і кри)
зових явищ в економіці й політиці. Тому на перший план
виходить завдання розробки теорії соціальної політи)
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ки, на основі якої повинні проводитися конкретні прак)
тичні заходи.

Теоретико)методологічні основи проблеми форму)
вання та реалізації соціальної політики держави закла)
дено у працях таких відомих учених, як Е.М. Лібанова,
Н.В. Дацій, В.В. Леонтьєв, С.М. Соловйов, Т.А. Заяць,
В.І. Куценко, М.Х. Корецький та ін. Разом із тим, окремі
аспекти цієї проблеми потребують додаткового вивчен)
ня, зокрема щодо формування дієвого механізму реа)
лізації соціальної політики держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методичних положень

щодо розроблення дієвого механізму реалізації со)
ціальної політики держави в умовах розвитку ринкової
економічної системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
На початку ринкових трансформацій в економіці

України активна соціальна політика формально декла)
рувалася як один із ключових елементів загальної стра)
тегії реформування. Проте на практиці позначити цей
пріоритет не вдалося. Передбачалося, що коло завдань
державної соціальної політики буде звужене, оскільки
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лише ринкові механізми нібито здатні забезпечити умо)
ви соціальної адаптації населення, зокрема через усу)
нення обмежень у соціально)трудовій сфері, створен)
ня широких можливостей для зайнятості і зростання
доходів. Тобто соціальна політика акцентувалась не на
компенсаторних механізмах, а на розвитку трудових і
підприємницьких ініціатив та можливостей громадян, які
створюються в процесі реформ. Проте на практиці со)
ціальні витрати реформ виявилися значно більшими, а
початкові прогнози ефективності централізованих ком)
пенсаторних і регуляторних механізмів — заниженими.
Одночасно переоцінка можливостей ринкової адаптації
населення, відсутність належного науково обгрунтова)
ного концептуального осмислення соціальних проблем
трасформаційних процесів в економіці не дозволили
ефективно реалізувати політику активного управління
соціальними аспектами реформ як довготривалим і ба)
гаторівневим процесом.

Модель централізованої соціальної політики була
зорієнтована, перш за все, на наступне: делегування
більшості соціальних функцій і відповідальності на ре)
гіональний і місцевий рівні; зміщення фінансового тя)
гаря соціальних витрат з бюджетів всіх рівнів на дохо)
ди і заощадження громадян, зокрема через механізм
цільової акумуляції коштів населення спеціалізованими
фінансовими інститутами (пенсійними фондами, стра)
ховими товариствами тощо). Проте цей аспект рефор)
мування засад соціальної політики виявився недієздат)
ним.

Проблема активності соціальної політики у по)
єднанні з економічною має глибокий зміст. Йдеться про
систему цінностей, норми моралі, які формують не
тільки поточний стан, але й перспективи розвитку сус)
пільства. Виступаючи результатом досвіду соціально)
економічних перетворень, вони впливають на зміну дер)
жавної політики щодо системності економічних і со)
ціальних заходів. Проте, на сьогодні можна говорити
про зміни моделі соціальної політики України, що три)
вають.

Серед аспектів, що характеризують ці зміни, мож)
на виділити наступні [3]. По)перше, намагання держави
відійти від управління розвитком соціальної сфери. По)
друге, роздержавлення соціальної сфери і звільнення
держави від функції безпосереднього надання соціаль)
них послуг. По)третє, формування ринку соціальних
послуг на конкурентних засадах.

У процесі впровадження нової моделі соціальної
політики формується новий суб'єкт у соціальній сфері,
яким виступає громадянин. Особливістю суб'єкта є мож)
ливість вільного вибору виду, якості і кількості послуг,
які мають бути сплачені. Проте більшість населення
відзначається низькою платоспроможністю, що стримує
розвиток ринку соціальних послуг та активізацію еко)
номіки.

Особливу роль у новій соціальній політиці відіграє
порядок, коли громадянин, оцінюючи своє матеріаль)
не становище, звертається до держави за певними по)
слугами на пільговій або безкоштовній основі відповід)
но до внутрішньої оцінки свого добробуту, яку він по)
винен формально підтвердити, щоб одержати ці послу)
ги. Проте сфера застосування такого порядку має бути
обмежена [5].

Розглядаючи еволюцію соціальної політики, необ)
хідно чітко розмежовувати безкоштовність і доступність
надання соціальних послуг. При цьому населення потре)
бує роз'яснення, які послуги продовжують залишатися
безкоштовними, а які — стають платними, але повинні
бути доступними більшості громадян, а також механізм
їх забезпечення.

