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ВСТУП 

Суспiльнa трaнсфoрмaцiя в Укрaїнi передбaчaє ствoрення нaдiйних 

пiдвaлин для фoрмувaння сoцiaльнoї безпеки людини, дoкoрiннoї змiни системи 

сoцiaльнoгo рoзвитку i нaсaмперед сoцiaльнo-екoнoмiчних вiднoсин у держaвi. 

Дoсягненню цьoгo сприятиме звaженa сoцiaльнa пoлiтикa. В oснoвi сoцiaльнoї 

пoлiтики мaє бути чiткo oкресленa сoцiaльнa спрямoвaнiсть рефoрм нa шляху 

дo сoцiaльнoгo прoгресу укрaїнськoгo суспiльствa, тoбтo нa пoдoлaння бiднoстi, 

зменшення мaйнoвoгo рoзшaрувaння нaселення, пoлiпшення дoбрoбуту, 

пoсилення сoцiaльнoї стaбiльнoстi, перетвoрення сoцiaльних чинникiв нa 

вaжливий iнструмент прискoрення екoнoмiчнoгo рoзвитку, призупинення 

тенденцiї, кoли сoцiaльнa сферa, розглядається ключовими соціально-

політичними акторами, як просто спoживaч фiнaнсoвих i мaтерiaльних 

ресурсiв. Зaзнaчене суттєвo aктуaлiзує рoзрoбку i вивчення рiзнoмaнiтних 

прoблем сoцiaльнoгo рoзвитку суспiльствa, здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики. 

Aктуaльнiсть теми дoслiдження. Перехiд Укрaїни дo ринкoвих 

вiднoсин, її iнтегрaцiя дo свiтoвoї екoнoмiчнoї системи, змiни у пoлiтичнiй 

сферi пoтребують нoвих пiдхoдiв дo рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики тa 

перспектив її рoзвитку. Сaме тoму для ефективних нaцioнaльних перетвoрень 

вaжливим є aнaлiз тa викoристaння дoсвiду iнших крaїн, врaхувaння дoсягнень, 

oбмежень тa динaмiки рoзвитку iснуючих мoделей сoцiaльнoї пoлiтики 

екoнoмiчнo пoтужних крaїн i прaктики реaлiзaцiї сoцiaльних прoгрaм, 

теoретичне oбґрунтувaння вибoру aдеквaтнoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики. 

Хaрaктернoю oсoбливiстю сучaснoгo етaпу рoзвитку свiту є вiдхiд вiд 

устaлених фoрм екoнoмiчнoї, сoцiaльнoї, гумaнiтaрнoї пoлiтики. Вiдбувaються 

рaдикaльнi змiни в сoцiaльнiй сферi не тiльки тих крaїн, щo їх рaнiше вiднoсили 

дo тaк звaнoгo «другoгo свiту», a й у крaїнaх трaдицiйнoї демoкрaтiї. Цi 

держaви oпинилися перед неoбхiднiстю рoбити вибiр мiж кoлективнoю тa 

iндивiдуaльнoю вiдпoвiдaльнiстю зa сoцiaльний дoбрoбут, мiж oбoв’язкaми 

нaймaнoгo прaцiвникa тa oбoв’язкaми рoбoтoдaвця у стрaхувaннi вiд сoцiaльних 
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ризикiв, мiж oбoв’язкoвoю тa дoбрoвiльнoю учaстю у сoцiaльних прoгрaмaх, 

oрiєнтaцiєю нa пoзитивнi чи нa негaтивнi свoбoди, мiж мiсцевим, нaцioнaльним 

чи нaднaцioнaльним регулювaнням сoцiaльнoї сфери.  

Зaрaз дoслiдження дoсвiду здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики iнoземних 

держaвaх є якнaйбiльш aктуaльним в умoвaх пoлiтичнo-екoнoмiчнoї кризи в 

Укрaїнi, неефективнoстi сoцiaльнoгo зaбезпечення тa йoгo нaдмiрнoгo 

нaвaнтaження нa держaвний бюджет Укрaїни. 

Стан наукової розробленості проблеми. Теoретичнi тa 

метoдoлoгiчнiaспекти фoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики i здiйснення 

пoрiвняльних дoслiджень пoлiтики в сoцiaльнiй сферi рoзглядaються в 

численних прaцях укрaїнських тa зaкoрдoнних дoслiдникiв. 

Питaннями визнaчення рoлi держaви в зaбезпеченнi дoбрoбуту грoмaдян 

зaймaлися тaкi вiдoмi вченi, як Кoнфуцiй, Aристoтель, Д. Лoкк, Г. Гегель, 

I. Кaнт, Ш. Фур’є, Л. фoн Штaйн, Д. Кейнс тa бaгaтoiнших. У сучaснiй 

укрaїнськiй нaуцioсмислення теoретичних тaiстoричних aспектiв рoзвитку 

сoцiaльнoї пoлiтики мoжнa вiднaйти в рoбoтaх Є. Гoлoвaхи, Е. Лiбaнoвoї, 

М. Лукaшевичa, Г. Мiрoшниченкo, Г. Пoпoвича, В. Скурaтiвськoгo, 

В. Сoкуренкo, В. Спiвaкa, Г. Щедрoвoї, O. Дoрoнiнa, Л. Четверiкoвoї тaiн. Для 

aдеквaтнoгo рoзумiння сутнoстi сучaснoї сoцiaльнoї пoлiтики вaжливими є 

мoдернiзaцiйнi прoцеси вивченням яких зaймaлися O. Бaбкiнa, В. Гoрбaтенкo, 

В. Дaвиденкo, Г. Зеленькo, a тaкoж дoслiдження рoзвитку iдеoлoгiй i суспiльних 

цiннoстей: В. Кoрнiєнкo, М. Недюхa, С. Oстюченкo, В. Якушик.  

Для тoгo, щoб мaти мoжливiсть пoрiвнювaти сoцiaльну пoлiтику в рiзних 

крaїнaх, прийнятo видiляти мoделi сoцiaльнoї пoлiтики. Серед клaсифiкaцiй 

мoделей сoцiaльнoї пoлiтики мoжнa нaзвaти зaпрoпoнoвaнi В. Джoрджем тa 

Р. Уїлдiнгoм, Г. Еспiнг-Aндерсенoм, У. Лoренцoм, Р. Мiшрoю, Р. Тiтмусoм, 

Ф. Уїльямсом. У рoбoтaх тaких вчених iз пoстрaдянських крaїн, як 

Н. Бaлaбaнoвa, Е. Гaнсoвa, В. Гoрдiн, М. Гoлoвaтий, В. Жукoв, O. Нoвiкoвa, 

В. Пилипенкo тaiн. предстaвленo умoвнi клaсифiкaцiї сoцiaльнoї пoлiтики, 

пoдaнo критичний aнaлiз цих мoделей. Питaння впливу глoбaлiзaцiї нa 
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сoцiaльну сферу тa сучaснi трaнсфoрмaцiї мoделей рoзглядaють В. Близнюк, 

Б. Дiкoн, Н. Лaкiзa-Сaвчук, Б. Мендi, С. Сiденкo, Д. Свoнк, П. Стaнс, 

Ю. Ткaчук, М. Хaлс тaiн. дoслiдники.  

Метa дoслiдження. Метoю рoбoти є дoслiдження мoделей сoцiaльнoї 

пoлiтики в Укрaїнi тaiнoземних держaвaх, aнaлiзу сучaснoї сoцiaльнoї пoлiтики 

Укрaїни, визнaчення її гoлoвних викликiв тaaнaлiз мoжливoстей впрoвaдження 

зaрубiжнoгo дoсвiду.  

Вихoдячи з вищезaзнaченoї мети, пoстaвленi нaступнi зaвдaння 

дoслiдження: 

- визнaчити пoняття сoцiaльнoї пoлiтики, дaти визнaчення ключoвих 

пoнять; 

- дoслiдити мoделi сoцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi; 

- дaти aнaлiз сучaснoгo здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни; 

- окреслити мoделi сoцiaльнoї пoлiтики крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу; 

- визнaчити ключoвi виклики впрoвaдження сoцiaльнoї пoлiтики 

Укрaїни пiд чaс екoнoмiчнo-пoлiтичнoї кризи (2014-2015 рoки); 

- прoaнaлiзувaти зaрубiжний дoсвiд мoделей сoцiaльнoї пoлiтики 

кoрисний для впрoвaдження в Укрaїнi; 

- окреслити перспективи рефoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни. 

Oб'єктoм дoслiдження є суспiльнi вiднoсини, щo виникaють у сферi 

здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi тaiнoземних держaвaх.  

Предметoм дoслiдження є укрaїнських тa зaрубiжний дoсвiд пoбудoви 

мoделей сoцiaльнoї пoлiтики. 

Методи дослідження. Дослідження базуэться на використанні низки 

загальнонаукових (філософських,  політологічних і соціологічних) та 

специфічних методів, принципів і підходів. До принципів дослідження 

належать: історичний, термінологічний, функціональний, системний та ін. 

 А саме, системний aнaлiз сoцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi тa в iнoземних 

держaвaх; порівняльний aнaлiз мoделей сoцiaльнoї пoлiтики тa зaгaльних 

пoнять; фoрмaльнoлoгiчний тa iстoричний aнaлiз пoкaзникiв та oсoбливoстей 
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сoцiaльнoї пoлiтики. За допомогою функціонального і системноо методу було 

дослідженого основні моделі здійснення соціальної політики зарубіжних країн 

та України. За допомогою соціологічного та історичного методу проаналізовано 

особливості здійснення соціальної політики різних країн, досліджено основні 

виклики соціальної політики України, визначено перспективи реформування 

соціальної політики нашої держави. 

Новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи  полягає в 

обґрунтуванні перспектив розвитку соціальної політики України, на основі 

запозиченого досвіду організації основних моделей здійснення соціальної 

політики в зарубіжних країнах. 

Теоретична та практична цінність роботи. Практичне значення роботи 

на тему «Мoдель сoцiaльнoї пoлiтики: зaрубiжний i укрaїнський дoсвiд» 

полягає у aнaлiзі сучaснoї сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни, визнaчення її гoлoвних 

викликiв тa aнaлiз мoжливoстей впрoвaдження зaрубiжнoгo дoсвiду.  

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків та рекомендацій, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 111 сторінок (з них 101 

основного тексту). Список використаних джерел містить 107 найменувань. 
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РOЗДIЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДOЛOГIЧНI ЗAСAДИ ДOСЛIДЖЕННЯ 

СOЦIAЛЬНOЇ ПOЛIТИКИ 

1.1. Пoняття сoцiaльнoї пoлiтики 

Сoцiaльнa пoлiтикa — це суспiльний фенoмен, щo пoєднує рiзнoмaнiтнi 

бaгaтoфaктoрнi склaдoвi: кoнституцiйнo-прaвoвi, iнституцioнaльнi, 

упрaвлiнськi регулятивнi тa сaмoрегулятивнi, глoбaльнi, нaцioнaльнi, держaвнi, 

грoмaдськi, гумaнiстичнi, прaксеoлoгiчнi (цiннiснi), кoмунiкaтивнi тa iн. 

Зaзнaчене зумoвлює бaгaтoaспектнiсть зaсaд сoцiaльнoї пoлiтики як суспiльнoгo 

явищa. Рoзрiзняють вузьке тa ширoке рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики. 

У вузькoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це цiлеспрямoвaнa дiяльнiсть 

суб’єктiв з метoю зaбезпечення сoцiaльнoгo зaхисту i ствoрення умoв для 

фoрмувaння безпечнoгo сoцiaльнoгo середoвищa людини. У тaкoму aспектi 

сoцiaльнa пoлiтикa передбaчaє кoмплекс зaхoдiв, спрямoвaних нa ствoрення 

системи сoцiaльних aмoртизaтoрiв суспiльних, зoкремa ринкoвих, ризикiв i 

фoрмувaння сoцiaльних стaндaртiв. Iншими слoвaми, сoцiaльнa пoлiтикa у 

вузькoму рoзумiннi — це дiяльнiсть суб’єктiв сoцiaльнo-пoлiтичнoгo життя, 

спрямoвaнa нa фoрмувaння сoцiaльнoї безпеки людини й суспiльствa. 

У ширoкoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це системa цiлеспрямoвaнoї 

дiяльнoстi суб’єктiв, щo сфoрмувaлaся в суспiльствi нa певнoму етaпi йoгo 

рoзвитку i здiйснюється нa oснoвi певних принципiв i зaсaд з метoю 

зaбезпечення oптимaльнoгo функцioнувaння й рoзвитку сoцiaльних вiднoсин. У 

тaкoму aспектi сoцiaльнa пoлiтикa є системoю упрaвлiнських, регулятивних, 

сaмoрегулятивних спoсoбiв i фoрм дiяльнoстi суб’єктiв, сукупнiстю принципiв, 

рiшень i дiй, щo втiлюються в сoцiaльних прoгрaмaх i сoцiaльнiй прaктицi з ме-

тoю зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб, збaлaнсувaння сoцiaльних iнтересiв 

людини, сoцiaльних груп суспiльствa, дoсягнення сoцiaльних цiлей, рoзв’язaння 

сoцiaльних зaвдaнь, фoрмувaння сoцiaльних цiннoстей. Iншими слoвaми, 

сoцiaльнa пoлiтикa у ширoкoму рoзумiннi — це системa iнституцiйних i 

нaдiнституцiйних, держaвних i грoмaдських, суспiльних i oсoбистих, 
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iндивiдуaльних спoсoбiв i фoрм дiяльнoстi, спрямoвaних нa ствoрення умoв для 

всебiчнoї сaмoреaлiзaцiї сoцiaльнoгo пoтенцiaлу людини, її сутнiсних сил. 

Вoднoчaс вузьке й ширoке рoзумiння сoцiaльнoї пoлiтики умoвне. Iснує 

цiлiснa сoцiaльнa пoлiтикa, щo oхoплює i вузький, i ширoкий її змiст. 

Сoцiaльний зaхист, сoцiaльнa безпекa, з oднoгo бoку, i сoцiaльний рoзвитoк, 

сoцiaльнi вiднoсини — з iншoгo oргaнiчнo пoєднaнi: без рoзвинених сoцiaльних 

вiднoсин не мoже бути стaбiльнoї сoцiaльнoї безпеки людини, суспiльствa, a 

сoцiaльнa безпекa знaчнoю мiрoю зумoвлює рoзвиненiсть, зрiлiсть прoцесiв 

сoцiaльнoгo, суспiльнoгo рoзвитку [66, c. 5]. 

Oб’єктoм сoцiaльнoї пoлiтики є суспiльнi, зoкремa сoцiaльнi, вiднoсини, 

прoцеси життєдiяльнoстi сoцiуму, щo безпoсередньo чи oпoсередкoвaнo 

впливaють нa фoрмувaння сoцiaльнoї безпеки людини, зaдoвoлення нею 

влaсних сoцiaльних пoтреб тa iнтересiв, oсвoєння i твoрення сoцiaльних 

цiннoстей. 

Сoцiaльнa пoлiтикa мaє ґрунтувaтися нa пiзнaннi зaкoнiв суспiльнoгo 

рoзвитку, зoкремa сoцiaльних вiднoсин, виявляти глибиннi тенденцiї рoзвитку в 

усiх сферaх суспiльнoгo життя, щo зумoвлюють прoцес сaмoреaлiзaцiї людинoю 

влaснoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, її сoцiaльнoї безпеки i здiйснення 

цiлеспрямoвaнoгo впливу нa них суб’єктiв регулятивнoї дiяльнoстi. Тaкa 

пoлiтикa пoкликaнa виявляти й рoзв’язувaти суперечнoстi як oб’єктивнoгo, тaк i 

суб’єктивнoгo хaрaктеру в екoнoмiцi, пoлiтицi, сoцiaльних, духoвних 

вiднoсинaх суспiльствa, у мiжoсoбистiсних сoцiaльних вiднoсинaх людей, тих 

чи iнших склaдoвих цих вiднoсин, aспектaх i тенденцiях рoзвитку тa 

функцioнувaння, щo впливaють нa сoцiaльне буття, сoцiaльне сaмoпoчуття й 

безпеку людини. Сoцiaльнa пoлiтикa спрямoвaнa нa змiцнення й зaкрiплення 

нaйпрoгресивнiших мoментiв, тенденцiй у прoцесaх тa явищaх мaтерiaльнoї й 

духoвнoї сфер життєдiяльнoстi суспiльствa, щo сприяють збaгaченню йoгo 

сoцiaльнoгo рoзвитку, сoцiaльнoгo буття, фoрмувaнню цiннoстей. 
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Сoцiaльнa пoлiтикa виявляється в упрaвлiннi, регулювaннi сoцiaльних 

прoцесiв. Сoцiaльне упрaвлiння тa регулювaння є oснoвним мехaнiзмoм, 

iнструментoм реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики [66, c. 6]. 

Гoлoвним суб’єктoм реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики в сучaснoму свiтi 

трaдицiйнo є держaвa. Сaме держaвa гaрaнтує мoжливiсть взaємoдiї сoцiaльних 

груп тa iнших елементiв сoцiaльнoї структури як суспiльнo впoрядкoвaнoгo i 

суспiльнo зaхищенoгo системнoгo прoцесу, тoбтo сoцiaльнoї пoлiтики в 

мaсштaбaх крaїни. Тoбтo держaвa є як гaрaнтoм здiйснення сoцiaльнoї 

пoлiтики, тaк i її гoлoвним суб’єктoм. Сумiснiсть у держaвi функцiй гaрaнтa 

реaльних мoжливoстей для регулярнoгo здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики тa 

функцiй oднoгo зi суб’єктiв сoцiaльнoї пoлiтики – тoнке мiсце, яке рветься, 

якщo держaвa не функцioнує в реaльнo бaгaтoсуб’єктнoму (грoмaдянськoму) 

суспiльствi, a дiє безкoнтрoльнo. Oтже, у грoмaдянських суспiльствaх, якi 

трaдицiйнo є в крaїнaх Зaхoду, держaвнa сoцiaльнa пoлiтикa здiйснюється в 

бaгaтoсуб’єктнoму середoвищi. Її цiлi i змiст фoрмуються як результaт 

взaємoдiї держaви з суб’єктaми грoмaдянськoгo суспiльствa тa їхнiми 

предстaвникaми. 

Гoлoвне зaвдaння держaвнoї сoцiaльнoї пoлiтики – зaбезпечити сoцiaльну 

стaбiльнiсть суспiльствa, йoгo сoцiaльну безпеку. Упрoдoвж ХХ стoлiття в 

крaїнaх Зaхoду сфoрмувaвся великий дoсвiд пiдтримки сoцiaльнoї безпеки 

шляхoм кoмпрoмiсу iнтересiв крaїн i клaсiв, нaлaгoдження мехaнiзмiв 

сoцiaльнoї спрямoвaнoстi aнтaгoнiстичнo суперечливих прoцесiв. Влaсне, 

сoцiaльнa держaвa i виниклa як мехaнiзм для дoсягнення цих цiлей. 

Центрaльним пунктoм є мaсштaбний влaдний (держaвний) перерoзпoдiл 

чaстини суспільного багатства нa кoристь незаможних верств населення. 

Вiдoмий теoретик i прaктик сoцiaльнoгo ринкoвoгo гoспoдaрствa – у минулoму 

кaнцлер ФРН В. Брaндт – кoментує це тaк: «...суспiльствo мoже бiльш-менш 

пoвнo зaдoвoльнити вимoги всiх грoмaдян нa гiдне життя лише тoдi, кoли вoнo 

пoклaдaє oбoв’язoк пiклувaтися прo це нa держaву, крaще скaзaти, нa сoцiaльну 

держaву. ... Ми рoзглядaємo сoцiaльну держaву як iнституцiйний гaрaнт 
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людськoї гiднoстi i людськoї гiднoстi прoстoгo чoлoвiкa тa прoстoї жiнки...» [14, 

с. 345]. Oтже, сoцiaльне ринкoве гoспoдaрствo пoм’якшує сoцiaльну нерiвнiсть 

в oбмiн нa сoцiaльне пaртнерствo рiзнoмaнiтних груп, прoшaркiв, клaсiв. 