Має бути визначений необхідний обсяг послуг, при
цьому держава має інформувати, яка його частина
фінансується з бюджету, а яка — безпосередньо за
кошти населення. Також необхідно враховувати, що
соціальна політика держави відносно різних груп насе)
лення має бути різною. Рівень співвідношення безкош)
товності і доступності визначається обраною соціаль)
но)економічною моделлю. Збільшуючи соціальні витра)
ти бюджету, держава змушена збільшувати податки і
збори, зменшуючи доходи і платоспроможний попит
населення.

Соціальна політика повинна бути більш обгрунтова)
ною і передбаченою. Для цього необхідна соціальна
стандартизація, яка припускає нормативний порядок
розрахунку бюджетної потреби за всіма видами безкош)
товних послуг, що надаються державою населенню. У
цій частині доцільно повернутися до планування бюд)
жетних витрат, заснованому на вичерпному переліку
безкоштовних послуг населенню, директивному вста)
новленню натуральних обсягів цих послуг, визначенню
джерел і обсягів фінансування таких послуг з урахуван)
ням цін, що складаються в кожному регіоні. Соціальні
стандарти мають бути враховані в основі бюджетного
процесу, зокрема визначення міжбюджетних транс)
фертів для виконання загальнодержавних соціальних
гарантій і зобов'язань.

Громадяни мають одержувати необхідну підтримку
в тому середовищі, де вони живуть і працюють, де мож)
на оцінити її реальні потреби. Така політика є більш еко)
номною для бюджету й тісно ув'язана з діяльністю спо)
живача. При цьому держава через міжбюджетні транс)
ферти гарантує фінансову спроможність кожного місце)
вого соціального органу не нижче за загальнодержав)
ний рівень. Це вимагає від держави соціально вивіреної
економічна політика і економічно спроможної соціаль)
ної політики.

Аналіз сучасних проблем соціально)економічного
розвитку свідчить, що для їх вирішення необхідне фор)
мування цілісної соціальної політики, як на регіональ)
ному рівні, так й на загальнодержавному, надання фі)
нансової допомоги регіонам. Це є одним із головних
завдань влади, реалізація якого потребує активізації,
зокрема через реалізацію відповідної системи заходів.

По)перше, соціально)економічна політика держави
повинна формуватися, виходячи з соціально)економіч)
ної доцільності, а не політичних передумов. Проблеми
держави не повинні ставати центром перетинання полі)
тики і економіки.

По)друге, успішне вирішення соціально)економіч)
них проблем можливе лише за умови чіткого розмежу)
вання управлінської діяльності як за об'єктами впливу,
так й проблематикою, що необхідно для означення меж
управління. Базуючись на системному підході до управ)
ління соціально економічним розвитком, збільшуючи
роль місцевих органів, необхідно також розширювати
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саморегулювання, створювати умови для саморозвит)
ку суб'єктів господарювання, формувати економічний
механізм, в якому опосередкований управлінський
вплив був направлений безпосередньо на умови соціаль)
ного розвитку. У зв'язку з цим важливого значення на)
буває визначення змістовної сторони місцевої соціаль)
но)економічної політики, умов її формування і реалі)
зації, розмежування повноважень суб'єктів управління
різного ієрархічного рівня для створення таких умов.

Вищезазначене повною мірою відноситься також до
регулювання діяльності в соціальній сфері (зайнятість,
соціальна підтримка безробітних, формування фонду
зайнятості тощо). Зокрема, у сфері зайнятості саме су)
б'єкти управління на регіональному і місцевому рівнях
мають контролювати процеси її формування, що має
відповідне матеріальне забезпечення для цього [1]. У
сфері зайнятості значну частину витрат брала і бере на
себе держава. На місцевому рівні необхідно значно
більшою мірою конкретизувати методи, способи і ме)
ханізми досягнення цілей, визначених у рамках держав)
ної і регіональної політики, з урахуванням економічних,
демографічних, екологічних, ресурсних і інших особли)
востей. Таким чином, місцева соціальна політика має
бути комплексною діяльністю, основою якої є державні
цілі, доповнені регіональними.

По)третє, завданням управління соціально)економ)
ічним розвитком є конкретизація генеральних цільових
установок з урахуванням системи державного управлі)
ння, місцевого самоврядування, а також соціально еко)
номічних умов і обмежень різного характеру. В умовах
економічних, структурних, соціальних, екологічних кри)
зових явищ ці завдання можуть бути згруповані таким
чином: активна політика щодо підвищення рівня життя,
соціальної підтримки населення, створення умов для
реалізації його можливостей самостійно забезпечити
собі добробут; дієві заходи на ринку праці з оптимізації
структури зайнятості і зменшення безробіття; форму)
вання механізму соціального захисту вразливих кате)
горій населення, соціального забезпечення непрацез)
датного населення; розробка ефективної системи за)
хисту громадянських прав особи і забезпечення безпе)
ки; інституційні перетворення в соціально)побутовій
інфраструктурі і соціально)культурній сфері з метою
розширення можливостей для отримання відповідних
послуг населенням, підвищення якості обслуговування,
забезпечення доступності для кожного мінімального
набору безкоштовних послуг (освіта, охорона здоро)
в'я тощо).