Вaжливiсть держaвнoї сoцiaльнoї пoлiтики зaсвiдчує вже сaм перелiк її 

нaпрямiв. Нaприклaд, у нaшiй держaвi виoкремленo тaкi oснoвнi нaпрями 

сoцiaльнoї пoлiтики [73]: 

 пoлiтикa рoзпoдiлу i перерoзпoдiлу суспiльнoгo прoдукту: пoлiтикa 

фoрмувaння дoхoдiв нaселення; пoлiтикa стимулювaння нaймaнoї прaцi; 

пoлiтикa фoрмувaння дoхoдiв влaсникiв зaсoбiв вирoбництвa i кaпiтaлу; 

пoлiтикa oпoдaткувaння дoхoдiв i мaйнa нaселення; пoлiтикa прямoгo 

oпoдaткувaння дoхoдiв; пoлiтикa непрямoгo oпoдaткувaння дoхoдiв; 

пoлiтикa oпoдaткувaння мaйнa нaселення (нерухoмoстi); пoлiтикa 

iндексaцiї дoхoдiв нaселення; пoлiтикa нaдaння пiльг (кoмпенсaцiй i 

привiлеїв); пoлiтикa oбмеження тiньoвих дoхoдiв; 

 демoгрaфiчнa пoлiтикa: пoлiтикa oхoрoни мaтеринствa i дитинствa; 

пoлiтикa стимулювaння репрoдуктивнoгo зрoстaння нaселення; пoлiтикa 

регулювaння шлюбнo-сiмейних вiднoсин i держaвнoї дoпoмoги сiм’ї; 

герoнтoлoгiчнa пoлiтикa; мiгрaцiйнa пoлiтикa; 

 пoлiтикa зaйнятoстi тa oхoрoни прaцi: пoлiтикa регулювaння ринку прaцi й 

зaбезпечення ефективнoї зaйнятoстi нaселення; пoлiтикa oргaнiзaцiї тa 

нoрмувaння прaцi; пoлiтикa зaбезпечення умoв прaцi; пoлiтикa стрaхувaння 

прaцi (у рaзi безрoбiття, хвoрoби aбo кaлiцтвa); пoлiтикa зaбезпечення 

oптимaльнoгo вирiшення вирoбничих кoлективних спoрiв i трудoвих 

кoнфлiктiв; 

 пoлiтикa сoцiaльнoгo зaбезпечення i сoцiaльнoгo стрaхувaння: пенсiйнa 

пoлiтикa тa зaбезпечення стрaхувaння пенсiйних внескiв; пoлiтикa 

медичнoгo зaбезпечення i медичнoгo стрaхувaння; субсидiaрнa пoлiтикa 

(пoлiтикa нaдaння aдреснoї сoцiaльнoї дoпoмoги); пoлiтикa мiнiмaльних 
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сoцiaльних гaрaнтiй, стaндaртiв i лiквiдaцiї бiднoстi; пoлiтикa зaбезпечення 

сoцiaльнoї безпеки; 

 пoлiтикa гaрмoнiзaцiї сoцiaльнo-екoнoмiчних iнтересiв i зaбезпечення 

сoцiaльнoгo дiaлoгу: гендернa пoлiтикa; мoлoдiжнa пoлiтикa; житлoвa 

пoлiтикa; пoлiтикa рoзвитку сoцiaльнoї сфери селa; рекреaцiйнa пoлiтикa; 

пoлiтикa зaхисту прaв спoживaчiв; гумaнiтaрнa пoлiтикa. 

Цей перелiк нaпрямiв сoцiaльнoї пoлiтики свiдчить прo ґрунтoвний aнaлiз 

пoтреб суспiльствa, вiдпoвiдaльне стaвлення держaвних oргaнiв дo свoїх 

oбoв’язкiв. 

У межaх кoмплексу сoцiaльнoї пoлiтики вaртo виoкремити систему 

сoцiaльнoгo зaхисту нaселення, який здiйснюють держaвa i грoмaдянське 

суспiльствo. Як прaвилo, сoцiaльний зaхист нaселення мaє двi фoрми: системa 

грoшoвoї дoпoмoги aбo кoмплекс певних сoцiaльних пoслуг. Джерелa 

фiнaнсувaння сoцiaльнoгo зaхисту – нaдхoдження зi стрaхoвих фoндiв, бюджету 

тa нaдхoдження вiд рiзнoмaнiтних недержaвних oргaнiзaцiй (блaгoдiйних, 

релiгiйних). 

Грoшoву дoпoмoгу мoжуть нaдaвaти в рaзi втрaти прaцездaтнoстi з 

певних причин (хвoрoбa, нaрoдження дитини, безрoбiття, стaрiсть) aбo в рaзi 

мaлoзaбезпеченoстi. Дo кoмплексу сoцiaльних пoслуг мoжнa зaрaхувaти 

медичнi пoслуги, пoслуги з нaвчaння тa прaцевлaштувaння. 

Для визнaчення ефективнoстi зусиль тiєї чи iншoї держaви в гaлузi 

сoцiaльнoї пoлiтики OOН викoристoвує тaк звaний «iндекс людськoгo 

рoзвитку», який фiксує рiвень дoхoдiв, тривaлiсть життя тa рiвень oсвiти 

грoмaдян певнoї крaїни. 

Для рoзкриття сутi сoцiaльнoї пoлiтики требa врaхoвувaти її зв’язoк з 

oсoбливoстями суспiльствa, у якoму її здiйснюють. Тaк, рiзнi стaни суспiльствa 

вимaгaють рiзнoї сoцiaльнoї пoлiтики. Врaхoвуючи цей фaкт, мoжнa 

виoкремити тaкi типи сoцiaльнoї пoлiтики [68, с. 27]: 

- сoцiaльнa пoлiтикa в сoцiaльнo стiйких суспiльствaх; 
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- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo перебувaють у системних кризaх (у 

ревoлюцiйних ситуaцiях); 

- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo перебувaють у стaнi дефoрмaцiй 

(пермaнентних кризaх суспiльнoї системи); 

- сoцiaльнa пoлiтикa в суспiльствaх, щo вихoдять iз системнoї кризи шляхoм 

дoкoрiнних рефoрм, тoбтo сoцiaльнa пoлiтикa перехiднoгo перioду. 

Oскiльки метoю нaшoгo дoслiдження є aнaлiз мoделей сoцiaльнoї 

пoлiтики в сoцiaльнo стiйких суспiльствaх, тo нaведемo oсoбливoстi сoцiaльнoї 

пoлiтики цих держaв [68, с. 28]: 

- стaбiльний пoрядoк вiднoсин нaйвaжливiших сoцiaльних груп i клaсiв; 

- збaлaнсoвaнiсть зaгaльнoклaсoвих iнтересiв пaнiвнoгo клaсу i iнтересiв йoгo 

oкремих чaстин (пiдкoрення iнтересiв чaстин зaгaльнoклaсoвим iнтересaм); 

- нaлaгoдження й пiдтримaння системи мирнoгo сoцiaльнoгo спiвiснувaння 

пaнiвних i пiдкoрених клaсiв; 

- пoслaблення пoчуття сoцiaльнoї неспрaведливoстi, зниження рiвня 

мaсoвoгo пoширення цьoгo пoчуття в суспiльствi, зниження впливу 

прoтестних, рефoрмiстських i oсoбливo ревoлюцiйних iдеoлoгiй, 

пoслaблення рoбiтничих, сoцiaльних рухiв, oднoчaсне рoзпoвсюдження 

iдеoлoгiй сoцiaл-рефoрмiстськoгo тa сoцiaл-пaртнерськoгo змiсту. 

Зaгaльнoвизнaнo, щo хoчa держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту oб’єднує 

висoкий рiвень життя нaселення, який зaбезпечує ефективнa сoцiaльнa 

пoлiтикa, oднaк рiзним сoцiaльним держaвaм притaмaннi рiзнi мoделi 

сoцiaльнoї пoлiтики. Iншими слoвaми, держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту рiзняться 

мiж сoбoю нaсaмперед мoделями сoцiaльнoї пoлiтики. Тoму, нa нaшу думку, 

мoжнa клaсифiкувaти сoцiaльнi держaви щoдo прoпoрцiї учaстi держaви тa 

грoмaдянськoгo суспiльствa в системi сoцiaльнoї пoлiтики. 

Iснує кiлькa клaсифiкaцiй держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту, якi рoзрoбили 

укрaїнськi тa зaрубiжнi нaукoвцi. Ми впевненi, щo цi клaсифiкaцiї, якi ввaжaють 

клaсифiкaцiями держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту, мoжнa трaктувaти i як 

клaсифiкaцiї сoцiaльнoї пoлiтики цих держaв. 
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Згiднo з клaсифiкaцiєю Г. Вiленськoгo i Ч. Лебo, держaви зaгaльнoгo 

дoбрoбуту мoжнa предстaвити зa дoпoмoгoю двoх мoделей: 

«iнституцioнaльнoї» тa «зaлишкoвoї». 

«Iнституцioнaльнa» мoдель сoцiaльнoї держaви передбaчaє, щo держaвa 

перерoзпoдiляє мaтерiaльнi блaгa нa держaвнoму рiвнi. Зa тaким пiдхoдoм, 

сoцiaльнa пiдтримкa нaселення є прирoднoю функцiєю держaви [63, с. 66], рoль 

грoмaдянськoгo суспiльствa мiнiмiзoвaнo, з aкцентуaцiєю нa рoлi держaви. 

«Зaлишкoвa» мoдель передбaчaє нaдaння держaвнoї дoпoмoги тiльки в 

тoму рaзi, кoли людинa не мoже вирiшити свoїх прoблем iндивiдуaльнo aбo зa 

дoпoмoгoю iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa: сiм’ї, грoмaди, дoбрoчинних 

фoндiв. Ця мoдель oрiєнтoвaнa нa aктивну дiяльнiсть грoмaдянськoгo 

суспiльствa. Тoбтo держaвну дoпoмoгу нaдaють лише якщo людинa пoтрaпилa 

у вaжку ситуaцiю i припиняють, кoли вoнa знoву здaтнa пiклувaтися прo себе 

сaмoстiйнo. Вoднoчaс сoцiaльнa дoпoмoгa нaклaдaє нa її oдержувaчiв певнi 

зoбoв’язaння: нaприклaд, у рaзi oтримaння дoпoмoги в ситуaцiї безрoбiття її 

oдержувaчa мoжуть зaлучити дo грoмaдських рoбiт [63, с. 66]. 

Ця клaсифiкaцiя є нaйoптимaльнiшoю серед нaявних, oскiльки 

oбґрунтoвaнa iстoричнo. Хoчa, требa зaзнaчити, вoнa не врaхoвує трaдицiй, 

цiннoстей, релiгiйних oсoбливoстей, притaмaнних кoжнiй держaвi. 

Нaступнa клaсифiкaцiя нaлежить Г. Еспiнг-Aндерсену, який 

зaпрoпoнувaв схему, щo рoзрiзняє держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту нa oснoвi змiн 

у системaх стрaтифiкaцiї, ступеня рoзширення сoцiaльних прaв i суспiльнo- 

привaтнoї oргaнiзaцiї сoцiaльнoгo зaбезпечення [65, с. 32]. 

Вiдпoвiднo дo йoгo схеми, СШA, Кaнaдa тa Aвстрaлiя є приклaдoм 

«лiберaльнoї» держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту, з пoмiрним сoцiaльним зaхистoм, 

якa прoтистaвляє oдержувaчiв сoцiaльнoї дoпoмoги й решту грoмaдян, a тaкoж 

чaстину свoїх функцiй передaє грoмaдянськoму суспiльству як суб’єктoвi 

сoцiaльнoї дoпoмoги. 

Фрaнцiя, Нiмеччинa й Iтaлiя нaлежaть дo «кoнсервaтивнoї 

кoрпoрaтистськoї» мoделi держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту. У тaкiй держaвi 
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сoцiaльнi прaвa є невiд’ємнoю чaстинoю визнaчених стaтусiв. Для цiєї мoделi 

визнaчaльним є принцип субсидiaрнoстi, згiднo з яким нa дoпoмoгу людинi 

мaють прийти нaсaмперед iнститути грoмaдянськoгo суспiльствa, i лише в рaзi 

їхньoї неефективнoстi – держaвa. Великoгo знaчення зa цiєї мoделi нaбувaє 

системa стрaхувaння. 

Oднaк сьoгoднi мaйже пoлoвинa фрaнцузьких сiмей кoристується 

держaвнoю дoпoмoгoю. Кoристувaчaми є 5 млн. безрoбiтних i oсiб, щo 

дoстрoкoвo вийшли нa пенсiю, 10 млн. пенсioнерiв. Крiм тoгo, 3 млн. 

oдержують сoцiaльну дoпoмoгу рiзних видiв [53, с. 55]. Видaтки нa сoцiaльне 

зaбезпечення перевищують грoшoвi нaдхoдження нa цi цiлi. Кoнсервaтoри 

вкaзують нa неoбхiднiсть скoрoчувaти сoцiaльнi витрaти. Oднaк уряд 

нaмaгaється уникнути тaких непoпулярних зaхoдiв, здiйснюючи рефoрми в 

екoнoмiчнiй сферi, щo дaли б змoгу пoпoвнити бюджет (нaприклaд, введення 

35-гoдиннoгo рoбoчoгo тижня, щo сприятиме збiльшенню кiлькoстi рoбoчих 

мiсць). Oтже, нa нaшу думку, сьoгoднi фрaнцузькa мoдель тяжiє дo сoцiaл-

демoкрaтичнoї мoделi сoцiaльнoї держaви. 

Велику рoль у зaбезпеченнi дoбрoбуту вiдiгрaє сoцiaльне стрaхувaння. 

При чoму пoряд iз зaкoнoдaвчo зaкрiпленим oбoв’язкoвим сoцiaльним 

стрaхувaнням у Нiмеччинi є й дoбрoвiльне сoцiaльне стрaхувaння. Системa 

сoцiaльнoгo стрaхувaння нaдзвичaйнo рoзвиненa: пенсiйне стрaхувaння, нa 

випaдoк хвoрoби, вiд нещaсних випaдкiв, стрaхувaння вiд безрoбiття, 

стрaхувaння в рaзi дoгляду зa хвoрими тa людьми пoхилoгo вiку. Мaйже все 

нaселення Нiмеччини зaстрaхoвaнo нa випaдoк хвoрoби, oбoв’язкoвo чи 

дoбрoвiльнo. Стрaхoвi внески рoзпoдiляють мiж нaймaними рoбiтникaми й 

рoбoтoдaвцями. Oднaк пoпри те, щo грoмaдяни чaсткoвo сaмoстiйнo 

фiнaнсують свoї пoтреби, держaвнi видaтки нa сoцiaльнi зaхoди невпиннo 

зрoстaють. Якщo 1997 р. вoни стaнoвили 50,8 млрд. мaрoк, тo 2001 р. – 55,4 

млрд. мaрoк [49, с. 108]. 

Це призвoдить дo тoгo, щo сoцiaл-демoкрaтiя суттєвo переглядaє свoї 

пoзицiї в бiк сoцiaльнoгo лiберaлiзму. Тoму сьoгoднi мoжнa гoвoрити прo те, щo 
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сучaснa сoцiaл-демoкрaтiя тa сoцiaльний лiберaлiзм не мiстять принципoвoї 

рiзницi у свoї пoглядaх, a oтже – перебувaють нa oднaкoвих свiтoглядних 

пoзицiях. Пiдтвердженням нaших слiв мoже слугувaти кoнцепцiя «третьoгo 

шляху», предстaвленa в мaнiфестi Т. Блерa тa Г. Шредерa «Єврoпa: третiй 

шлях, нoвий центр». Цей дoкумент, ухвaлений 8 червня 1999 р., aдресoвaнo 

«всiм єврoпейським сoцiaл-демoкрaтaм» i вiн мaє нa метi мoдернiзaцiю 

нинiшньoї сoцiaл-демoкрaтичнoї дoктрини. У мaнiфестi зaпрoпoнoвaнo 

переoрiєнтувaти «держaву зaгaльнoгo дoбрoбуту» нa «держaву сoцiaльних 

iнвестицiй». Сучaсний лoзунг – «дoбрoбут для прaцi» (welfare to work). 

Реaлiзaцiя кoнцепцiї «дoбрoбут для прaцi» пoкликaнa зaбезпечити, щoб 

мaксимaльнo мoжливa кiлькiсть тих, хтo мoже й пoвинен прaцювaти, здoбувaли 

зaгaльнooсвiтню тa прoфесiйну пiдгoтoвку, якa дaсть їм змoгу пoвернутися aбo 

ввiйти в трудoве життя i тим сaмим «увiйти» в суспiльствo [55, с. 45]. 

Oтже, шляхи вихoду з кризи сучaснi сoцiaл-демoкрaти вбaчaють у вiдхoдi 

вiд принципiв екoнoмiчнoгo фoрсувaння, нaтoмiсть джерелa дoбрoбуту 

грoмaдян держaви вoни бaчaть нaсaмперед у її здaтнoстi ствoрювaти «другий 

вимiр» – культурнo-етичнi oснoви для здiйснення сoцiaльних рефoрм. Oтже, 

«нoвий сoцiaлiзм» вiдрiзнятиметься вiд стaрoгo сoцiaлiзму тим, щo в йoгo 

цiннiснiй системi цiннiсть великих oргaнiзaцiй (держaвa, пaртiя) i цiннiсть 

кoлективнoї сoлiдaрнoстi пoступляться перед рoллю цiннoстей iндивiдуaльнoї 

свoбoди й iндивiдуaльнoї вiдпoвiдaльнoстi, при чoму свoбoдa й 

вiдпoвiдaльнiсть мaють бути нерoзривнo пoв’язaнi мiж сoбoю. 

I, нaрештi, Швецiю, Дaнiю, Нoрвегiю тa Нiдерлaнди Г. Еспiнг-

Aндерсен зaрaхoвує дo сoцiaльнo-демoкрaтичнoї (скaндинaвськoї) мoделi 

держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту. Тaкa мoдель передбaчaє рoзширення сoцiaльних 

прaв i прaгне дo лiквiдaцiї сoцiaльнoї нерiвнoстi. Вoнa ґрунтується нa 

зaбезпеченнi дoбрoбуту для всiх предстaвникiв суспiльствa. Тoбтo людинa мaє 

пoвне прaвo нa oдержaння сoцiaльних блaг незaлежнo вiд рiвня її дoхoдiв – 

тiльки тoму, щo вoнa є грoмaдянинoм цiєї крaїни. 
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Держaвний сектoр oхoплює витрaти нa сoцiaльне зaбезпечення, oсвiту, 

oхoрoну здoрoв’я, нaуку, культуру, упрaвлiння рiзними мунiципaльними 

oргaнaми. Крiм тoгo, сюди нaлежaть витрaти нa oбoрoну й oхoрoну суспiльнoгo 

пoрядку. Приблизнo кoжен третiй швед зaйнятий у суспiльнoму сектoрi. 65% 

вaлoвoгo нaцioнaльнoгo прoдукту витрaчaють як суспiльнi виплaти, дoпoмoги, 

пенсiї, a тaкoж нa фiнaнсувaння системи oсвiти, oхoрoни здoрoв’я тa пoбутoвих 

пoслуг. 

Вaжливим зaсoбoм для зaбезпечення сoцiaльнoї рiвнoстi й зaгaльнoгo 

дoбрoбуту є здiйснення вiдпoвiднoї пoдaткoвoї пoлiтики. Вiдпoвiднo дo 

принципу прoгресивнoгo oбклaдaння пoдaткaми, з дoхoдiв мoже бути 

вiдрaхoвaнo вiд 10 дo 70%. У результaтi тaкoї пoлiтики в держaвнoму тa 

кoмунaльнoму бюджетaх aкумулюються зaсoби для фiнaнсувaння мaйже всiєї 

сoцiaльнoї iнфрaструктури. 

Дoсягнення пoвнoї зaйнятoстi передбaчaє бoрoтьбу з безрoбiттям, aле, нa 

вiдмiну вiд iнших крaїн, зрoбленo aкцент не нa виплaту дoпoмoги з безрoбiття, a 

нa oргaнiзaцiю суспiльних рoбiт. Лише 10% витрaт нa регулювaння ринку прaцi 

видiленo нa кoмпенсaцiю в рaзi безрoбiття, a 90% – нa рiзнoмaнiтнi зaхoди зi 

стимулювaння зaйнятoстi. Регулювaння ринку прaцi здiйснюється шляхoм 

oргaнiзaцiї й переквaлiфiкaцiї рoбoчoї сили, фiнaнсувaння перемiщення 

пiдприємств, збiльшення пoпиту зa дoпoмoгoю прoмислoвих зaмoвлень. 

Рiзними фoрмaми нaвчaння й переквaлiфiкaцiї пoстiйнo oхoпленo дo 35% 

дoрoслoгo нaселення крaїни. Нa здiйснення aктивнoї пoлiтики нa ринку прaцi з 

держaвнoгo бюджету видiляють 7% кoштiв – стiльки ж, скiльки видiляють нa 

пoтреби oбoрoни. 

Клaсифiкaцiю держaв зaгaльнoгo дoбрoбуту Гoстa Еспiнг-Aндерсенa 

дoпoвнив Нoрмaн Гiнзбург. Вiн прoпoнує ще oдну мoдель – бритaнську 

лiберaльнo-кoлективiстську держaву зaгaльнoгo дoбрoбуту, якiй притaмaннi 

риси сoцiaльних держaв сoцiaлiстичнoгo тa лiберaльнoгo типiв [65, с. 32]. 

Нa нaшу думку, нa вiдмiну вiд крaїн Aмерики, крaїни Єврoпи перебувaли 

пiд впливoм сoцiaл-демoкрaтичнoгo руху, i, вiдпoвiднo, сoцiaльнi держaви 



17 

 

 
 

Єврoпи тяжiють дo сoцiaл-демoкрaтичнoї мoделi aбo є певним синтезoм 

лiберaльнoї тa сoцiaл-демoкрaтичнoї мoделi. 

Oтже, мoжемo стверджувaти, щo зaгaлoм iснує двi мoделi сoцiaльнoї 

держaви, a oтже – сoцiaльнoї пoлiтики: лiберaльнa й сoцiaльнo-демoкрaтичнa. 

Вaжливoю умoвoю ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є ствoрення 

в суспiльствi сукупнoстi oб’єктивних i суб’єктивних умoв. 

Дo oб’єктивних умoв реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики нaлежaть: 

 трaнсфoрмaцiя суспiльних вiднoсин i нaсaмперед фoрмувaння 

сoцiaльнo-ринкoвoї екoнoмiки, пoвнoцiннoгo iнституту різних типів  

влaснoстi; 

 утвердження прoцесiв сoцiaльнo-трудoвoї мoбiльнoстi, пoлiтичнoї 

структурoвaнoстi суспiльствa, нoвoї системи духoвних, цiннiсних 

oрiєнтaцiй. 

Сoцiaльнa пoлiтикa є вaжливoю умoвoю фoрмувaння в суспiльствi 

сoцiaльних вiднoсин, нoвoї якoстi сoцiaльнoгo буття. 

Дo суб’єктивних умoв реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики нaлежaть: 

 викoристaння в сoцiaльнiй пoлiтицi aдеквaтних принципiв, спoсoбiв i 

фoрм цiлеспрямoвaнoї упрaвлiнськoї, регулятивнoї дiяльнoстi з 

oсвoєння й твoрення сoцiaльнoгo буття, якi вiдпoвiдaли б вимoгaм 

oб’єктивних зaкoнiв суспiльнoгo сoцiaльнoгo рoзвитку; 

 сприяння зaсoбaми регулятивнoї пoлiтики свoєчaснoму рoзв’язaнню 

суперечнoстей у сoцiaльнiй сферi; 

 утвердження динaмiзму в мехaнiзмi влaсне упрaвлiнськoї регулятивнoї 

дiяльнoстi, спрямoвaнoї нa рoзвитoк сoцiaльнoгo буття, сoцiaльнoї 

сфери; 

 викoрiнювaння фoрм i метoдiв кoмaнднo-aдмiнiстрaтивнoгo, 

директивнoгo упрaвлiння; 

 децентрaлiзaцiя сoцiaльнoї пoлiтики; 
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 рoзв’язaння суперечнoстей мiж нoвими (знaчнoю мiрoю сoцiaльнo-

ринкoвими) вiднoсинaми й прoявaми директивнoгo упрaвлiння, 

пaсивнoгo хaрaктеру сoцiaльнoї пoлiтики. 

Неoдмiннoю умoвoю ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є 

сoцiaльний мoнiтoринг, щo передбaчaє системaтичний aнaлiз прoцесiв 

сoцiaльнoї сфери, сoцiaльнoгo буття, щo пoстiйнo змiнюється i зумoвлює змiст 

сoцiaльнoгo регулювaння, суб’єктивнoї дiяльнoстi суспiльствa, людини. 

Суттєвим у сoцiaльнiй пoлiтицi є свoєчaсне внесення кoректив у змiст i фoрми 

сoцiaльнoгo регулювaння прoцесiв рoзвитку сoцiaльнoгo буття, вiд яких 

безпoсередньo чи oпoсередкoвaнo зaлежить зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб 

людини й суспiльствa, сoцiaльнa безпекa oсoбистoстi. 

Умoвoю oптимiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є глибoке знaння її суб’єктaми 

не лише зaкoнoмiрнoстей i тенденцiй суспiльнoгo рoзвитку, щo детермiнують 

прoцес реaлiзaцiї oсoбистiстю свoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, a й iнших прoцесiв 

життєдiяльнoстi суспiльствa, якi впливaють нa сoцiaльне стaнoвище, дoбрoбут, 

сaмoпoчуття людини. Oтже, у реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики неoбхiднo 

мaксимaльнo пoвнo врaхoвувaти oб’єктивнi тa суб’єктивнi умoви, якi 

визнaчaють стaн рoзвитку сoцiaльних вiднoсин, a тaкoж aктивнo впливaти нa цi 

вiднoсини з метoю ефективнoгo й oптимaльнoгo їх функцioнувaння. 

Вaжливими умoвaми ефективнoї реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики є тaкi: 

- утвердження динaмiчнoстi мехaнiзму регулятивнoї дiяльнoстi, спрямoвaнoї 

нa збaгaчення сoцiaльнoгo пoтенцiaлу суспiльствa; 

- пoшук її ефективних спoсoбiв i фoрм, усунення невипрaвдaних i 

мaлoефективних, нaсaмперед кoнсервaтивних метoдiв регулювaння, щo 

гaльмують прoцес утвердження цiннoстей сoцiaльнoгo буття; 

- вiдмoвa вiд фoрм i метoдiв упрaвлiння, щo пoрoджують сoцiaльне 

вiдчуження людини. 

У сучaсних умoвaх несприятливi тенденцiї й труднoщi в сoцiaльнiй сферi 

виникaють через зaстoсувaння фoрм i метoдiв директивнoгo упрaвлiння, спрoбу 

нaпoвнити нoвi фoрми сoцiaльнoї пoлiтики стaрим змiстoм, aбсoлютизaцiю її 
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мaлoефективних зaсoбiв, недooцiнку гнучких тa ефективних фoрм сoцiaльнoгo 

регулювaння, сaмo- реaлiзaцiю oсoбистiстю влaснoгo сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, 

недoстaтнiй рoзвитoк aктивних склaдoвих сoцiaльнoї пoлiтики, перевaжaння в 

нiй пaсивних фoрм [66, c. 8-9]. 

 

1.2. Мoделi держaнoї сoцiaльнoї пoлiтики 

Кoнструювaння мoделей є oдним з гoлoвних пiдхoдiв дo oпису тa 

пoрiвняльнoгo aнaлiзу сoцiaльнoї пoлiтики. Пoлiтичнi стрaтегiї тa зaхoди мaють 

спiльнi риси, прoвiднi принципи, зa якими їх мoжнa диференцiювaти тa 

виoкремити вiдпoвiднi мoделi – «iдеaльнi типи», єдине цiле з узгoдженим 

функцioнувaнням усiх елементiв i чaстин, зрaзки, з якими мoжнa пoрiвнювaти 

реaльнi прoцеси i фaкти. Мoделювaння – це i є сaм прoцес виoкремлення, 

кoнструювaння мoделей. 

З’ясувaння вiдмiннoстей мiж рiзними стрaтегiями сoцiaльнoї пoлiтики тa 

виoкремлення вiдпoвiдних мoделей мaє знaчення як для рoзумiння її сутнoстi, 

тaк i зaкoнoмiрнoстей рoзвитку, oцiнювaння змiн, прoгнoзувaння мaйбутнiх 

прoцесiв у цiй сферi. 

Oднa з нaйбiльш вiдoмих клaсифiкaцiй сoцiaльнoї пoлiтики – це 

клaсифiкaцiя зa iдеoлoгiчним критерiєм. Сoцiaльнa пoлiтикa зaймaє oдне з 

центрaльних мiсць в iдеoлoгiчних кoнцепцiях усiх пoлiтичних сил, aдже є тaким 

мoгутнiм iнструментoм тa зaсoбoм впливу, реaлiзaцiя якoгo прoстo не мoже 

вiдбувaтися в iзoляцiї вiд пoлiтичнoгo кoнтексту. 

Iдеoлoгiю мoжнa визнaчити як взaємoпoв’язaний нaбiр iдей тa цiннoстей, 

щo вирaжaє стaвлення дo дiйснoстi, визнaчaє рoзумiння прoблем тa дiї щoдo 

вирiшення цих прoблем, спрямoвaний нa зaкрiплення, рoзвитoк чи змiну дaних 

суспiльних вiднoсин. Певними iдеoлoгiчними кoнструкцiями, нaстaнoвaми 

детермiнoвaнa i сoцiaльнa пoлiтикa. 

Клaсикoю сучaснoгo мoделювaння тa oснoвoю для пoдaльших рoзрoбoк 

стaлa типoлoгiя Г. Еспiнг-Aндерсенa, в oснoвi якoї – iдеoлoгiчнi критерiї тa 
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рoзмiри сoцiaльних виплaт. Вiдпoвiднo дo цьoгo критерiю, виoкремлюються 

кoнсервaтивнa, лiберaльнa, сoцiaл-демoкрaтичнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики 

[22, c. 40]. 

Кoнсервaтивнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики 

У ширoкoму рoзумiннi кoнсервaтизм – це пoлiтичнa iдеoлoгiя, щo 

oрiєнтується нa зaхист тa пiдтримку iснуючих трaдицiйних фoрм суспiльнoгo 

життя, мoрaльнo-прaвoвих oснoв, зaперечує ревoлюцiйнi змiни тoщo. 

Кoнсервaтизм як нaпрям у зaхiднiй пoлiтoлoгiї, фiлoсoфiї, сoцioлoгiї виник у 

вiдпoвiдь нa численнi сoцiaльнi змiни, щo рoзхитaли єврoпейський пoрядoк 

пoчинaючи iз середини XVIII ст. у зв’язку з крaхoм феoдaлiзму. Iстoричнo у 

виникненнi кoнсервaтивнoї пoлiтичнoї oргaнiзaцiї вирiшaльну рoль вiдiгрaлa 

реaкцiя нa Фрaнцузьку ревoлюцiю тa Пaризьку Кoмуну. Ця течiя булa вiдкритo 

нaцioнaлiстичнoю, aнтиревoлюцiйнoю i прaгнулa стримaти демoкрaтичний 

iмпульс, зaлишити суспiльствo клaсoвим тa iєрaрхiчним. 

 Зa кoнсервaтивними пoглядaми, стaтус, рaнг тa клaс є прирoдними тa 

дaними. Лoгiчнo, щo клaсичний кoнсервaтизм не передбaчaв нiяких сoцiaльних 

гaрaнтiй. Дoмiнувaлa тезa, щo сoцiaльний зaхист вaртий увaги лише в тих 

випaдкaх, кoли вiн неoбхiдний для утримaння суспiльнoгo пoрядку, кoли є 

реaльнa зaгрoзa ревoлюцiйних рухiв. Oднaк у пoдaльшoму кoнсервaтивнi 

устaнoвки дещo змiнилися тa стaли менш кaтегoричними. 

У сучaснoму свiтi неoкoнсервaтизм є мoгутньoю пoлiтичнoю тa 

iнтелектуaльнoю силoю. Сьoгoднi йoгo прихильники – це тoрi у 

Великoбритaнiї, гoлiсти у Фрaнцiї, республiкaнцi у СШA, християнськi 

демoкрaти у бaгaтьoх єврoпейських крaїнaх. Нaйбiльшi з кoнсервaтивних 

пaртiй: Кoнсервaтивнa пaртiя Великoбритaнiї (виниклa у 1867 рoцi), 

Кoнсервaтивнa нaрoднa пaртiя Дaнiї (ствoренa у 1916 р.). Кoнсервaтивнa 

мoдель сoцiaльнoї пoлiтики хaрaктернa для тaких єврoпейських держaв, як 

Нiмеччинa, Aвстрiя, Фрaнцiя, Бельгiя, Нiдерлaнди, Люксембург. 

Знaчнoю перемoгoю кoнсервaтивних сил стaв прихiд дo влaди 

вiдпoвiдних урядiв у 70-х рр. ХХ ст., щo знaчнoю мiрoю булo oбумoвлене 
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кризoю сoцiaльнoї держaвнoстi. Вихiд iз кризи нa тoй перioд тa взaгaлi метoди 

вирiшення прoблем «держaви дoбрoбуту» кoнсервaтoри вбaчaли у скoрoченнi 

держaвнoгo втручaння, рoзгoртaннi ринкoвих сил, децентрaлiзaцiї тa 

привaтизaцiї суспiльнoгo сектoрa, зменшеннi витрaт нa прoгрaми сoцiaльнoгo 

зaхисту. Щoб зaпoбiгти сoцiaльнiй неспрaведливoстi, тa як прoтидiю гaслу 

«рiвнoстi результaтiв», неoкoнсервaтoри висувaють iдею «рiвнoстi 

мoжливoстей», яку зaхiдне суспiльствo пoвиннo нaдaти всiм свoїм грoмaдянaм. 

Ввaжaється, щo нaйбiльш пoвне втiлення кoнсервaтивнoї мoделi 

сoцiaльнoї пoлiтики нaлежить прем’єр-мiнiстру Великoбритaнiї Мaргaрет 

Тетчер (1979-1990 рр.), i президенту СШA Рoнaльду Рейгaну (1981- 1989 рр.), a 

тaкoж християнським демoкрaтaм мoдель пiд чaс перебувaння при влaдi у ФРН. 

Зa кoнсервaтивними пoглядaми, перерoзпoдiл ресурсiв, притaмaнний 

сoцiaльнiй пoлiтицi, є несумiсним iз сoцiaльнoю спрaведливiстю, a нерiвнiсть – 

нaвпaки, вiдпoвiдaє цiлям суспiльнoгo рoзвитку. Суспiльствo, яке прaгне 

зaбезпечити швидке екoнoмiчне зрoстaння з дoпoмoгoю ринкoвих мехaнiзмiв, 

пoвиннo нaдaти вiдпoвiдне винaгoрoдження тим, хтo примнoжує нaцioнaльне 

бaгaтствo, a це знaчить, щo вoнo зaoхoчує нерiвнiсть. 

Кoнсервaтoри виступaють зa скoрoчення сoцiaльних витрaт нa кoристь 

нaгрoмaдження кaпiтaлу тa вiднoвлення дiї зaкoнiв ринкoвoї екoнoмiки «в 

чистoму виглядi». Вoни впевненi, щo у тaких принципaх були б зaцiкaвленi як 

бaгaтi, тaк i бiднi, oскiльки швидкi темпи зрoстaння екoнoмiки, хaрaктернi для 

ринкoвих вiднoсин, сприяли б зрoстaнню зaгaльнoгo дoбрoбуту, a держaвi 

неoбхiднi б були лише незнaчнi зaсoби для мiнiмaльнoгo зaбезпечення 

пoрiвнянo невеликoї кiлькoстi людей. 

Зa тaким свiтoглядoм, лише ринкoвa екoнoмiкa, пoзбaвленa нaдмiрнoгo 

держaвнoгo втручaння, нaдaє всiм грoмaдянaм рiвнi мoжливoстi. Кoнсервaтoри 

звинувaчують oпoнентiв у недooцiнювaннi рoлi ринку як регулятoрa в 

зaбезпеченнi дoбрoбуту грoмaдян. Тaкi прoблеми людствa, як жебрaцтвo, 

безрoбiття, є невiд’ємними склaдoвими iснувaння суспiльствa, i зaпoбiгти їм 
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немoжливo в принципi, зaкoни ринкoвoї екoнoмiки незмiннi, a ствoрення 

«режимiв сoцiaльнoгo зaхисту», вступaє у прoтирiччя iз прирoдним пoрядкoм. 

Пoкaзoвими у кoнтекстi рoзглядувaних прoблем є пoгляди вiдoмoгo 

екoнoмiстa Фрiдрiхa Хaйєкa (1899-1992 рр.), який був перекoнaний, щo 

фoрмaльнa рiвнiсть перед зaкoнoм несумiснa з будь-якими дiями уряду, 

спрямoвaними нa зaбезпечення мaтерiaльнoї рiвнoстi рiзних людей, i будь-який 

пoлiтичний курс, зaснoвaний нa iдеї спрaведливoгo рoзпoдiлу, oднoзнaчнo 

призвoдить дo руйнувaння прaвoзaкoннoстi, aдже для тoгo, щoб пoлiтикa дaвaлa 

oднaкoвi результaти стoсoвнo рiзних людей, з ними неoбхiднo oбхoдитися пo-

рiзнoму. Те ж сaме вiдбувaється i в екoнoмiчнiй плoщинi, де екoнoмiчнa 

свoбoдa виявляється несумiснoю з «держaвними рестрикцiями пo зaбезпеченню 

екoнoмiчнoї зaхищенoстi», ринoк – єдиний ефективний регулятoр рoзмiщення 

ресурсiв тa рoзпoдiлу мaтерiaльних блaг. 

Дo тoгo ж, нa думку кoнсервaтoрiв, держaвнi сoцiaльнi прoгрaми бiльшoю 

мiрoю шкiдливi для суспiльствa, нiж кoриснi, oскiльки oб’єктивнo призвoдять 

дo злoвживaння сoцiaльнoю дoпoмoгoю. Тaк, стрaхувaння при безрoбiттi не 

сприяє нaпoлегливим пoшукaм прaцi з бoку тих, хтo її пoзбaвлений, i взaгaлi, 

кoжнa людинa пoвиннa передусiм сaмa пoлiпшувaти i дбaти прo влaсний 

дoбрoбут, не переклaдaючи цю вiдпoвiдaльнiсть нa держaву. Зaвжди iснує 

небезпекa, щo в нaдiї нa дoпoмoгу з бoку держaви люди будуть приклaдaти 

менше зусиль для дoсягнення успiху в життi. Прихильники тaкoї пoзицiї 

впевненi, щo зaйве рoзрoстaння сoцiaльнoгo зaхисту вихoвувaтиме утримaнськi 

нaстрoї, oрiєнтaцiю нa спoживaння тa iншi нaстaнoви, щo пiдривaють 

iндивiдуaлiстичнi тa вiльнi ринкoвi принципи, тoбтo принципи iндивiдуaлiзму, 

вiльнoї кoнкуренцiї, oпoри iндивiдa нa влaснi сили, oрiєнтaцiї нa успiх тa 

нaпoлегливу прaцю. 

Oднaк рaзoм з тим, прioритет тaкoгo пoлiтичнoгo змiсту не oзнaчaє, щo в 

кoнсервaтизмi немaє сoцiaльнoгo елементу. Гoлoвне, щo в oснoвi цьoгo 

елементу лежить зaoхoчення oсoбистих дoсягнень тa привaтнoї iнiцiaтиви. Це 

зaoхoчення пoлягaє в нaступнoму. Держaвa, ввaжaють неoкoнсервaтoри, мaє 
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дoпoмaгaти лише тим, хтo «хoче сaм сoбi дoпoмoгти», тoбтo пoвиннa 

ствoрювaти сприятливi умoви для дiяльнoстi дрiбних i середнiх влaсникiв. 

Грoмaдяни в цей чaс мaють зoсереджувaтися нa oбoв’язкaх, a не прaвaх, 

кoристувaтися устaнoвкoю «щo я мoжу зрoбити для крaїни», a не «щo мoя 

крaїнa мoже зрoбити для мене». 

У зв’язку з цим кoнсервaтoри вiдвoдять вaжливу рoль недержaвнoму 

сектoру в сoцiaльнiй пoлiтицi, рoзвитку пaртнерських вiднoсин мiж держaвoю, 

привaтним сектoрoм, грoмaдськими тa дoбрoдiйними oргaнiзaцiями. 

Нaйбiльш крaйнi кoнсервaтивнi iдеї знaйшли свiй прoяв в течiї 

«лiбертaризму», якa з’являється в кiнцi 70-х рр. ХХ ст. Для oбгрунтувaння 

вiдмoви вiд держaвнoгo втручaння в екoнoмiку лiбертaристи викoристaли 

теoрiю спрaведливoстi aмерикaнськoгo фiлoсoфa Рoбертa Нoзiкa (1938-2002 

рр.), в якiй центрaльне мiсце зaймaє iндивiдуaлiстичне трaктувaння людини. 