По)четверте, ефективність кожного з етапів управ)
ління (діагностика, цілепокладання, оцінка ресурсів)
безпосередньо залежить від наявності нормативної
бази, можливості досягнення соціально економічних
показників на основі системи нормативів і стандартів.
Перспективним напрямом визначення стандартів рівня
життя є аналіз рівня і структури споживання, а також
способів задоволення потреб у різних соціальних і де)
мографічних групах. Недостатня розробленість цих про)
блем у значній мірі обумовлюється недостатньою учас)
тю соціологічної науки при дослідженні сфери спожи)
вання, що традиційно є предметом вивчення економіч)
ної науки. Аналіз рівня життя різних соціальних груп за
розміром, структурою, способами задоволення потреб,

а також структури і характеру самих потреб необхід)
ний не тільки для характеристики поточного стану со)
ціально)економічних процесів, але й прогнозування та)
ких явищ у перспективі.

В умовах розвитку ринкових відносин, формування
різних форм власності сфера прямого державного впли)
ву на соціально)економічні процеси звужується, окремі
функції переходять до нових суб'єктів [4]. У першу чер)
гу це стосується питань праці та її оплати, ряду аспектів
соціального страхування і соціального захисту, утриман)
ня і розвитку соціальної інфраструктури. Адміністра)
тивні методи регулювання праці потрібно замінити сис)
темою договірних відносин між суб'єктами соціально)
трудових відносин.

Надзвичайно важливо в даному випадку підкресли)
ти, що, попри якісну зміну характеру соціально)трудо)
вих відносин, механізм їх регулювання залишився в
своїй основі незміненим. Створені лише окремі елемен)
ти нового, адекватного ринковій економіці, механізму
(служби зайнятості й міграції, недержавні фонди стра)
хування тощо). Проте практично відсутня система регу)
лювання соціально)трудових відносин у недержавному
секторі економіки. Відсутній дієвий механізм відпові)
дальності керівників підприємств за недотримання тру)
дових прав працівників.

Відзначаючи певні переваги радянської системи
соціального захисту, слід визнати, що, грунтуючись на
адміністративно)розподільних методах, вона багато в
чому зводилася до надання громадянам допомоги. Ця
система розглядала соціальну сферу лише як витратну.
Такий підхід продовжує панувати і його необхідно по)
долати, оскільки соціальна сфера не лише залежить від
стану економіки, але й здатна активно на неї впливати.

У зв'язку з цим, мета реформ полягає в поступово)
му переході від переважно адміністративно)розподіль)
них до переважно економічних методів мобілізації і ви)
користовування ресурсів для соціальної сфери, а також
переорієнтації системи соцзахисту з надання допомоги
на підготовку до праці, залучення у виробництво та сти)
мулювання останнього.

При цьому необхідно враховувати принципову
відмінність механізмів соціально)трудових відносин у
неринковій і ринковій системах. У першому випадку
роботодавцем виступає держава, яка розподіляє робо)
чу силу і регулює заробітну плату. Існує єдиний держав)
ний канал мобілізації ресурсів для соціальної сфери, в
основу розподілу яких покладені принципи соціально)
го забезпечення. У ринковій системі суб'єктами соціаль)
но)трудових відносин виступають: держава, роботода)
вець, найманий працівник. Розподіл робочої сили і виз)
начення рівня заробітної плати відбуваються на ринку
праці. Домінуючою є договірна форма соціально)тру)
дових відносин, яка набуває ознак соціального партнер)
ства. При збереженні елементів соціального забезпе)
чення пріоритетне значення мають соціальне страхуван)
ня і платність соціальних послуг.

Разом із тим, завдання переходу до трьохканаль)
ної схеми дотепер лишається не вирішеним. Це обумов)
лює підвищення відповідальності, зокрема фінансової,
підприємців у вирішенні соціальних питань. З іншого
боку, значно збільшується індивідуальний внесок пра)
цівників. Якщо особа здатна працювати, то вона має
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забезпечити пенсійне страхування тощо. Це зумовлює
необхідність формування дієвого механізму стимулю)
вання індивідуальних накопичень.

Необхідна зміна рівня доходів працівників, оскіль)
ки, чим він нижчий, тим менше можливості індивідуаль)
ного накопичення. Проблема посилюється переведен)
ням безкоштовних послуг на платні (це стосується й охо)
рони здоров'я, освіти, культури тощо), а також виперед)
жаючим зростанням тарифів на платні послуги.