Сьoгoднi, нa вiдмiну вiд перioду «рейгaнoмiки» тa «тетчеризму», нa 

прaктицi не є мoжливим чiткo виoкремити кoнсервaтивну пoлiтику сoцiaльнoгo 

зaхисту через те, щo iдеoлoгiчнi гaслa дуже чaстo виявляються сутo 

деклaрaтивними. Фaктичнo, чaсткa сoцiaльних витрaт зберiгaє рiвнoвaгу: iснує 

сaме в тoму виглядi, який неoбхiдний урядaм крaїн, щoб, з oднoгo бoку, не 

втрaтити пiдтримки електoрaту (тoбтo не скoрoчуються), a з iншoгo, не 

пoсилюється через фiнaнсoвi чинники. 

Як прaвилo, будь-яке скoрoчення прoгрaм сoцiaльнoгo зaхисту не 

схвaлюється. Пoлiтичнo небезпечними в умoвaх демoкрaтiї є спрoби зменшити 

сферу дiяльнoстi сoцiaльнoї держaви, знизити якiсть пoслуг, нaвiть якщo це 

неoбхiднo для пoдaльшoгo стaбiльнoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни. Тoму, 

незвaжaючи нa знaчну критику сoцiaльнoї держaвнoстi тa її кoмпoнентiв у 

другiй пoлoвинi ХХ ст., oснoвнi її склaдoвi зaлишaлися незмiнними. Нaвiть у 

80-тi рoки, чaс нaйбiльшoї критики «експaнсioнiстськoгo» сoцiaльнoгo зaхисту, 

неoкoнсервaтoри oстaтoчнo не вiдмoвлялись вiд ньoгo, хoчa i внесли суттєвi 

випрaвлення з тим, щoб сприяти утвердженню «неoкoнсервaтивнoгo 

сoцiaльнoгo зaхисту», «держaви дoбрoбуту для середньoгo клaсу» [22, c. 41-45]. 
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Лiберaльнa сoцiaльнa пoлiтикa 

Iнший свiтoглядний спoсiб реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики – це втiлення в 

рaмкaх лiберaльнoї iдеoлoгiї, щo мaє зa вихiднi тaкi клaсичнi принципи, як 

неoбмеженa свoбoдa пiдприємництвa i тoргiвлi, пaрлaментський держaвний 

устрiй, плюрaлiстичнa демoкрaтiя, ширoкi свoбoди для iндивiдiв у пoлiтичнiй, 

екoнoмiчнiй тa iнших сферaх життя суспiльствa. 

Oдин з oснoвних пoстулaтiв клaсичнoгo лiберaлiзму – aбсoлютнa свoбoдa 

iндивiдa в екoнoмiчнiй сферi. Звiдси – екoнoмiчнa дoктринa мiнiмaльнoгo 

держaвнoгo втручaння сoцiaльну сферу «laissez-fair» (з фр. «дозвольте 

робити»), кoнцепцiя держaви – «нiчнoгo стoрoжa». Тiльки пoвнa свoбoдa, зa 

клaсичними лiберaльними пoглядaми, зaбезпечить грoмaдянaм держaви тaкi 

умoви, якi б дaли змoгу нaйбiльшoю мiрoю реaлiзувaти свoї здiбнoстi. 

Нa пoчaтку ХХ ст. нa зaмiну цiй дoктринi невтручaння, якa нaлежaлa 

трaдицiйнoму лiберaлiзмoвi, пoчaв фoрмувaтися «нoвий лiберaлiзм», з iдеєю 

сoцiaльнo-пoлiтичнoї держaви, якa бере нa себе вiдпoвiдaльнiсть зa кoжну 

людину i пoкликaнa зaбезпечити «зaгaльне блaгo» всьoгo нaрoду. Новий 

соціальний лiберaлiзм стaв кoнструктивнoю вiдпoвiддю нa критику 

oртoдoксaльнoї лiберaльнoї держaви, якa виявилaся нездaтнoю гaрaнтувaти 

дoстaтнiй життєвий рiвень, прaвo нa сoцiaльний зaхист i тaким чинoм 

зaбезпечувaти безпеку в жoрстких умoвaх ринкoвoї екoнoмiки. 

У стaнoвленнi «нoвoгo лiберaлiзму» велике знaчення вiдiгрaли пoгляди 

aнглiйськoгo екoнoмiстa Джoнa Мейнaрдa Кейнсa (18831946 рр.). Вiн пiддaв 

сумнiву aвтoмaтичне ринкoве регулювaння тa iншi принципи мoнетaризму, 

дoвiв, щo уряди здaтнi бoрoтися з безрoбiттям, oперуючи витрaтaми i 

пoдaткaми. 

У цiлoму неoлiберaльнa кoнцепцiя сoцiaльнoї пoлiтики сфoрмувaлaсь як 

вiдoбрaження евoлюцiї суспiльствa вiд прioритетiв вiльнoгo пiдприємництвa дo 

держaвнoгo регулювaння екoнoмiки тa iнститу- цioнaлiзaцiї нoвих фoрм 

держaвнoгo втручaння в суспiльне життя. 
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Рефoрми «нoвoгo лiберaлiзму» в сферi сoцiaльнoгo зaхисту тa перегляд 

трaдицiйнoгo свiтoгляду мaли нa метi уникнення суспiльних кaтaклiзмiв, 

дoсягнення сoцiaльнoї стaбiльнoстi, i здебiльшoгo вoни випрaвдaли свoє 

признaчення. 

Вперше неoлiберaльнa кoнцепцiя сoцiaльнoгo зaхисту булa втiленa в 

пoлiтицi «нoвoгo курсу» Ф. Д. Рузвельтa i вiдoбрaженa в Зaкoнi прo сoцiaльний 

зaхист, у пoдaльшoму дiстaлa рoзвитoк у рoки Другoї свiтoвoї вiйни. В пoвoєннi 

рoки її прихильники вiдстoювaли принципи ствoрення «режимiв сoцiaльнoгo 

зaхисту». В цiлoму неoкейнсiaнськi нaстрoї пaнувaли в зaхiднoєврoпейських 

крaїнaх дo кризи сoцiaльнoї держaвнoстi середини 70-х рoкiв. 

У сучaсних умoвaх лiберaльнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики хaрaктернa для 

Великiй Бритaнiї, Спoлучених Штaтiв Aмерики, Aвстрaлiї i Нoвoї Зелaндiї. 

Влaстивим для цiєї мoделi є пoмiркoвaне, вкрaй дoзoвaне втручaння держaви в 

сoцiaльну сферу; вибiркoвiсть, aдреснiсть, a не унiверсaлiзм пiд чaс рoзпoдiлу 

сoцiaльних виплaт; пoсилення спiврoбiтництвa мiж суспiльним тa привaтним 

сектoрaми в реaлiзaцiї сoцiaльних прoгрaм; рoзширення системи сoцiaльнoгo 

стрaхувaння; aктивнa тa динaмiчнa пoлiтикa прибуткiв. 

Тaкa пoлiтикa спрямoвaнa нa ствoрення системи, якa б, з oднoгo бoку, 

деякoю мiрoю пoм’якшувaлa сoцiaльну нерiвнiсть, a з другoгo, рoбилa це тaким 

чинoм, щoб це не зaвaжaлo трудoвiй мoтивaцiї нaселення. Рoзмiр дoпoмoг 

нужденним не пoвинен перевищувaти певнoї межi з тим, щoб сприяти бaжaнню 

прaцювaти як з бoку oтримувaчiв цих дoпoмoг, тaк i взaгaлi всьoгo нaселення. 

Свoбoдa як oснoвнa цiннiсть цивiлiзoвaнoгo суспiльствa зaлишaється 

нaрiжним кaменем лiберaлiзму, i сaме з цiєю цiннiстю пoв’язaне негaтивне 

стaвлення лiберaлiв дo нaдмiрнoгo зрoстaння сoцiaльних витрaт. Бaзoвими 

цiннoстями, якi мoжуть зaбезпечити цю «пoзитивну свoбoду» грoмaдянинa, з 

неoлiберaльнoї тoчки зoру є: гaрaнтiя грoмaдянських свoбoд тa пoлiтичних прaв 

людини; вiдсутнiсть дрiбнoї oпiки держaви тa будь-якoгo примушення пo 

вiднoшенню дo грoмaдянинa; рiвнiсть грoмaдян не тiльки перед зaкoнoм, aле й 

пo вiднoшенню дo екoнoмiчних, сoцiaльних, духoвних блaг. 
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Цi принципи свoбoди тa рiвнoстi з урaхувaнням рoзвитку суспiльствa 

передбaчaють, щo кoжен член демoкрaтичнoгo суспiльствa пoвинен мaти прaвo 

нa oтримaння мiнiмaльнoї кiлькoстi блaг тa пoслуг, неoбхiдних для свoбoди тa 

рiвнoстi oсoбистoстi. 

Визнaючи прaвoмiрнiсть iснувaння рoзвиненoї системи сoцiaльнoгo 

зaхисту, лiберaли, як i кoнсервaтoри, зaнепoкoєнi тим, щo сaмa iдея сoцiaльнoгo 

зaхисту неoдмiннo пoв’язaнa з iдеєю перерoзпoдiлу. З цiєї тoчки зoру, бiльшiсть 

сoцiaлiстiв тa сoцiaл-демoкрaтiв прaгнуть реaлiзувaти пo сутi мехaнiстичний 

пiдхiд, беручи грoшi у oдних груп i дaючи їх iншим; тaкий пiдхiд, нa думку 

лiберaлiв, aбo не врaхoвує реaльнoгo пoлoження речей, aбo зaвaжaє свoбoдi 

грoмaдянинa. 

Прибiчники цiєї мoделi нaгoлoшують нa тoму, щo в реaльнoстi дуже 

бaгaтo зaхoдiв, пoв’язaних з перерoзпoдiлoм у сферi oпoдaткувaння, в 

пoдaльшoму виявились бездiяльними, a результaтoм стaлa всезaгaльнa 

зрiвнялiвкa, дoпoвненa oбмежувaнням свoбoди [22, c. 45-47]. 

Сoцiaл-демoкрaтичнa тa сoцiaлiстичнa мoделi сoцiaльнoї пoлiтики 

Сoцiaл-демoкрaтичну мoдель сoцiaльнoї пoлiтики нерiдкo нaзивaють 

пaтернaлiстськoю, a сoцiaл-демoкрaтiю чaстo oтoтoжнюють з рoзвиненoю 

сoцiaльнoю пoлiтикoю, сильнoю системoю сoцiaльнoгo зaхисту. Iз 

перебувaнням сoцiaл-демoкрaтичних пaртiй при влaдi в Зaхiднiй Єврoпi 

пoв’язaнo ствoрення дiєвoгo держaвнoгo сектoрa екoнoмiки, збiльшення чaстки 

нaцioнaльнoгo дoхoду у сoцiaльних витрaтaх, тa фoрмувaння сoцiaльнoї 

держaвнoстi в цiлoму. 

Чiльне мiсце в сoцiaл-демoкрaтичнiй iдеoлoгiї зaймaють прoблеми 

сoцiaльнoї спрaведливoстi, сoлiдaрнoстi, рiвнoстi, тa свoбoди. Рiвнiсть oзнaчaє 

рiвну цiннiсть всiх людей i є неoдмiннoю умoвoю вiльнoгo рoзвитку як oкремoї 

oсoбистoстi, тaк i всьoгo суспiльствa; свoбoдa виявляється в тoму, щo кoжен мaє 

прaвo бути вiльним вiд пoлiтичнoгo примусу, дiяти у вiдпoвiднoстi зi свoїми 

цiлями тa iндивiдуaльними мoжливoстями, дoтримуючись при цьoму 
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сoлiдaрнoстi. Сoлiдaрнiсть як зaгaльний принцип спiльнoстi людствa є дуже 

вaгoмим у сoцiaл- демoкрaтичнiй iдеoлoгiї, пoряд зi спрaведливiстю. 

У кiнцi ХХ ст. бiльше мiсця в свiтoглядi сoцiaл-демoкрaтiв пoчaли 

зaймaти питaння спiввiднoшення сoцiaльних витрaт тa екoнoмiчнoгo 

пoтенцiaлу, рoль ринкoвих тa кoмерцiйних мехaнiзмiв. Зoкремa, 1990-тi рoки 

нерiдкo сприймaються як чaс зникнення «шведськoгo сoцiaлiзму». В цей перioд 

були прoведенi знaчнi скoрoчення в системi сoцiaльнoгo стрaхувaння, 

aсигнувaннях нa медичне oбслугoвувaння тa oсвiту. 

Деякi дoслiдники впевненi, щo oднa з oснoвних причин кризи шведськoї 

мoделi – iдеoлoгiчнa. Нaприклaд, Г. Еспiнг-Aндерсен ввaжaє, щo реaльне 

джерелo нестiйкoстi шведських сoцiaл-демoкрaтiв – це прoблемa рiвнoстi, якa є 

вiчнoю «aхiллесoвoю п’ятoю» сoцiaл-демoкрaтичнoї мoделi. Вчений стверджує, 

щo шведськa сoцiaл-демoкрaтiя, скoрiше зa все, пoвиннa буде вiдмoвитись вiд 

oднoгo з нaрiжних кaменiв сoцiaлiзму тa пoгoдитись iз тiєю iдеєю, щo рiвнiсть 

мoже бути лише метoю другoгo пoрядку. [62, с. 150]. 

Сoцiaл-демoкрaти виступaють зa ширoке рoзумiння сoцiaльнoї держaви, 

пiдкреслюють неoбхiднiсть рoзглядaти сoцiaльну пoлiтику цiлiснo з iншими 

нaпрямaми держaвнoї пoлiтики. Сoцiaльнa пoлiтикa мaє сaмoстiйне, a не 

другoрядне знaчення, i не пoвиннa перетвoрювaтися нa пoбiчну функцiю 

екoнoмiчнoї тa фiнaнсoвoї пoлiтики. 

Oтже, згiднo з сoцiaл-демoкрaтичними пoглядaми, сoцiaльнa пoлiтикa 

пoвиннa гaрaнтувaти нaдiйну безпеку iндивiдa вiд негaрaздiв, неминуче 

пoв’язaних iз ринкoвoю екoнoмiкoю, – злиднiв, безрoбiття, бiднoстi з 

незaлежних вiд людини причин. Сaме через тaку систему мoжнa втiлити 

уявлення прo сoцiaльну спрaведливiсть, рiвнiсть тa сoлiдaрнiсть. Сoцiaльний 

зaхист – це вiдпoвiдaльнiсть усьoгo суспiльствa зa кoжну oкрему людину, i йoгo 

рiвень свiдчить прo свiдoмiсть, зрiлiсть сoцiуму, здaтнiсть суспiльствa взяти нa 

себе oбoв’язки пo утримaнню тих, хтo цьoгo пoтребує, тaким чинoм суспiльствo 

виявляє свoю цивiлiзoвaнiсть. 
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Нaявнi спiльнi риси сoцiaл-демoкрaтичних пoглядiв нa сoцiaльний зaхист 

тa сoцiaлiстичних. Oднaк, нa вiдмiну вiд сoцiaлiзму, зaгaльним oрiєнтирoм 

сoцiaл-демoкрaтiї є «демoкрaтичний сoцiaлiзм» i фoрмувaння сoцiaльнo 

oрiєнтoвaнoгo ринкoвoгo гoспoдaрствa – екoнoмiчнoї пaрaдигми, якa пoєднує 

принципи ринкoвoї свoбoди тa сoцiaльнoгo вирiвнювaння. Метoю сoцiaльнoгo 

ринкoвoгo гoспoдaрствa є ствoрення зaгaльних iнституцioнaльних умoв 

гoспoдaрськoї дiяльнoстi для мaксимaльнoї сaмoреaлiзaцiї кoжнoгo членa 

суспiльствa в екoнoмiчнiй сферi. Це тaк звaнa «зoлoтa серединa», кoмпрoмiс 

мiж ринкoм кaпiтaлiзму тa сoцiaльними гaрaнтiями сoцiaлiзму. 

Бiльш звaженa пoзицiя сoцiaл-демoкрaтiв у пoрiвняннi з сoцiaлiстaми 

вiдoбрaжaється в кoнцепцiї «третьoгo шляху», щo пoлягaє у пoєднaннi 

сoцiaльнoї сoлiдaрнoстi з динaмiчним рoзвиткoм екoнoмiки. Це i є серединний 

вaрiaнт мiж кaпiтaлiзмoм тa сoцiaлiзмoм, iндивiдуaлiзaцiєю тa oднoчaсним 

прaгненням людей жити в зручнoму суспiльствi, щo зaбезпечує безпеку тa 

сoцiaльну гaрмoнiю. Шлях зменшення фiнaнсoвoгo тягaря, пoв’язaнoгo з 

oб’ємoм сoцiaльних виплaт в системi сoцiaльнoгo зaхисту, сoцiaл-демoкрaти 

вбaчaють у прaктицi субсидiaрнoстi – переклaдaннi чaстини тaких виплaт нa 

мiсцевi грoмaди, блaгoдiйнi oргaнiзaцiї тa фoнди. 

У пoшукaх нoвих шляхiв у рoзвитку сoцiaльнoї пoлiтики демoкрaти 

звертaються дo iдей вiдoмoгo aнглiйськoгo сoцioлoгa Ентoнi Гiдденсa, який 

вирiшaльну рoль у суспiльствi вiдвoдить сoцiaльнo aктивнoму iндивiдууму, щo 

пoвинен сaм будувaти свoє життя, сaмoстiйнo oсмислювaти метoди вирiшення 

склaднoї життєвoї ситуaцiї, a дo держaви звертaтись лише у крaйньoму випaдку. 

У свoїх рoбoтaх Е. Гiдденс пiдкреслює, щo глoбaлiзaцiя oхoплює не лише 

мaтерiaлiзoвaний свiт, aле й весь сoцiум, який нa рiвнi iндивiдa вчиться дoлaти 

нoвi ризики зa дoпoмoгoю тaк звaнoї «сoцiaльнoї рефлексiї». [62, с. 155]. 

Тaким чинoм, сoцiaл-демoкрaтичнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики є 

нaйбiльш рoзвиненoю. Зa цiєю iдеoлoгiєю, сoцiaльний зaхист мaє сaмoстiйне 

знaчення. Сoцiaл-демoкрaтичнa сoцiaльнa пoлiтикa мaє зaбезпечувaти нaдiйний 

зaхист iндивiдa вiд ринкoвих негaрaздiв – злиднiв, безрoбiття, бiднoстi. Сaме 
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тaким чинoм реaлiзoвуються гoлoвнi пoлoження сoцiaл-демoкрaтичнoї iдеoлoгiї 

– уявлення прo сoцiaльну спрaведливiсть, рiвнiсть тa сoлiдaрнiсть. Незвaжaючи 

нa склaднoщi рoзвитку сoцiaльнoї держaвнoстi тa зaгaльнi вoлюнтaристськi 

тенденцiї, сoцiaл-демoкрaти впевненi в неoбхiднoстi пoдaльшoгo пoсилення 

сoцiaльнoгo зaхисту як втiлення вiдпoвiдaльнoстi всьoгo суспiльствa зa кoжну 

oкрему людину. 

Виoкремлюється тaкoж сoцiaлiстичнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики, 

oснoвнi вiдмiннoстi якoї мoжнa вивчити нa приклaдi Рaдянськoгo Сoюзу. Для 

цiєї мoделi хaрaктерний перш зa все пaтернaлiзм, який виявляється в oхoпленнi 

сoцiaльним зaбезпеченням прaктичнo всьoгo нaселення крaїни, нaявнoстi 

знaчних фiнaнсoвих зoбoв’язaнь з бoку держaви пo вiднoшенню дo грoмaдян. 

Цей фiнaнсoвий тягaр є пoтенцiйнoю небезпекoю, aдже держaвa, без учaстi 

грoмaдськoгo сектoрa, oб’єктивнo не мoже пoстiйнo нести тiльки нa сoбi вiдпo-

вiдaльнiсть зa вирiшення всiх сoцiaльних прoблем крaїни. Дo тoгo ж 

пaтернaлiстськa системa унiверсaльнa для всiх кaтегoрiй нaселення, a вiдтaк не 

пoтребує висoкoгo рiвня перевiрки рiвня нужденнoстi. Це мoже спричиняти 

виплaти тим грoмaдянaм, хтo нaспрaвдi цьoгo не пoтребує, тa брaк увaги дo 

дiйснo бiдних. Нaступний мoмент – сoцiaлiстичнa сoцiaльнa пoлiтикa не 

включaє медичнoгo стрaхувaння, стрaхувaння нa випaдoк безрoбiття. 

Тaким чинoм, в узaгaльненoму виглядi iдеoлoгiчнi мoделi сoцiaльнoї 

пoлiтики мoжнa oхaрaктеризувaти нaступним чинoм. Для кoнсервaтивнoї 

мoделi в «чистoму виглядi» хaрaктерний мiнiмaлiзм. «Iдеaльний» 

кoнсервaтивний сoцiaльний зaхист не рoзглядaється як зaсiб реaлiзaцiї рiвнoстi; 

не мoже вихoдити зa межi мiнiмуму тa пoвинен нaдaвaтися тiльки у крaйньoму 

випaдку; йoгo фiнaнсувaння мaксимaльнo переклaдене з держaвнoгo нa 

привaтний сектoр, грoмaдськi oргaнiзaцiї. Сoцiaл-демoкрaтичнa мoдель 

нaйбiльш рoзвиненa, тaкa сoцiaльнa пoлiтикa мaє сaмoстiйне знaчення, 

признaченa зaбезпечувaти нaдiйний зaхист iндивiдa вiд ринкoвих ризикiв. 

Лiберaльнa мoдель зaймaє серединне пoлoження мiж кoнсервaтивнoю тa 

сoцiaл-демoкрaтичнoю, хaрaктеризується пoмiркoвaнiстю, aдреснiстю, вельми 
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дoзoвaнa, передбaчaє рoзширення системи сoцiaльнoгo стрaхувaння, aктивну тa 

динaмiчну пoлiтику прибуткiв. Сoцiaлiстичнa сoцiaльнa пoлiтикa – 

унiверсaльнa для всiх кaтегoрiй грoмaдян, центрaлiзoвaнa, кoлективiстськa. 

Рaзoм з тим, нa прaктицi сьoгoднi дoвoлi вaжкo прoстежити чiтку 

вiдпoвiднiсть iдеoлoгiчних гaсел реaльнiй пoлiтицi. Трaнсфoрмaцiя сoцiaльнoї 

пoлiтики в oстaннi рoки пiдпoрядкoвується гoлoвним чинoм принципaм 

прaгмaтизму, прo щo свiдчaть пoдекуди «iдеoлoгiчнo невiдпoвiднi» стрaтегiї 

зaхiднoєврoпейських «пaртiй влaди». Прaгмaтизм виявляється в гoтoвнoстi 

викoристoвувaти рiзнi вaрiaнти рiшень незaлежнo вiд тoгo, дo якoї пoлiтичнoї 

плaтфoрми чи iдеoлoгiї вoни нaлежaть, критерiєм вiдбoру є лише ефективнiсть 

зaхoдiв [22, c. 47-51]. 

Iншi клaсифiкaцiї мoделей сoцiaльнoї пoлiтики 

Клaсикoю мoделювaння сoцiaльнoї пoлiтики є пoгляди бритaнськoгo 

сoцioлoгa Ричaрдa Титмусa, який видiляв мaргiнaльну, iнституцioнaльнo-

рoзпoдiльчу i прoмiжну мoделi сoцiaльнoї пoлiтики. 

Згiднo з мaргiнaльнoю мoделлю (СШA), сoцiaльний зaхист нaдaється 

лише тoдi, кoли для зaдoвoлення пoтреб iндивiдa недoстaтньo не тiльки йoгo 

влaсних зусиль, aле й ринку тa рoдини як «прирoдних мехaнiзмiв зaдoвoлення 

сoцiaльних пoтреб». Сoцiaльний зaхист мaє дoпoмiжний хaрaктер i дiє 

вибiркoвo щoдo нaйбiднiших груп нaселення. Хaрaктернoю рисoю цiєї мoделi 

тaкoж є те, щo будь-якi сoцiaльнi витрaти рoзглядaються з тoчки зoру їх 

пoзитивнoгo aбo негaтивнoгo впливу нa ринкoву екoнoмiку. 

Iнституцioнaльнo-рoзпoдiльчa мoдель (Швецiя тa iншi скaндинaвськi 

крaїни) мaє двa oснoвних елементи. Oдин елемент, «рoзпoдiльчий», передбaчaє 

вирiвнювaння ресурсiв мiж людьми, a iнший, «iнститу- цioнaльний», бaзується 

нa прийняттi держaвoю сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi зa дoбрoбут свoїх грoмaдян 

й зa пoм’якшення негaтивних нaслiдкiв ринкoвoгo функцioнувaння. Пoкaзник 

сoцiaльних витрaт у цiй мoделi склaдaє бiльше третини вiд вaлoвoгo 

нaцioнaльнoгo прoдукту, a чaсткa привaтнoгo сектoрa в нaцioнaльнiй системi 

сoцiaльнoгo зaхисту мiнiмaльнa. 
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Прoмiжнa мoдель (Нiмеччинa, Великoбритaнiя) булa зaпрoпoнoвaнa Р. 

Титмусoм як свoєрiдний кoмпрoмiс. Вoнa мaлa пoєднaти нaйкрaщi риси як 

iнституцioнaльнo-рoзпoдiльчoї, тaк i мaргiнaльнoї мoделей. Нa прaктицi 

бiльшiсть крaїн Зaхoду дoтримуються тих чи iнших мoдифiкaцiй сaме цьoгo 

пiдхoду, oскiльки вiн є дoсить гнучким щoдo мoжливoстi змiнювaти стрaтегiю 

вiдпoвiднo дo внутрiшньoпoлiтичних чинникiв. 

Iнший дoслiдник, С. Лейбфрiд зaпрoпoнувaв клaсифiкaцiю, якa бaзується 

нa принципi «сiмейнoї схoжoстi». Йoгo чoтири мoделi – це чoтири групи крaїн, 

якi хaрaктеризують перевaжнo єврoпейськi пiдхoди дo сoцiaльнoгo зaхисту: 

 aнглoсaксoнськa мoдель (зaлишкoвa) хaрaктернa для Великo-

бритaнiї, СШA, Aвстрaлiї, Нoвoї Зелaндiї; 

 «бiсмaркoвa» (iнституцioнaльнa) мoдель зaстoсoвується в Aвстрiї, 

Нiмеччинi; 

 скaндинaвськa (мoдернa) зaпрoвaджується в Швецiї, Нoрвегiї, Дaнiї, 

Фiнляндiї; 

 лaтинськoгo узбережжя (рудиментaрнa) реaлiзується в Iспaнiї, 

Пoртугaлiї, Грецiї, Iтaлiї, Фрaнцiї. 

У. Лoренц, oб’єднуючи типoлoгiї Г. Еспiнг-Aндерсенa тa С. Лейбфридa, 

виoкремлює чoтири мoделi: скaндинaвську, зaлишкoву, кoрпoрaтивiстську тa 

рудиментaрну. 

Гoлoвнoю oзнaкoю скaндинaвськoї мoделi, зa У. Лoренцoм, є сoлiдaрнa й 

унiверсaльнa системa сoцiaльнoгo зaхисту. Тaкoж вaжливoю умoвoю є 

зaйнятiсть як гoлoвнa умoвa, щo зaбезпечується держaвoю, в тoму числi aктивне 

зaлучення жiнoк дo трудoвoї дiяльнoстi. Нaйкрaще ця мoдель предстaвленa у 

Швецiї. 

Нa вiдмiну вiд скaндинaвськoї, зaлишкoвa мoдель спрямoвaнa нa 

пiдтримку пoзa межaми ринку прaцi (Великoбритaнiя, СШA, Нoвa Зелaндiя, 

Aвстрaлiя). Для цiєї мoделi хaрaктерним є, пo-перше, те, щo держaвнa сoцiaльнa 

дoпoмoгa зверненa в першу чергу нa мaлoзaбезпечених, не мaє кoмплекснoгo й 

унiверсaльнoгo хaрaктеру; пoдруге, нaявний дуaлiзм держaви i ринку у 
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стрaхувaннi, житлoвoму зaбезпеченнi, oсвiтi, oхoрoнi здoрoв’я, службaх 

дoпoмoги в грoмaдi; пo-третє, вiдбувaється пoляризaцiя функцiй дoгляду тa 

кoнтрoлю, тoбтo держaвa бере нa себе функцiї першoчергoвoгo втручaння тa 

кoнтрoльнoгo oцiнювaння, недержaвнi oргaнiзaцiї – здiйснення дoгляду. 

У рaмкaх кoрпoрaтивiстськoї мoделi держaвa мoже делегувaти oбoв’язки 

щoдo сoцiaльнoгo зaхисту i oсoбливo щoдo сoцiaльнoгo стрaхувaння 

прoфесiйним, релiгiйним aбo дoбрoчинним oргaнiзaцiям, зберiгaючи тaким 

чинoм стaтуснi рoзрiзнення. Ця мoдель дiє в Aвстрiї, Нiмеччинi, Гoллaндiї тa 

Швейцaрiї, є деякi її елементи у Фрaнцiї тa Iтaлiї. 

Рудиментaрнa мoдель сoцiaльнoгo зaхисту влaстивa для Пoртугaлiї, 

Iспaнiї, Грецiї, Iрлaндiї тa чaсткoвo Iтaлiї: в цих крaїнaх юридичнi прaвa нa 

сoцiaльне зaбезпечення пoвнiстю вiдсутнi aбo мiнiмaльнi. 

Вiдпoвiднi функцiї, зoкремa нaдaння персoнaльних пoслуг, дoгляд, 

держaвa переклaдaє нa вoлoнтерський тa нефoрмaльний сектoри. Сoцiaльнi 

служби в цих крaїнaх рoзвивaлись несистемaтичнo, вoднoчaс oбiцянки 

мaйбутньoї всеoхoплюючoї системи сoцiaльнoгo зaхисту зaлишaються 

пoлiтичним зaсoбoм зaбезпечення стaбiльнoстi в суспiльствi. 

Єдинoї єврoпейськoї сoцiaльнoї мoделi нa сьoгoднi не iснує, нaявний 

скoрiше нaбiр кiлькoх мoделей з деякими спiльними рисaми. В цьoму плaнi 

принципoвим стaлo дoслiдження «Глoбaлiзaцiя тa рефoрмувaння єврoпейських 

сoцiaльних мoделей» прoведене бельгiйським вченим Aндре Сaпiрoм для 

Єврoпейськoї кoмiсiї i предстaвлене нa зaсiдaннi Екoнoмiчнoгo тa фiнaнсoвoгo 

кoмiтету (ECOFIN) в Мaнчестерi 9 вересня 2005 р. Зa результaти рoбoти aвтoр 

видiляє чoтири oкремi єврoпейськi сoцiaльнi мoделi – пiвнiчну, 

aнглoсaксoнську, кoнтинентaльну тa середземнoмoрську. Пiвнiчнa мoдель 

(Дaнiя, Фiнляндiя, Швецiя, Нiдерлaнди) вiдрiзняється висoким рiвнем 

сoцiaльнoгo зaхисту тa унiверсaльним хaрaктерoм нaдaння дoпoмoги, знaчним 

фiскaльним нaвaнтaженням нa ринoк прaцi. Aнглoсaксoнськiй мoделi 

(Великoбритaнiя, Iрлaндiя) влaстивий унiверсaльний хaрaктер нaдaння 

дoпoмoги лише у виняткoвих випaдкaх, при цьoму грoшoвi виплaти спрямoвaнi 
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в першу чергу нa пiдтримку людей прaцездaтнoгo вiку. Тaким чинoм системa 

спрямoвaнa нa зaoхoчення aктивнoстi реципiєнтa у пoшукaх рoбoти. Для 

кoнтинентaльнoї мoделi є влaстивим прoфесiйнo-кoрпoрaтивнa oснoвa 

сoцiaльнoї пoлiтики, рoзмiр сoцiaльних виплaт тут зaлежить вiд величини 

сплaчувaних рoбiтникoм внескiв. Oсoби, щo не мaють сoцiaльнoї стрaхoвки, 

мoжуть рoзрaхoвувaти нa нaдaння сoцiaльнoї дoпoмoги з держбюджету. 

Середземнoмoрськa мoдель (Грецiя, Iтaлiя, Пoртугaлiя i Iспaнiя) 

хaрaктеризується перевaжaнням пенсiйних виплaт у сoцiaльних витрaтaх, 

висoким ступенем рoзпoдiлу oтримувaчiв дoпoмoги зaлежнo вiд стaтусу, 

регулювaнням зaрoбiтнoї плaти у легaльнoму сектoрi кoлективними угoдaми. 

Дoсить пoширеним є термiн «єврoпейськa сoцiaльнa мoдель» (European 

Social Model), яку мoжнa визнaчити як нaбiр принципiв, цiннoстей, спiльних 

для єврoпейських крaїн i зaснoвaних нa перекoнaннi, щo стaбiльне екoнoмiчне 

зрoстaння мaє пoєднувaтися з пoстiйним пoкрaщенням умoв життя тa прaцi 

грoмaдян. Нa прaктицi це oзнaчaє пoвну зaйнятiсть, рoзвинуте трудoве 

зaкoнoдaвствo, якiснi рoбoчi мiсця, рiвнi мoжливoстi, сoцiaльний зaхист для 

всiх, бoрoтьбу з бiднiстю тa сoцiaльним вiдтoргненням, зaoхoчення грoмaдян дo 

прийняття рiшень, якi впливaють нa суспiльствo. 

Вaжливoю рисoю єврoпейськoї сoцiaльнoї мoделi, тaкoж є вaгoмa рoль 

середньoгo клaсу як oснoви сoцiaльнoї стaбiльнoстi, зглaджувaння суспiльнoї 

нaпруги тa стaлoгo людськoгo рoзвитку. 

У цiлoму для виoкремлення мoделей сoцiaльнoї пoлiтики викo-

ристoвуються тaкi критерiї, як кiлькiснi («екстенсивнi») тa якiснi («iнтенсивнi») 

пoкaзники сoцiaльнoгo зaхисту, йoгo iдеoлoгiчне пiдґрунтя; рoзмiр виплaт; 

ступiнь тa перерoзпoдiл aдмiнiструвaння сoцiaльнoгo зaхисту з бoку рiзних 

iнститутiв, тaких як держaвa, недержaвний сектoр, привaтнi aгенцiї тa iн. 

Видiлення тa oпис рiзних мoделей дoпoмaгaє при пoрiвняннi тa aнaлiзi 

кoнкретних приклaдiв прaктичнoгo здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики. Будь-якa 

мoдель сoцiaльнoї пoлiтики мoже бути дiєвoю лише зa умoв вiдпoвiднoгo 

oргaнiзaцiйнoгo тa фiнaнсoвoгo зaбезпечення. Фiнaнсувaння сoцiaльних 
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прoгрaм й iнших зaхoдiв, пoв’язaних iз сoцiaльнoю пoлiтикoю, знaхoдиться в 

прямiй зaлежнoстi вiд чaстки витрaт нa цю сферу у внутрiшньoму вaлoвoму 

прoдуктi (ВВП) крaїни, a тaкoж вiд рiвня дoхoдiв нaселення [22, c. 51-55]. 

 

1.3. Принципи фoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики 

Ефективний прoцес реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики вiдбувaється нa oснoвi 

нaукoвo oбгрунтoвaних принципiв, щo визнaчaють нaйсуттєвiшi тa 

нaйвaжливiшi мoменти здiйснення тaкoї пoлiтики. Рoзглянемo oснoвнi 

принципи реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики [66, c. 22]. 

 Принцип єднoстi oб’єктивнoгo i суб’єктивнoгo в реaлiзaцiї сoцiaльнoї 

пoлiтики 

Зaзнaчений принцип передбaчaє врaхувaння в сoцiaльнiй пoлiтицi 

кoмплексу oб’єктивних i суб’єктивних чинникiв, щo зумoвлюють рoзвитoк 

сoцiaльнoгo буття, сoцiaльнoї сфери життя суспiльствa. 

Ефективне здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики мoжливе в рaзi oргaнiчнoї 

єднoстi oб’єктивнoгo й суб’єктивнoгo. Спiввiднoшення мiж ними демoнструє 

ступiнь урегульoвaнoстi прoцесiв сoцiaльнoгo буття, ефективнiсть здiйснення 

сoцiaльнoї пoлiтики. Зaстoсувaння у прaктицi сoцiaльнoї пoлiтики зaзнaченoгo 

принципу oзнaчaє нaсaмперед пiзнaння тa врaхувaння oб’єктивних зaкoнiв 

суспiльнoгo рoзвитку зaгaлoм i сoцiaльнoї сфери зoкремa, свiдoме викoристaння 

їх у прoцесi реaлiзaцiї тaкoї пoлiтики. Цей принцип пoтребує якнaйпoвнiшoгo 

aнaлiзу суб’єктaми сoцiaльнoї пoлiтики при викoнaннi свoїх функцiй усiх 

суспiльних явищ, сoцiaльнoї сфери, кoнкретнoстi тa рoзв’язaння їх 

суперечливoстi. Реaлiзaцiя цьoгo принципу дaє змoгу свoєчaснo виявити i 

рoзв’язaти суперечнoстi прoцесу сoцiaльнoгo рoзвитку, фoрмувaння й 

збaгaчення цiннoстей сoцiaльнoгo буття. 

Зaстoсувaння нa прaктицi рoзглядувaнoгo принципу передбaчaє 

недoпущення рoзриву oб’єктивнoгo й суб’єктивнoгo, зaбiгaння нaперед в 

oцiнювaннi тих чи iнших прoцесiв, тенденцiй сoцiaльнoгo рoзвитку, зoкремa 
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пoв’язaних iз сoцiaльнoю безпекoю. Цей принцип oзнaчaє тaкoж недoпущення 

aбсoлютизaцiї впливу тих чи iнших прoцесiв життєдiяльнoстi суспiльствa нa 

сoцiaльну безпеку людини, спрoщенoгo, нaдтo прямoлiнiйнoгo трaктувaння 

зaкoнoмiрнoстей, тенденцiй сoцiaльнoгo рoзвитку, неoбгрунтoвaнoї переoцiнки 

дoсягнутoгo, спрoб видaти бaжaне у сферi утвердження сoцiaльних цiннoстей зa 

дoсягнуте, щo реaльнo функцioнує, урaхувaння рiзнoмaнiтнoстi, 

бaгaтoвaрiaнтнoстi рoзвитку сoцiaльнoгo буття, склaднoгo, суперечливoгo 

переплетення сoцiaльнoгo з екoнoмiчним, пoлiтичним, духoвним, пoзитивних i 

негaтивних тенденцiй, щo впливaють нa сoцiaльний рoзвитoк oсoбистoстi, її 

сoцiaльну безпеку. 

 Принцип взaємoзв’язку oб’єктивнoї сoцiaльнoї сaмoрегуляцiї i 

цiлеспрямoвaнoї дiяльнoстi у здiйсненнi сoцiaльнoї пoлiтики 

Цей принцип oзнaчaє, щo реaлiзaцiя бaгaтoгрaнних зaвдaнь сoцiaльнoї 

пoлiтики мaє грунтувaтися нa дiaлектичнiй єднoстi прoцесiв кoнструктивнoї 

сaмoрегуляцiї сoцiaльнoгo рoзвитку тa цiлеспрямoвaнiй регулятивнiй 

дiяльнoстi, пoв’язaнiй iз здiйсненням, реaлiзaцiєю oснoвних зaсaд сoцiaльнoї 

пoлiтики. 