У цілому на шляху соціальних реформ в Україні
можна виділити дві головні перешкоди: по)перше, низь)
кий рівень доходів, бідність основної частини населен)
ня; по)друге, кризовий стан економіки, який таку бід)
ність відтворює.

Таким чином, у сучасних українських реаліях важ)
ливо чітко визначити відповідальність у забезпеченні
соціальних гарантій як на загальнодержавному, так й
регіональному рівні, підвищуючи роль останніх.

Завдання, що постають перед соціально)економіч)
ною політикою, двоєдині. З одного боку, необхідна кон)
центрація зусиль на вирішенні найгостріших соціально)
економічних проблем, а з другого — освоєння нових
механізмів реалізації соціально)економічної політики,
що забезпечити раціональніше використання фінансо)
вих і матеріальних ресурсів.

Необхідно також зазначити, що соціальна роль дер)
жави в сучасних умовах суспільного розвитку вира)
жається, перш за все, у формуванні й здійсненні загаль)
ної стратегії соціально)економічного розвитку країни,
що передбачає ранжируваних соціальних цілей, етапів,
комплексне здійснення науково)технологічних і струк)
турних зрушень, визначення засобів і методів узгоджен)
ня інтересів суб'єктів ринкових відносин, можливості
корегування програм у разі зміни зовнішніх і внутрішніх
умов тощо. Ця здійснюється на основі стратегічного
загальнонаціонального маркетингу. Застосування мар)
кетингових стратегій, пов'язаних в єдину програму, за)
безпечує динамічність та гнучкість системи управління
соціально)економічними процесами. Визначаючи стра)
тегічну мету, встановлюючи обмеження, а також систе)
му стимулювання (кредити, податки), спираючись на
ринковий механізм, держава спрямовує і координує
зусилля всіх суб'єктів господарювання на досягнення
поставленої мети. Зокрема, концепція капіталовкладен)
ня у майбутнє, висунута адміністрацією президента
США, є стратегічною маркетинговою програмою реал)
ізації капітальних вкладень за трьома напрямами: без)
посередньо у сферу виробництва; у технологічний роз)
виток і науково)технічні розробки; у людський капітал.
Визначальною є роль держави в регулюванні таких сфер
соціального життя, як зайнятість, трудові відносини,
розподіл доходів тощо, що здійснюється на основі ши)
рокого арсеналу законодавчих, адміністративно)право)
вих заходів, цінової й тарифної політики, податків, соц)
іальних трансфертів, екологічних правил.

Плани соціального розвитку повинні стати систем)
ним елементом бізнес)планів, а також проектів розвит)
ку компаній, розрахованих на тривалий період. На час)
тку корпорацій має припадати значна частка соціальних
витрат, порівняно з витратами держави на такі цілі. Та)
ким чином, необхідним є посилення соціальної відпові)
дальності бізнесу.

У зв'язку з цим значний інтерес представляє своє)
рідний маятниковий рух розвинених держав між двома
типами економічної стратегії: неокейнсіанської і нео)
ліберальної, відповідно між жорсткою та соціальною
політикою. При сприятливій кон'юнктурі, в умовах еко)
номічного зростання, посилюється його соціальна спря)
мованість, підвищуються соціальні виплати і пільги, роз)
ширяються соціальні програми, тобто проводиться м'я)
ка соціальна політика за рахунок збільшення податко)
вих надходжень. При уповільненні економічного зрос)
тання відбувається скорочення соціальних програм.
Разом із тим, знижуються податки, посилюються сти)
мулювання підприємництва.

Слід зазначити, що в у ряді країн Північної і Захід)
ної Європи реконфігурація держави добробуту страте)
гічно направлена на досягнення оптимальної економіч)
ної і соціальної ефективності на основі таких заходів,
як раціоналізація використання державних інвестицій в
соціальну сферу замість їх нарощування, селективні
соціальні програми замість універсальних, приватиза)
ція соціальної сфери, подальший розвиток соціальних
функцій великого бізнесу тощо [1]. Адміністративний
контроль і пряме регулювання доходів та цін поступа)
ються методам непрямого впливу на попит і пропози)
цію на ринках товарів, послуг і праці. Акценти в соц)
іальній політиці зміщуються з так званих реактивних
заходів на проактивні, що нівелюють соціальні конфлі)
кти та збої в соціальній сфері.

ВИСНОВОК
Аналіз сучасних проблем соціально)економічного

розвитку свідчить, що для їх вирішення необхідне фор)
мування цілісної соціальної політики як на регіональ)
ному, так й на загальнодержавному рівнях. Саме це ви)
ступає одним із головних завдань держави, яке поки не
виконується.
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