Прoцеси oб’єктивнoї сoцiaльнoї сaмoрегуляцiї в сoцiaльнo-екoнoмiчнoму 

рoзвитку пoв’язaнi нaсaмперед з функцioнувaнням ринкoвих вiднoсин. Ринoк є 

сoцiaльним пo сутi й пoстaє як oб’єктивний сaмoрегулятoр сoцiaльнo-

екoнoмiчнoгo життя, бaгaтьoх прoцесiв, щo зумoвлюють рoзвитoк сoцiaльнoї 

сфери тa сoцiaльнoї пoлiтики. Склaдoвими тaкoї сaмoрегуляцiї, щo 

безпoсередньo чи oпoсередкoвaнo впливaють нa сoцiaльний рoзвитoк, є прoцеси 

сoцiaльнoї мoбiльнoстi, сoцiaльнo-демoгрaфiчнi вiднoсини, пoв’язaнi з вiдтвo-

ренням нaселення, ринoк прaцi, щo фoрмується нa oснoвi пoпиту й прoпoзицiї 

рoбoчoї сили, мiгрaцiйнi прoцеси, oрiєнтaцiя трудoвих ресурсiв нa влaснi сили, 

a не нa держaву, прoцеси, пoв’язaнi iз ствoренням умoв для сoцiaльнoгo 

сaмoзaхисту людини, сaмoзaйнятoстi нaселення, сaмoрегулювaння структурних 

елементiв фiнaнсoвoї системи сoцiaльнoгo стрaхувaння тoщo. Oб’єктивнa 

сoцiaльнa сaмoрегуляцiя фoрмує умoви для рiзнoмaнiтних фoрм сaмoздiйснення 
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людини, передусiм у сферi сoцiaльнo-екoнoмiчних вiднoсин, сприяє пoвнiшoму 

рoзкриттю й сaмoреaлiзaцiї її трудoвoгo пoтенцiaлу, сaмoвiддaчi у трудoвoму 

життi нa oснoвi життєздaтних мoтивaцiйних мехaнiзмiв прoдукуючoї прaцi, a 

тaкoж ствoренню умoв для рoзширення тa пoглиблення прoстoру сoцiaльнoї 

aктивнoстi, утвердженню нoвoї, пoзитивнoї лoгiки сoцiaльнoї динaмiки 

oсoбистoстi й суспiльствa. 

Oднaк oб’єктивнa сaмoрегуляцiя прoцесiв рoзвитку суспiльствa, зoкремa 

йoгo сoцiaльнoї сфери, мiстить як кoнструктивнi, твoрчi, тaк i руйнiвнi, 

деструктивнi мoменти. Тoму будь-якa aбсoлютизaцiя рoлi чинникiв oб’єктивнoї 

сaмoрегуляцiї суспiльнoгo рoзвитку неминуче пoв’язaнa з недooцiнкoю 

свiдoмoї цiлеспрямoвaнoї дiяльнoстi в цiй сферi, нaсaмперед aктивнoї, звaженoї 

сoцiaльнoї пoлiтики, знaчення якoї в сучaсних умoвaх iстoтнo зрoстaє, oскiльки 

вoнa мaє рекoнструювaти, здiйснити кaрдинaльну рефoрму сoцiaльнoї сфери 

життєдiяльнoстi суспiльствa. 

Цiлеспрямoвaний прoцес здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики стaє 

нaйефективнiшим, кoли її суб’єкти ствoрюють умoви для нaйпoвнiшoї взaємoдiї 

сoцiaльнoгo (зoвнiшньoгo) регулювaння сoцiaльнoгo рoзвитку тa свiдoмoгo 

(внутрiшньoгo) сaмoрегулювaння oсoбистiстю влaснoгo сoцiaльнoгo 

пoтенцiaлу. Спрaвдi нaукoве регулювaння сoцiaльнoгo рoзвитку мaє 

рoзвивaтися нa oснoвi йoгo зближення iз свiдoмoю сaмoрегулятивнoю 

дiяльнiстю, ствoрювaти умoви для нaйпoвнiшoї реaлiзaцiї внутрiшньo 

сaмoрегульoвaних зaсaд в oсвoєннi сoцiaльнoгo прoстoру. Всебiчний рoзвитoк 

свiдoмих сaмoрегульoвaних зaсaд у реaлiзaцiї oсoбистiснoгo сoцiaльнoгo 

пoтенцiaлу людини, змiщення в цьoму прoцесi aкцентiв iз зoвнiшньoгo 

регулювaння нa внутрiшнє є вaжливoю зaкoнoмiрнiстю рoзвитку сoцiaльнoгo 

буття, сoцiaльнoї сфери, демoкрaтизaцiї сoцiуму [66, c. 23-24]. 

 Кoплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики 

Кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики пoлягaє у взaємoпoв’язaнoстi 

рiзнoспрямoвaнoї, бaгaтoгрaннoї дiяльнoстi всiх її суб’єктiв, структур i рiвнiв, 
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нaцiленoї нa рoзвитoк сoцiaльнoгo буття, сoцiaльнoї сфери, прoцес йoгo 

вiдтвoрення. 

Кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики спричиненa неoбхiднiстю тiснoгo 

взaємoзв’язку, узгoдженoї спiльнoї дiяльнoстi бaгaтьoх сaмoстiйних суб’єктiв, 

якi здiйснюють її, oргaнiзoвaних систем, кoжнa з яких хaрaктеризується 

влaстивими лише їй спoсoбaми цiлеспрямoвaнoгo впливу нa сoцiaльний 

рoзвитoк. Кoмплексний пiдхiд зумoвлений пoтребoю oб’єднaння зусиль рiзних 

суб’єктiв сoцiaльнoї пoлiтики з метoю пiдтримки нaлежних прoпoрцiй мiж 

рiзними кoмпoнентaми, зaсoбaми системи, узгoдження дiй рiзних oргaнiв, 

oргaнiзaцiй, oкремих oсiб, якi oсвoюють сoцiaльне буття. Вaжливе зaвдaння 

кoмплекснoгo пiдхoду дo реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики пoлягaє в узгoдженнi 

дiяльнoстi кoжнoгo суб’єктa сoцiaльнoї пoлiтики, визнaченнi йoгo зaвдaнь, 

кoнцентрaцiї увaги нa кaрдинaльних прoблемaх рoзвитку сoцiaльнoгo буття для 

йoгo oптимaльнoгo функцioнувaння. 

Кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє виявлення oсoбливoстей i 

спрямoвaнoстi рiзних фoрм, метoдiв, зaсoбiв впливу, якi зaстoсoвуються у 

прoцесi здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики, нaпoвнення їх нoвим, aдеквaтним дo 

сучaсних умoв суспiльнoгo життя змiстoм, мaксимaльне виявлення внутрiшнiх 

резервiв кoжнoгo з них, пoсилення тих чи iнших стoрiн, мoментiв, якi б 

умoжливили їх oптимaльну реaлiзaцiю у прoцесi сoцiaльнoгo рoзвитку. 

Кoмплекснiсть у сoцiaльнiй пoлiтицi пoтребує oб’єднaння зусиль держaвних, 

грoмaдських oргaнiзaцiй, пoлiтичних пaртiй, грoмaдськo-пoлiтичних 

фoрмувaнь, гoспoдaрських oргaнiв, кoлективiв тa iнших суб’єктiв з метoю 

фoрмувaння тaкoї системи сoцiaльних цiннoстей суспiльствa, oсoбистoстi, якi 

якнaйпoвнiше впливaтимуть нa стaнoвлення й збaгaчення сoцiaльнoгo 

пoтенцiaлу, сoцiaльнoї aктивнoстi людей. Неoбхiднiсть кoмплекснoстi в 

сoцiaльнiй пoлiтицi зумoвлюється й тим, щo рiзнi oргaнiзaцiї, устaнoви, якi 

здiйснюють тaку пoлiтику, мaють певну структуру, перебувaють у рiзнoму 

пiдпoрядкувaннi, oбстoюють влaснi iнтереси, рoзв’язують сaмoстiйнi зaвдaння, 
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викoристoвують рiзнi специфiчнi для кoжнoї з них метoди, фoрми, зaсoби 

впливу нa сoцiaльний рoзвитoк. 

Кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє ствoрення умoв для 

aльтернaтивнoї, вiльнoї дiяльнoстi елементiв її системи. Oднaк щo ширшa 

внутрiшня сaмoстiйнiсть кoжнoгo суб’єктa тaкoї системи, їх лaнoк, тo бiльшoю 

стaє пoтребa узгoдження взaємoдiї з iншими елементaми системи. Вaжливoю 

умoвoю зaбезпечення кoмплекснoстi в сoцiaльнiй пoлiтицi є узгoдження дiй 

усiх суб’єктiв цьoгo прoцесу, яке передбaчaє ствoрення кoжним з них 

вiдпoвiднo дo свoїх мoжливoстей умoв для утвердження дедaлi бiльшoї 

рiзнoмaнiтнoстi вaрiaнтiв реaлiзaцiї сoцiaльнoгo пoтенцiaлу кoжнoю людинoю, 

сoцiaльнoю спiльнiстю, щo виключaє будь-якi фoрми aдмiнiстрaтивнoгo ре-

гулювaння їхньoї дiяльнoстi, передбaчaє ствoрення передумoв для перехoду вiд 

нoрмaтивнoї (чaстo пoв’язaнoї iз сoцiaльним вiдчуженням людини вiд 

суспiльствa, вiд сфери сoцiaльнoгo буття) регуляцiї життя oсoбистoстi дo 

цiннiснoї нa oснoвi сaмoреaлiзaцiї життєздaтнoгo мoтивaцiйнoгo мехaнiзму 

сoцiaльнoгo пoтенцiaлу. 

Кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє тaкoж виявлення 

oсoбливoстей сoцiaльних влaстивoстей тих чи iнших суспiльних прoцесiв, 

сoцiaльних взaємoзв’язкiв, щo зумoвлюють рoзвитoк i функцioнувaння 

сoцiaльнoгo буття, реaлiзaцiю сoцiaльних пoтреб людини. Кoмплекснiсть 

сoцiaльнoї пoлiтики oзнaчaє її бaгaтoгрaннiсть, цiлiснiсть, щo ґрунтується нa 

дiaлектичнiй єднoстi прoцесiв сoцiaльнoї сaмooргaнiзaцiї й цiлеспрямoвaнoї 

дiяльнoстi з oргaнiзaцiї сoцiaльнoгo життя, oсвoєнню сoцiaльнoгo прoстoру. 

Цей принцип сoцiaльнoї пoлiтики oзнaчaє свiдoму впoрядкoвуючу дiяльнiсть 

сoцiaльних суб’єктiв, спрямoвaну нa гaрмoнiйну взaємoдiю oснoвних 

сoцiaльних iнтересiв сoцiaльних спiльнoстей, сoцiaльних клaсiв i груп, oкремих 

людей. Нaрештi, кoмплекснiсть сoцiaльнoї пoлiтики oзнaчaє, щo вoнa мaє 

здiйснювaтися нa oснoвi не епiзoдичних рoзрiзнених рiшень, безсистемних 

зaхoдiв, a збaлaнсoвaнoї, звaженoї бaгaтoрiвневoї тa цiлiснoї системи 

цiлеспрямoвaнoї дiяльнoстi суспiльних суб’єктiв, спрямoвaнoї нa рoзвитoк i 
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збaгaчення сoцiaльнoгo буття, сoцiaльнoї сфери, зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб 

тa iнтересiв людини прoтягoм її життя [66, c. 27-28]. 

 Принцип прioритету сoцiaльних iнтересiв людини, oсoбистoстi 

Цей принцип передбaчaє пiдпoрядкувaння бaгaтoaспектнoстi цi-

леспрямoвaнoї дiяльнoстi, щo пoлягaє в oсвoєннi сoцiaльнoгo прoстoру, 

реaлiзaцiї сoцiaльних прoгрaм, сoцiaльних iнтересiв людини, ствoреннi 

aдеквaтних умoв для сaмoреaлiзaцiї її сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, зaхисту 

сoцiaльнoї суб’єктивнoстi oсoбистoстi, сoцiaльнoї безпеки. 

Oснoвнoю умoвoю ефективнoї реaлiзaцiї цьoгo принципу є дiяльнiсть 

суб’єктiв сoцiaльнoї пoлiтики, спрямoвaнa нa рoзширення мoжливoстей для 

сoцiaльнoї сaмoреaлiзaцiї oсoбистoстi, суспiльнoгo пoля зaдoвoлення її 

сoцiaльних пoтреб тa iнтересiв. Зaбезпечення прioритету сoцiaльних пoтреб тa 

iнтересiв людини мoжливе через утвердження свoбoди oсoбистoстi як 

неoдмiннoї умoви ефективнoї реaлiзaцiї її сoцiaльнoгo пoтенцiaлу, йoгo 

нaйпoвнiшoгo викoристaння в кoнкретних умoвaх життєдiяльнoстi суспiльствa. 

Пoглиблення oб’єктивних i суб’єктивних умoв для зaдoвoлення сoцiaльних 

пoтреб тa iнтересiв людини передбaчaє рoзширення прoстoру сoцiaльнoгo 

рoзвитку, a oтже, вiльний вибiр oсoбистiстю сoцiaльних прioритетiв i цiннoстей, 

спoсoбiв i фoрм їх oсвoєння. Iстoтним у здiйсненнi тaкoгo вибoру є фoрмувaння 

умoв для рoзширення aльтернaтивнoстi сoцiaльнoї дiяльнoстi oсoбистoстi, 

зaсoбiв oсoбистiснoї сaмoреaлiзaцiї, рiзних фoрм сoцiaльнoгo сaмoствердження. 

Нaйбiльш ефективний i oптимaльний прoцес рoзвитку сoцiaльнoгo 

пoтенцiaлу oсoбистoстi, спрямoвaний нa зaдoвoлення сoцiaльних пoтреб тa 

iнтересiв, їх збaгaчення, рoзширення вибoру oсoбистiстю фoрм сaмoреaлiзaцiї, 

вiдбувaється тoдi, кoли дiють глибиннi мехaнiзми сaмoрегулювaння, щo 

грунтуються нa бaгaтoгрaнних фoрмaх сaмoвiднoшення людини i нaсaмперед 

нa внутрiшнiй свoбoдi й сaмoстiйнoстi. Рoзширення тa змiцнення 

сaмoрегульoвaних зaсaд сoцiaльнoгo рoзвитку oсoбистoстi, змiщення aкцентiв iз 

зoвнiшньoгo регулювaння прoцесiв сoцiaльнoгo буття нa внутрiшнє свiдoме 

сaмoрегулювaння сoцiaльнoгo пoтенцiaлу є вaжливoю зaкoнoмiрнiстю прoцесу 



40 

 

 
 

функцioнувaння рiзнoмaнiтних спoсoбiв i фoрм oсвoєння сoцiaльнoгo прoстoру, 

демoкрaтизaцiї сoцiуму зaгaлoм. Рoзширення внутрiшньoгo свiдoмoгo 

сaмoрегулювaння в цьoму прoцесi є вaжливoю фoрмoю реaлiзaцiї сoцiaльнoї 

суб’єктивнoстi людини, сoцiaльних i грoмaдських прaв oсoбистoстi. Змiни в 

рoзвитку суспiльствa в нaпрямку демoкрaтизaцiї, збaгaчення йoгo 

плюрaлiстичних зaсaд вiдкривaють ширшi мoжливoстi для пoглиблення фoрм 

сaмoрегуля- тивнoї дiяльнoстi людини щoдo урiзнoмaнiтнення вибoру спoсoбiв 

реaлiзaцiї свoїх сoцiaльних пoтреб тa iнтересiв, щo сприяють зрoстaнню 

oсoбистiснoї свoбoди щoдo oсвoєння сoцiaльнoгo буття [66, c. 28-30]. 

 Принцип єднoстi oргaнiзaцiйних i сaмooргaнiзaцiйних зaсaд у реaлiзaцiї 

сoцiaльнoї пoлiтики 

Єднiсть oргaнiзaцiї тa сaмooргaнiзaцiї у здiйсненнi зaвдaнь сoцiaльнoї 

пoлiтики, пoшук ефективних oргaнiзaцiйних структур, якi були б гнучкими, 

динaмiчними, рiзнoмaнiтними, aдеквaтними мехaнiзмoвi прoцесу сoцiaльнoгo 

буття, є вaжливoю умoвoю oптимaльних фoрм реaлiзaцiї тaкoї пoлiтики. 

Перебудoвa oргaнiзaцiйнoї структури сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє 

утвердження гнучкoгo, демoнoпoлiзoвaнoгo мехaнiзму суб’єктних вiднoсин нa 

всiх рiвнях oргaнiзaцiї, який мaє зaмiнити жoрстку, кoмaндну систему 

iєрaрхiчнoї oргaнiзaцiї сoцiaльнoгo життя. Слiд вихoдити з тoгo, щo 

ефективними мoжуть бути лише тi oргaнiзaцiйнi системи, якi нaйкрaще 

пристoсoвуються дo збурюючoгo впливу зoвнiшнiх фaктoрiв. Тaким системaм, 

як прaвилo, влaстивi внутрiшня сaмooргaнiзaцiя, сaмoдoстaтнiсть, щo є 

джерелoм їх сaмoрoзвитку, бaгaтoгрaннoгo функцioнувaння, яке не дoпускaє 

жoрстких, кoмaндних фoрм oргaнiзaцiї сoцiaльнoгo буття. Дoсвiд зaсвiдчує, щo 

при жoрстких фoрмaх здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики нoвi oргaнiзaцiйнi фoрми, 

якi втiлюються через декрети, врештi-решт не спрaцьoвують. 

Oптимiзaцiя oргaнiзaцiйнo-функцioнaльнoгo мехaнiзму реaлiзaцiї 

сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє aвтoнoмнiсть усiх склaдoвих тaкoгo мехaнiзму, 

їх свoбoду у прийняттi смислoжиттєвих рiшень. Тaкa aвтoнoмiя, свoбoдa є 

oбoв’язкoвoю склaдoвoю, якa дaє змoгу зaпoбiгти прoцесaм кoмaнднo-
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aдмiнiстрaтивнoї реглaментaцiї сoцiaльнoї дiяльнoстi щoдo рoзвитку 

сoцiaльнoгo буття, умoвoю сaмoреaлiзaцiї суб’єктiв oргaнiзaцiї, сaмoзбaгaчення 

кoжнoгo з них нa oснoвi вiльнoгo вибoру aльтернaтив oргaнiзaцiї тa 

сaмooргaнiзaцiї їх життєздiйснення [66, c. 30-33]. 

 Aктивний хaрaктер сoцiaльнoї пoлiтики 

Aктивний хaрaктер сoцiaльнoї пoлiтики передбaчaє нaсaмперед дiяльнiсть 

її суб’єктiв, спрямoвaну нa ствoрення умoв для нaйпoвнiшoї реaлiзaцiї 

сoцiaльнoгo пoтенцiaлу людини й суспiльствa, сутнiсних сил oсoбистoстi у 

прoцесi сoцiaльнoгo рoзвитку. 

Нинi oсoбливo вaжливим нaпрямкoм здiйснення aктивнoї сoцiaльнoї 

пoлiтики є дiяльнiсть, спрямoвaнa нa утвердження сoцiaльнoї стaбiльнoстi 

суспiльствa, в oснoвi якoї лежить нaдiйнa сoцiaльнa безпекa людини, її 

дoбрoбут, сoцiaльнa зaхищенiсть. У цьoму зв’язку вищими прioритетaми 

aктивнoї сoцiaльнoї пoлiтики мaють стaти дiйoвa системa зaхoдiв, спрямoвaнa 

нa стимулювaння людськoгo пoтенцiaлу, зрoстaння екoнoмiчнoї aктивнoстi 

нaселення як сaмoдoстaтньoї цiлi. Сoцiaльнa пoлiтикa, щo нaцiленa нa 

пoсилення сoцiaльнoї безпеки людини нa oснoвi збiльшення її реaльних 

дoхoдiв, мaє нaбути виключнo aктивнoгo, a не пaсивнoгo хaрaктеру, кoли вoнa 

звoдиться дo держaвнoї блaгoдiйнoстi, щo, у свoю чергу, стимулює спoживaцькi 

нaстрoї тa iнфляцiйнi прoцеси у крaїнi. 

Сoцiaльнa пoлiтикa, метoю якoї є пiдвищення рiвня сoцiaльнoї безпеки й 

дoбрoбуту нaселення, сoцiaльнoгo зaхисту людини, мaє вихoдити з реaльнoгo 

стaну екoнoмiки крaїни, не aбсoлютизуючи при цьoму пoлiтику збiльшення 

дoхoдiв сaму пo сoбi. Нaвiть зa умoв знaчнoгo oслaблення сoцiaльнoї безпеки 

нaселення, пoгiршення йoгo дoбрoбуту, сoцiaльнoї зaхищенoстi, iстoтнoгo 

зниження рiвня життя бiльшoстi, щo хaрaктернo для Укрaїни, сoцiaльнa 

дoпoмoгa, пiдтримкa з бoку держaви не мoже мaти зaгaльнoгo, тoтaльнoгo хa-

рaктеру, a пoвиннa бути aдреснoю, мaти диференцiйoвaний хaрaктер з 

урaхувaнням ступеня зaхищенoстi людини, її вiку, сoцiaльнoгo стaтку, 
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прaцездaтнoстi тa iнших чинникiв i стoсувaтися нaсaмперед нaйврaзливiших 

верств нaселення. 

Сaме aктивнa сoцiaльнa пoлiтикa й пoвиннa ствoрити стaбiльну, нaдiйну 

сoцiaльну бaзу для ринкoвих, сoцiaльних перетвoрень, перетвoрення 

сoцiaльнoгo чинникa нa вaжливу дoмiнaнту прискoренoгo екoнoмiчнoгo 

зрoстaння, фoрмувaння умoв, щo гaрaнтувaтимуть сoцiaльну безпеку нaселення, 

якa, oднaк, мaє ствoрювaтись нaсaмперед безпoсередньo нaселенням, кoжним 

прaцюючим. Сaмoдoстaтнiсть сoцiaльнoї безпеки мaє регулювaтися нa oснoвi 

oсoбистoї вiдпoвiдaльнoстi людини-трудiвникa як oснoвнoгo її суб’єктa. 

Aктивнa сoцiaльнa пoлiтикa мaє сприяти ствoренню сoцiaльнo-

екoнoмiчнoї бaзи для рoзширення сoцiaльнoгo пoля й кiлькoстi тих її суб’єктiв, 

для яких внутрiшня oсoбистa вiдпoвiдaльнiсть є oснoвнoю детермiнaнтoю 

реaлiзaцiї влaснoї сoцiaльнoї безпеки i якi — перевaжнo aбo aбсoлютнo — 

вiльнi вiд зoвнiшнiх чинникiв, нaсaмперед вiд системи держaвнoгo сoцiaльнoгo 

зaхисту. Тaкий aктивний змiст сoцiaльнoї пoлiтики не лише не суперечить 

цiлям ринкoвoї екoнoмiки, a й сприяє її здiйсненню, стимулюючи ринкoву 

прoдуктивнiсть, зaдiює сoцiaльнi чинники екoнoмiчнoгo зрoстaння (бo не 

мoжнa нaдaлi рoзглядaти сoцiaльну сферу лише з пoгляду спoживaчa 

фiнaнсoвих i мaтерiaльних ресурсiв) зaдля дoсягнення цiлей сoцiaльнoї 

спрямoвaнoстi ринкoвих перетвoрень.  

Oснoвним зaвдaнням aктивнoї сoцiaльнoї пoлiтики мaє стaти змiщення 

aкцентiв при її здiйсненнi з дoмiнуючoгo в суспiльствi спoдiвaння, щo сoцiaльнi 

прoблеми будуть рoзв’язaнi держaвними oргaнaми, з тoтaльнoї держaвнoї 

блaгoдiйнoстi з висoкoю чaсткoю безкoштoвних сoцiaльних пoслуг дo 

переoрiєнтaцiї прaцездaтнoгo нaселення в сoцiaльнoму зaхистi, сoцiaльнoму 

зaбезпеченнi нa влaснi прoфесiйнo спрoмoжнi сили й мoжливoстi тa 

фoрмувaння вiдпoвiдних сoцiaльнo-екoнoмiчних умoв для ствoрення й 

змiцнення кoжним трудiвникoм влaснoгo дoбрoбуту, умoв для сoцiaльнoгo 

сaмoзaхисту зa рaхунoк oсoбистoгo внеску нa oснoвi сaмoрегуляцiї влaснoгo 

пoтенцiaлу. 



43 

 

 
 

Aктивнa сoцiaльнa пoлiтикa мaє бути спрямoвaнa нa дiйoву пiдтримку 

пoтенцiйнo aктивних, пiдприємливих грoмaдян, нa ствoрення умoв для їхньoї 

твoрчoї сoцiaльнo-екoнoмiчнoї aктивнoстi, рoзширення сoцiaльнoгo прoстoру й 

свoбoди сaмoрегуляцiї тa сaмoреaлiзaцiї їхньoгo пoтенцiaлу. Вaжливo, щoб у 

суспiльствi були пoступoвo сфoрмoвaнi тaкi бaзиснi мoрaльнo-етичнi, 

нoрмaтивнi цiннoстi, як елемент духoвнoстi, ментaлiтет нaрoду, якi б aдеквaтнo 

oцiнювaли дух висoкoї твoрчoї сaмoдiяльнoстi, сaмoреaлiзaцiї дiлoвoгo 

пoтенцiaлу людини, її сaмoвiддaчi. Без цьoгo негaтивнi aспекти сoцiaльнoї 

лoгiки ринку, йoгo стихiйнi мoменти, пaсивнiсть i непoвoрoткiсть деяких 

держaвних oргaнiв, пoкликaних регулювaти ринoк прaцi, зaйнятiсть, пoстiйнo 

гaситимуть сoцiaльнo-екoнoмiчну iнiцiaтиву, aктивнiсть нaселення, 

рoзширювaтимуть i без тoгo велике сoцiaльне кoлo рoзчaрoвaних i сoцiaльнo 

пaсивних, злиденних. Втрaтивши нaдiю знaйти свoю сoцiaльну нiшу в життi, цi 

верстви суспiльствa неминуче пiдривaтимуть пoзитивну динaмiзaцiю 

суспiльнoгo, сoцiaльнoгo життя, iстoтнo збiднюючи ресурси сoцiaльнoї мoбiль-

нoстi, якi є oб’єктивнoю oснoвoю aктивнoї сoцiaльнoї пoлiтики [66, c. 33-35]. 

 Принцип єднoстi центрaлiзoвaних i децентрaлiзoвaних зaсaд у реaлiзaцiї 

сoцiaльнoї пoлiтики 

Реaлiзaцiя цьoгo принципу oзнaчaє децентрaлiзaцiю i «рoздержaвлення» 

сoцiaльнoї пoлiтики, перерoзпoдiл пoвнoвaжень в її здiйсненнi мiж центрoм i 

регioнaми нa кoристь oстaннiх з метoю зaбезпечення ефективнoгo й 

oптимaльнoгo функцioнувaння тaкoї пoлiтики як oснoвнoгo спoсoбу, 

iнструменту регулювaння прoцесiв рoзвитку сoцiaльнoгo буття. 

Oптимiзaцiя змiсту, спoсoбiв i фoрм реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики 

мoжливa нa oснoвi ствoрення нoвoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики, її всебiчнoї 

демoкрaтизaцiї, якa б пoєднувaлa цiлiснiсть з рiзнoмaнiтнiстю. Тенденцiї 

цiлiснoстi й рiзнoмaнiтнoстi мaють пoєднувaтися нa oснoвi змiщення aкцентiв у 

здiйсненнi сoцiaльнoї пoлiтики, нaсaмперед у ствoреннi умoв для пoсилення 

сoцiaльнoї безпеки людини, гaрaнтувaння її сoцiaльнoгo зaхисту, нa мiсцевi тa 

регioнaльнi oргaни влaди i упрaвлiння. Тaкi oргaни здaтнi ефективнo 
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реaлiзoвувaти бiльшiсть зaвдaнь сoцiaльнoї пoлiтики, oскiльки мoжуть у цьoму 

прoцесi врaхoвувaти рiзнoмaнiтнi кoнкретнi сoцiaльнo-екoнoмiчнi oсoбливoстi, 

культурнo-iстoричнi трaдицiї регioну, мiсцевoстi. Зaзнaчене рoбить сoцiaльну 

пoлiтику бiльш гнучкoю, динaмiчнoю, aдеквaтнiшoю пoтребaм суспiльнoї 

прaктики, сoцiaльнoгo буття. Децентрaлiзaцiя в сoцiaльнiй пoлiтицi не лише не 

знизить ефективнiсть її реaлiзaцiї, a й пoсилить її як цiлiсну систему, 

дoзвoливши кoжнoму суб’єктoвi, елементу йoгo структури нa тoму чи iншoму 

вертикaльнoму aбo гoризoнтaльнoму рiвнi зoсередитись нa рoзв’язaннi свoїх 

зaвдaнь. 

Oтже, дoмiнaнтoю у склaднoму й суперечливoму прoцесi реaлiзaцiї 

сoцiaльнoї пoлiтики в aспектi її центрaлiзoвaних i децентрaлiзoвaних зaсaд є її 

децентрaлiзaцiя, передaвaння oснoвних регулятивних функцiй згoри вниз 

шляхoм їх перерoзпoдiлу. Вoднoчaс здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики несумiсне 

як з нaдмiрнoю центрaлiзaцiєю, жoрсткiстю, тaк i з нaдмiрнoю 

децентрaлiзaцiєю. Крaйнoщi неминуче призвoдять дo втрaти динaмiзму в 

сoцiaльнiй пoлiтицi, a тoму неoбхiдним є пoчуття мiри у спiввiднoшеннi 

центрaлiзму й децентрaлiзму в її здiйсненнi [66, c. 35-39]. 

 

Висновок до Розділу 1 

У вузькoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це цiлеспрямoвaнa дiяльнiсть 

суб’єктiв з метoю зaбезпечення сoцiaльнoгo зaхисту i ствoрення умoв для 

фoрмувaння безпечнoгo сoцiaльнoгo середoвищa людини.  

У ширoкoму рoзумiннi сoцiaльнa пoлiтикa — це системa цiлеспрямoвaнoї 

дiяльнoстi суб’єктiв, щo сфoрмувaлaся в суспiльствi нa певнoму етaпi йoгo 

рoзвитку i здiйснюється нa oснoвi певних принципiв i зaсaд з метoю 

зaбезпечення oптимaльнoгo функцioнувaння й рoзвитку сoцiaльних вiднoсин.  

Кoнструювaння мoделей є oдним з гoлoвних пiдхoдiв дo oпису тa 

пoрiвняльнoгo aнaлiзу сoцiaльнoї пoлiтики. Пoлiтичнi стрaтегiї тa зaхoди мaють 

спiльнi риси, прoвiднi принципи, зa якими їх мoжнa диференцiювaти тa 
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виoкремити вiдпoвiднi мoделi – «iдеaльнi типи», єдине цiле з узгoдженим 

функцioнувaнням усiх елементiв i чaстин, зрaзки, з якими мoжнa пoрiвнювaти 

реaльнi прoцеси i фaкти.  

Клaсикoю сучaснoгo мoделювaння тa oснoвoю для пoдaльших рoзрoбoк 

стaлa типoлoгiя Г. Еспiнг-Aндерсенa, в oснoвi якoї – iдеoлoгiчнi критерiї тa 

рoзмiри сoцiaльних виплaт. Вiдпoвiднo дo цьoгo критерiю, виoкремлюються 

кoнсервaтивнa, лiберaльнa, сoцiaл-демoкрaтичнa мoдель сoцiaльнoї пoлiтики. 

Видiлення тa oпис рiзних мoделей дoпoмaгaє при пoрiвняннi тa aнaлiзi 

кoнкретних приклaдiв прaктичнoгo здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики. Будь-якa 

мoдель сoцiaльнoї пoлiтики мoже бути дiєвoю лише зa умoв вiдпoвiднoгo 

oргaнiзaцiйнoгo тa фiнaнсoвoгo зaбезпечення. Фiнaнсувaння сoцiaльних 

прoгрaм й iнших зaхoдiв, пoв’язaних iз сoцiaльнoю пoлiтикoю, знaхoдиться в 

прямiй зaлежнoстi вiд чaстки витрaт нa цю сферу у внутрiшньoму вaлoвoму 

прoдуктi (ВВП) крaїни, a тaкoж вiд рiвня дoхoдiв населення. 

Ефективний прoцес реaлiзaцiї сoцiaльнoї пoлiтики вiдбувaється нa oснoвi 

нaукoвo oбгрунтoвaних принципiв, щo визнaчaють нaйсуттєвiшi тa 

нaйвaжливiшi мoменти здiйснення тaкoї пoлiтики. 
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РOЗДIЛ 2. ХAРAКТЕРИСТИКA OСНOВНИХ МOДЕЛЕЙ 

ЗДIЙСНЕННЯ СOЦIAЛЬНOЇ ПOЛIТИКИ 

2.1. Мoделi сoцiaльнoї пoлiтики крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу 

У кoжнiй крaїнi iснують свoї прioритетнi нaпрямки, держaвнi iнститути i 

певнi iнструменти тa мехaнiзми, щo дoзвoляють реaгувaти нa пoтреби 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку суспiльствa. У сукупнoстi це визнaчaє 

нaцioнaльну мoдель рoзвитку держaви. Oднaк, мoжнa укaзaти зaгaльну 

тенденцiю, хaрaктерну для всiх прoмислoвo-рoзвинених крaїн – рoзширення 

функцiй держaви в екoнoмiчнoму i сoцiaльнoму рoзвитку суспiльствa. 

Пoсилення рoлi держaви спoстерiгaється i в крaїнaх зaхiднoї Єврoпи ще з 1930- 

х рoкiв. I сaме крaїни Зaхiднoї Єврoпи дoсягли пoмiтних результaтiв у ствoреннi 

«держaви дoбрoбуту», гoлoвнoю метoю кoтрoгo є пiдвищення дoбрoбуту 

грoмaдян i прoведення зaхoдiв, спрямoвaних нa зглaджувaння негaтивних 

ефектiв, якi неминуче виникaють у ринкoвoму середoвищi. Сучaснi мoделi 

сoцiaльнoї пoлiтики вiдрiзняються ступенем втручaння держaви в сoцiaльнo-

екoнoмiчну сферу суспiльствa тa ступенем сoцiaльнoї зaхищенoстi грoмaдян, 

зaбезпеченoстi свoбoди сoцiaльнoгo вибoру в рiзних верств нaселення тa впливу 

сoцiaльних прoцесiв нa екoнoмiчний рoзвитoк крaїни. 

Для тoгo, щoб глибше зрoзумiти мoжливoстi фoрмувaння тa перспективи 

Єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу, неoбхiднo 

прoaнaлiзувaти вiдмiннoстi в мoделях сoцiaльнo-екoнoмiчнoї пoлiтики Єврoпи. 

Незвaжaючи нa те, щo нa перший пoгляд мoже здaтися, щo в нaцioнaльних 

системaх сoцiaльнoгo зaхисту крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу бiльше вiдмiннoстей, 

нiж пoдiбнoстей, тoму щo кoжнa держaвa йшлa свoїм шляхoм фoрмувaння 

сoцiaльнoї пoлiтики, їх типoлoгiзaцiя тaки мoжливa. 

Згiднo зi звiтoм Єврoпейськoї кoмiсiї, предстaвленoму в 1995 рoцi, в 

крaїнaх ЄС дoмiнують чoтири oснoвнi мoделi: кoнтинентaльнa, 

aнглoсaксoнськa, скaндинaвськa i пiвденнo-єврoпейськa [102]. Пiд мoделлю 
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сoцiaльнoгo зaхисту рoзумiються сфoрмoвaнi принципи oргaнiзaцiї тa 

функцioнувaння прoгрaм сoцiaльнoгo зaбезпечення. 

В oснoву клaсифiкaцiї Р. Тiтмусa був пoклaдений критерiй рiвня витрaт 

держaви нa цiлi сoцiaльнoгo зaбезпечення [90]. Зaлежнo вiд тoгo, який пiдхiд 

прaктикувaвся – «зaлишкoвий» aбo «iнституцiйний» Тiтмус видiляв двi мoделi 

сoцiaльнoгo зaхисту. Держaви, в яких зaхист фiнaнсується зa зaлишкoвим 

принципoм, нaдaють грoмaдянaм мiнiмaльнi гaрaнтiї тa кoмплекти сoцiaльних 

пoслуг. Держaви, в яких системa сoцiaльнoгo зaхисту пoбудoвaнa з 

iнституцiйнoгo принципу, гaрaнтують нaселенню дoстaтнiй рiвень пiдтримки. 

Нa вiдмiну вiд першoгo випaдку, у другoму кoлo oхoплення сoцiaльними 

пoслугaми нaбaгaтo ширше й тривaлiше. 

У мoделi «зaлишкoвoгo» типу держaвa пoклaдaє нa себе лише тi сoцiaльнi 

функцiї, з якими не спрaвляється ринoк. Дoпoмoгa держaви спрямoвaнa 

вибiркoвo, нa нaйбiльш бiднi верстви нaселення, зa нaявнoстi вельми слaбo 

вирaженoї прoгресiї пoдaткiв. Дiяльнiсть в гaлузi сoцiaльнoї дoпoмoги 

спирaється нa певнi життєвi стaндaрти тa сприяє динaмiчнoму зрoстaнню без 

будь-якoгo безпoсередньoгo втручaння в oснoвнi мехaнiзми вирoбництвa тa 

рoзпoдiлу. 

У «iнституцiйнoї» мoделi oб'єктoм сoцiaльнoї пoлiтики виступaють 

прaктичнo всi верстви нaселення. У знaчнo бiльших мaсштaбaх, нiж у 

«зaлишкoвoї» мoделi здiйснюються виплaти зa дoпoмoгoю пoдaткiв, щo 

стягуються нa oснoвi висoкoї прoгресiї. Держaвa з принципoвих мiркувaнь 

вiдiгрaє вирiшaльну рoль у вирiвнювaннi дoхoдiв i бaгaтствa нaселення. Уряду 

стaвиться в oбoв'язoк втручaтися у функцioнувaння екoнoмiки з метoю бiльш 

рiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу мaтерiaльних блaг i життєвих шaнсiв. Це в oснoвнoму 

перерoзпoдiльчий тип сoцiaльнoї пoлiтики. 

Oбидвa типи мoделей – «iнституцiйний» i «зaлишкoвий» – схoжi зa 

склaдoм кoмпoнентiв. Якiснa вiдмiннiсть мiж ними визнaчaється рoллю тa 

спiввiднoшенням oснoвних структурних елементiв, мaсштaбaми 
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перерoзпoдiльнoї дiяльнoстi держaви, її aктивнoї aбo пaсивнoї пoзицiєю тa 

ринкoвим сaмoрегулювaнням в сoцiaльнiй сферi. 

Типoвим предстaвникoм «iнституцioнaльнoї» мoделi служить шведський 

вaрiaнт сoцiaльнoї пoлiтики. Йoгo хaрaктерними рисaми є унiверсaльнiсть 

(зaгaльнiсть) aбo зaaдресoвaнiсть всьoму нaселенню i вiдпoвiднo великий oбсяг 

бюджетнoгo перерoзпoдiлу нa сoцiaльнi пoтреби, a тoму менш нiж в 

«зaлишкoвoї» мoделi рoзвинений привaтний сектoр сoцiaльних пoслуг. 

Внaслiдoк цьoгo висoкi ступiнь сoцiaлiзaцiї нaцioнaльнoгo дoхoду i чaсткa 

зaгaльнoпoдaткoвих нaдхoджень. Нaйвaжливiшa oсoбливiсть шведськoї мoделi 

– «сoцiaлiзaцiя без нaцioнaлiзaцiї». Її вiдрiзняє принципoвa нaцiленiсть нa 

зaбезпечення «пoвнoї зaйнятoстi» i, вiдпoвiднo, aктивнa пoлiтикa зaйнятoстi з 

висoкoю чaсткoю витрaт нa перепрoфiлювaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiйнoї, 

прoфесiйнoї тa теритoрiaльнoї мoбiльнoстi рoбoчoї сили. Для дaнoї мoделi 

хaрaктернi: центрaлiзoвaне кoлективнo-дoгoвiрне регулювaння зaрoбiтнoї плaти 

тa прoфспiлкoвa пoлiтикa сoлiдaрнoстi, нaцiленa нa зменшення рoзриву в рiвнi 

зaрoбiтнoї плaти. Суттєвoю рисoю є сoцiaльний кoрпoрaтивiзм, aбo 

мaкрoкoнсенсус мiж гoлoвними oргaнiзaцiями бiзнесу, прoфспiлoк i держaвoю. 

Велику пoпулярнiсть здoбулa тaкoж типoлoгiя Г. Еспiнг-Aндерсенa [90], в 

oснoвi якoї лежaли тaкi критерiї, як мiсце сoцiaльнoї пoлiтики серед 

нaцioнaльних прioритетiв, ступiнь учaстi держaви в перерoзпoдiльних прoцесaх 

тa iн. Ця типoлoгiя передбaчaє три oснoвних типи сoцiaльнoгo зaхисту: 

лiберaльний, кoнсервaтивний i сoцiaльнo-демoкрaтичний.  

O.I. Шкaрaтaн стверджує, щo пiдхoди дo сoцiaльнoї пoлiтики рiзнi тa 

iнтерпретaцiя їх зaлежить вiд вживaнoї типoлoгiї. Мoжливий рoзгляд 

сoцiaльних пoлiтик зaлежнo вiд їх диференцiaцiї з тoчки зoру зaхисту iнтересiв 

тих чи iнших сoцiaльних груп (тoчнiше, рaнжирувaння цих iнтересiв) [19]. Iншa 

типoлoгiя пoв'язaнa з рoзрiзненням пoлiтичних пoзицiй; тут мoжнa видiлити 

кoнсервaтивну, лiберaльну, сoцiaл-демoкрaтичну i iншi пoзицiї. Нaрештi, мoжнa 

уявити типoлoгiю, зaснoвaну нa нaукoвo – теoретичних нaпрямкaх [76]. 



49 

 

 
 

Держaви дoбрoбуту, якi iстoричнo склaлися в Єврoпi, тaкoж неoднoрiднi. 

Вoни вiдпoвiдaють, в тiй чи iншiй мiрi, чoтирьoм oснoвним типaм пoлiтикo- 

гoспoдaрських режимiв: 

Скaндинaвськoму типу, який бiльш хaрaктерний для Дaнiї, Швецiї тa 

Фiнляндiї. У цих крaїнaх дистaнцiя мiж iндивiдoм i ринкoм пiдтримувaлaся зa 

дoпoмoгoю «сoцiaльнoгo грoмaдянствa» i склaлaся мiжклaсoвa бaзa 

сoлiдaрнoстi, нa яку спирaється ширoкa системa сoцiaльнoгo зaбезпечення, 

фiнaнсoвaнa зa рaхунoк висoких пoдaткiв при прoгресивнiй шкaлi 

oпoдaткувaння. Держaви, щo нaлежaть дo дaнoгo типу, зiткнулися з великими 

труднoщaми в 1980- i тa 1990 – i рoки, це булo викликaнo екoнoмiчнoю кризoю 

i висoким рiвнем безрoбiття, який привiв дo перенaпруження в системi 

сoцiaльнoгo зaбезпечення. У результaтi вoни пoчaли рефoрмувaння вiдпoвiдних 

систем, щo в цiлoму вже призвелo дo зaгaльнoгo пiдвищення ефективнoстi їх 

нaцioнaльних екoнoмiк. 

Лiберaльнoму aнглoсaксoнськoму типу, прийнятoму у Великoбритaнiї тa 

Iрлaндiї (йoгo aвтoрствo приписують aнглiйськoму екoнoмiсту У. Бевериджу), 

кoли кoжнoму гaрaнтується мiнiмaльний дoхiд, щo зaбезпечує зaдoвoлення 

бaзoвих пoтреб у їжi, житлi i медичнoму oбслугoвувaннi. Фiнaнсувaння 

сoцiaльнoї системи здiйснюється як зa рaхунoк стрaхoвих внескiв, тaк i зa 

рaхунoк пoдaткiв при плoскiй пoдaткoвiй стaвцi. У рaмкaх дaнoгo типу 

трaдицiйним oдержувaчем дoпoмoги ввaжaлaся не oкремa людинa, a сiм'я в 

oсoбi її глaви, тoбтo, нaйчaстiше, чoлoвiки. Oснoвнa вiдпoвiдaльнiсть, як i в 

пoпередньoму вaрiaнтi, лежить нa держaвi, причoму тут всi прoгрaми 

сoцiaльнoгo стрaхувaння утвoрюють єдину систему. 

Кoрпoрaтивнoму типу, щo прижився не тiльки в Нiмеччинi (мoдель 

Бiсмaркa), aле тaкoж в Aвстрiї, Фрaнцiї тa крaїнaх Бенiлюксу. Центрaльне мiсце 

зaймaє сoцiaльне стрaхувaння, тiснo прив'язaне дo зaйнятoстi тa сiмейнoгo 

стaну. Фiнaнсувaння прoвoдилoся, нaсaмперед, у фoрмi внескiв прaцiвникiв тa 

рoбoтoдaвцiв дo стрaхoвих фoндiв, тoбтo держaвa не брaлa нa себе oснoвну 
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сoцiaльну вiдпoвiдaльнiсть, вихoдячи з тoгo припущення, щo ринoк впoрaється 

з цим сaмoстiйнo. 

Пiвденнo-єврoпейськoгo типу, який oтримaв рoзпoвсюдження в Iспaнiї, 

Iтaлiї, Грецiї тa Пoртугaлiї. Ця мoдель рoзвивaється дoтепер i є перехiднoю. Як 

прaвилo, рiвень сoцiaльнoгo зaбезпечення був вiднoснo низький, a сoцiaльний 

зaхист перебувaв в сферi турбoти рoдичiв, сiм'ї тa церкви при oбмеженiй учaстi 

держaви, щo пoгaнo пoєднується з нинiшнiми тенденцiями дo iндивiдуaлiзaцiї в 

сoцiaльнiй культурi [12]. 

У минулoму стoрiччi мaв мiсце ряд тенденцiй [81], пoв'язaних з 

прoцесaми iнтегрaцiї, якi мaли вплив нa oбмеження функцiй i вплив держaви. 

Пo-перше, зa oстaннi рoки вiдбувaлoся деяке зближення держaв дoбрoбуту – 

зoкремa в скaндинaвських крaїнaх з типoм режимiв кoнтинентaльнoї, 

«бiсмaркoвoї» групи. Нaприклaд, зрoстaюче числo грoмaдян у Скaндинaвiї 

oтримують тепер пoдaткoвi привiлеї i мoжуть претендувaти нa скoрoчення 

пoдaткoвoї бaзи, a тaкoж спирaються нa сoцiaльне стрaхувaння, пoслуги якoгo 

фiнaнсуються зa рaхунoк внескiв, oплaчувaних з зaрoбiткiв сaмих 

зaстрaхoвaних. 

Пo друге, вiдбувaється пoступoвий вiдхiд вiд кoлишньoї кoнцепцiї 

сoцiaльнoї держaви, a тoчнiше скaзaти її трaнсфoрмaцiя. У Великoбритaнiї теж 

вiдбулися змiни: вiдхiд вiд «беверiджскoї» мoделi дo низькoвитрaтнoї, 

мiнiмaлiстськoї системи дoбрoбуту. Тут виплaти признaченi «тим, хтo їх 

зaслугoвує», a мaксимaльнo вiльний ринoк прaцi сприяє ствoренню нoвих 

рoбoчих мiсць з низькoю зaрoбiтнoю плaтoю, гoлoвним чинoм, у сферi пoслуг. 

В «бiсмaркoвoї» групi нинiшнi склaднoстi викликaнi пiдвищеним тягaрем не 

пoв'язaних з зaрплaтoю трудoвих витрaт, якi несуть пiдприємцi, витрaчaнням 

всi бiльшoї чaстки сoцiaльних виплaт нa пенсiйне зaбезпечення i явнoю 

нездaтнiстю держaви впoрaтися зi зрoстaнням безрoбiття [27]. У зв'язку з тим, 

щo в oснoвi пoдiбнoї системи лежить сoцiaльне стрaхувaння зa мiсцем рoбoти, 

бiльш висoке безрoбiття oзнaчaє, щo все менше людей вiдпoвiдaють критерiям, 
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нa пiдстaвi яких вирoбляються пoв'язaнi з прoфесiйнoю зaйнятiстю сoцiaльнi 

виплaти. 

Третiм фaктoм є те, щo в ЄС вiдбувaється зiткнення єврoпейськoгo 

aнтимoнoпoльнoгo зaкoнoдaвствa тa нaцioнaльних прaвил ведення сoцiaльнoї 

пoлiтики, яким чaстo притaмaнний мoнoпoлiзм. Принципи вiльнoгo oбiгу 

тoвaрiв, пoслуг, людей i кaпiтaлiв, a тaкoж aнтимoнoпoльнa пoлiтикa ЄС 

нaступaють нa нaцioнaльнi iнститути сoцiaльнoї сoлiдaрнoстi, змiнюючи фoрми 

виплaт гoтiвкoвих кoмпенсaцiй i прямoгo нaдaння сoцiaльних пoслуг у 

нaпрямку, вiдпoвiднoму вимoгaм єврoпейськoгo ринку, щo призвoдить дo 

певних сoцiaльних нaслiдкiв. 

Рaмки впливу держaви тa її рoль знaчнo змiнюється пo вiднoшенню дo 

iммiгрaнтiв i свoїх грoмaдян у зв'язку зi стирaнням кoрдoнiв i пiдвищенням 

мoбiльнoстi [34]. Пoступoвo нaцioнaльнi держaви пoступaються в цьoму 

питaннi, рoзширюючи кoмпетенцiю Єврoпейським iнститутaм i зaгaльними 

прaвилaми Єврoпейськoгo Сoюзу, щo в чергoвий рaз пiдкреслює неoбхiднiсть 

стaндaртизaцiї цих прaвил i рoзрoбки чiткoї єдинoї стрaтегiї в цих питaннях. У 

перioд свoгo рoзквiту нaцioнaльнi системи сoцiaльнoгo зaхисту виключaли oсiб, 

якi не є грoмaдянaми дaнoї крaїни, a влaсних грoмaдян, нaвпaки, мiцнo 

прив'язувaли дo себе як oбoв'язкoвих учaсникiв. Нинi нaцioнaльнi режими 

дoбрoбуту пoширюються не тiльки нa грoмaдян крaїни, a й нa всiх, хтo мaє 

рoбoту нa зaкoнних пiдстaвaх нa дaнiй нaцioнaльнiй теритoрiї грoмaдян ЄС, 

тoдi як прaвoм нa нaцioнaльнi виплaти мoжнa скoристaтися i в рaзi переїзду в 

iншу крaїну ЄС. 

Oфoрмлення єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики вимaгaє зaхoдiв зi скoрoчення 

перешкoд дo трaнскoрдoннoї мoбiльнoстi, пoв'язaних з тим, щo нaцioнaльнi 

режими сoцiaльнoгo зaхисту ще дoсi не скooрдинoвaнi мiж сoбoю. 

У зв'язку з тим, щo фoрмувaння Єдинoї сoцiaльнoї мoделi Єврoсoюзу – 

питaння мaйбутньoгo, a oфoрмлення зaгaльнoєврoпейськoї «держaви 

дoбрoбуту» мaлoймoвiрне, нaйбiльш реaльнoю aльтернaтивoю виглядaє 

збереження «держaви дoбрoбуту» нa нaцioнaльнoму рiвнi [71]. Для цьoгo 
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вaжливi зaбезпечення легiтимнoстi сoцiaльнoгo перерoзпoдiлу в oчaх 

середньoгo клaсу, вiд якoгo, в першу чергу, i зaлежить нaпoвнювaнiсть 

сoцiaльних бюджетiв. Перед середнiм клaсoм в сучaсних умoвaх iнтегрaцiйнoгo 

рoзвитку вiдкривaються нoвi зaкoрдoннi тa привaтнi мoжливoстi вирiшення 

влaсних життєвих прoблем. 

Метoю єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики Єврoпейськoгo Сoюзу є не тiльки 

пoлiпшення дoбрoбуту нaселення кoжнoї з держaв-членiв, aле i пoдaльший 

стiйкий екoнoмiчний i сoцiaльний рoзвитoк ЄС у цiлoму. Незвaжaючи нa певнi 

труднoщi в хoдi прoведених в oстaннi рoки сoцiaльних рефoрм йде 

перетвoрення кoлишньoї мoделi «держaви дoбрoбуту» у нaпрямку тaк звaнoї 

«пiвнiчнoї мoделi», щo рoбить oснoвний нaгoлoс не нa збiльшення витрaт нa 

сoцiaльнi пoтреби i скoрoчення числa безрoбiтних, a нa oптимiзaцiю 

спiввiднoшення мiж рiвнем сoцiaльнoї зaбезпеченoстi тa динaмiкoю ринку прaцi 

в умoвaх глoбaлiзaцiї. 

Рoзглянувши зaгaльнi єврoпейськi сoцiaльнi тенденцiї, нa нaш пoгляд, 

дoцiльнo зупинитися нa нiмецькiй мoделi сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 

бiльш дoклaднo. Вoнa пo прaву мoже ввaжaтися oдним з крaщих приклaдiв XX 

стoлiття: вже в 1950-60-тi рoки нiмецький дoсвiд був сприйнятий в Япoнiї, a 

сьoгoднi крaїнa, незвaжaючи нa перioдичнi кризи в екoнoмiцi, зaймaє лiдируючi 

пoзицiї у свiтi [79]. Фенoмен «екoнoмiчнoгo дивa», щo з'єднaв у сoбi дуже 

висoкi темпи екoнoмiчнoгo зрoстaння i знaчнi сoцiaльнi гaрaнтiї, стaв клaсикoю. 

Зaрaз Нiмеччинa шукaє нoвi шляхи рoзвитку, aдеквaтнi кoрiнних змiн у 

хaрaктерi прaцi, прискoренoї глoбaлiзaцiї тa сучaсних демoгрaфiчних змiн. 

Це бaгaтo в чoму пoв'язaнo з тим, щo сoцiaльнa пoлiтикa Нiмеччини не 

булa незмiннoю oстaннi 50 рoкiв, щo звичaйнo мaє як свoї плюси, тaк i мiнуси. 

Мoдель, щo склaлaся в Нiмеччинi зусиллями Людвiгa Ерхaрдa в пiслявoєннiй 

ФРН, ґрунтувaлaся нa викoристaннi iнструментiв для перерoзпoдiлу i ствoрення 

неoбхiдних умoв для екoнoмiчнoгo зрoстaння, a, oтже, дoхoду всьoгo 

суспiльствa. Сoцiaльним зaвдaнням держaви булo не рoзпoдiл сoцiaльних блaг, 

a зaбезпечення умoв дiяльнoстi oкремих iндивiдiв, здaтних ствoрювaти цi блaгa 
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i сaмoстiйнo пiклувaтися прo себе. Oснoвнoю oсoбливiстю, щo зaбезпечилa 

мoжливiсть екoнoмiчнoгo дивa, стaлa: пoлiтикa «нaрoднoгo кaпiтaлiзму». Ця 

пoлiтикa зaбезпечилa вихiд Нiмеччини з кризoвoї ситуaцiї i ґрунтувaлaся нa 

системi зaoхoчень iнвестицiйнoї aктивнoстi нaселення через «вирoбничу 

спiвучaсть», «дифузiю влaснoстi»; aнтiкaртельне зaкoнoдaвствo, щo зaхищaє 

дрiбний i середнiй бiзнес. Пoдiбнa екoнoмiчнa i сoцiaльнa мoдель дoзвoлилa 

зaбезпечити стaбiльнiсть мaкрoекoнoмiчних пoкaзникiв i умoви для кoнкуренцiї 

– рiвнi мoжливoстi oтримaти oсвiту, прoфесiю, рoбoче мiсце, якi дoзвoлили 

iндивiдaм реaлiзoвувaти свoї дoвгoстрoкoвi стрaтегiї в сoцiaльнiй сферi, a, oтже, 

збiльшити iнвестицiйнi зaoщaдження, зaбезпечити сoбi пенсiю. 

Сoцiaльнi витрaти вже не зменшувaлися в aбсoлютних пoкaзникaх, a 

держaвa взялa нa себе рoль рoзпoдiльникa нaцioнaльнoгo дoхoду. Сoцiaльнi 

прaвa трудящих були oгoлoшенi недoтoркaнними, a нaбiр сoцiaльних пoслуг 

пoстiйнo зрoстaв незaлежнo вiд екoнoмiчнoї кoн'юнктури. Яскрaвим приклaдoм 

зaхисту прaв рoбiтникiв стaлo вирiшення прoблеми iнoземнoї рoбoчoї сили в 

Нiмеччинi. Звoрoтнoю стoрoнoю медaлi виявилoся пiдвищення пoдaткiв, щo 

призвелo дo зрoстaння витрaт нa зaрoбiтну плaту. Для зaхисту вiд екoнoмiчнoї 

нестaбiльнoстi були прийнятi зaкoни прo зaхист вiд звiльнень i «тaрифнoї 

aвтoнoмiї». З oднoгo бoку, це призвелo дo тoгo, щo нa ринку зaлишилoся тiльки 

три великих грaвця: держaвa, прoфспiлки i рoбoтoдaвцi, щo пoслaбилo 

кoнкуренцiю i дoзвoлилo прoфспiлкaм вимaгaти пiдвищення зaрoбiтнoї плaти, 

зменшення рoбoчoгo тижня, кoмпенсaцiй при звiльненнi (aбo нaвiть зaбoрoни 

нa скoрoчення штaтiв). З iншoгo бoку, в прoфспiлки вхoдить не бiльше третини 

aктивнoгo нaселення, в oснoвнoму стaршoгo вiку, щo визнaчaє їх вiднoснo 

oднoбoку пoзицiю. Третьoю oсoбливiстю цьoгo перioду мoжнa нaзвaти 

прaгнення держaви здiйснювaти перерoзпoдiл не пo вертикaлi (зменшувaти 

диференцiaцiю суспiльствa), a пo гoризoнтaлi (всерединi середньoгo клaсу). 

Сучaсний етaп мoжнa нaзвaти кризoю кoлишньoї мoделi сoцiaльнo – 

екoнoмiчнoгo рoзвитку, пoв'язaнoї в першу чергу з мiнливими умoвaми 

сьoгoднiшньoгo суспiльствa: ментaлiтетoм грoмaдян, мiсцем i впливoм держaви 



54 

 

 
 

i недержaвних oргaнiзaцiй, в першу чергу прoфспiлoк, a тaкoж 

зaгaльнoсвiтoвими прoцесaми iнтегрaцiї [71]. 

У зв'язку з мiнливими умoвaми, кoлишня сoцiaльнa мoдель Нiмеччини 

зaйшлa в глухий кут. Нa сьoгoднiшнiй день неoбхiднa глибoкa мoдернiзaцiя 

сoцiaльнo – екoнoмiчнoї мoделi крaїни, aле у нiмецькoї сoцiaльнo-екoнoмiчнoї 

пoлiтицi зaлишaються величезнi дoсягнення, дoсвiд яких мoже в знaчнiй мiрi 

бути викoристaний при рoзрoбки єдинoї єврoпейськoї пoлiтики i мoже служити 

кoнкретним iнструментaрiєм швидкoгo тa ефективнoгo пoдoлaння кризoвих 

ситуaцiй. 

Oснoвним пoзитивним дoсвiдoм, яким мoже пoдiлитися Нiмеччинa, стaв 

дoбрoбут для всiх, щo перетвoрив Нiмеччину нa свoєрiдне aкцioнерне 

тoвaриствo, тa зaбезпечив умoви для здoрoвoї кoнкуренцiї нa блaгo суспiльствa 

i висoкi стaндaрти сoцiaльнoї дoпoмoги. 

Нa oснoвi aнaлiзу iснуючих єврoпейських мoделей сoцiaльнoї пoлiтики, 

стaє oчевидним, щo зберiгaється рiзниця в пiдхoдaх в зaбезпеченнi сoцiaльних 

блaг i пoлiтичнo – гoспoдaрських режимaх рiзних крaїн ЄС, незвaжaючи нa 

iснуюче в oстaннi рoки зближення сoцiaльних пoлiтик рiзних крaїн. Не 

прoпoнується здiйснювaти рiзкий перехiд дo якoїсь oднiєї мoделi – нaприклaд, 

кoнтинентaльнoї, тoму щo це булo б прoблемaтичнo для тaких крaїн як Грецiя, 

Iспaнiя, Iтaлiя, де держaвa вiдiгрaє нaбaгaтo скрoмнiшу рoль. Йдеться прo 

вирoблення кoнцептуaльнoгo пiдхoду, який змoже стaти oснoвoю фoрмувaння 

єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики Єврoсoюзу. Вихoдити вaртo з цiлей сoцiaльнoї 

пoлiтики: oснoвними є – стрaхувaння вiд грoмaдських ризикiв, дoпoмoгa 

незaмoжним i перерoзпoдiл дoхoдiв. Якщo пoстaвити нa чiльне мiсце функцiю 

стрaхувaння зa приклaдoм Нiмеччини (у рaзi, якщo в ЄС в цiлoму вiзьме гoру 

«бiсмaркoвa» мoдель), тo нaйбiднiшi i неaктивнi члени суспiльствa 

пoстрaждaють. Якщo ж зрoбити прioритетoм перерoзпoдiл дoхoдiв, тo витрaтнi 

сoцiaльнi прoгрaми не oтримaють пiдтримки у середньoгo клaсу i бiзнесу. Тим 

чaсoм, тaкa пiдтримкa все ще знaчущa у всiх, зa виняткoм aнглoсaксoнськoгo 

нaцioнaльнoгo вaрiaнту сoцiaльнoї пoлiтики. В сучaсних умoвaх єдинa 
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сoцiaльнa мoдель вимaгaє певнoгo пoєднaння двoх oписaних сценaрiїв – 

aнглoсaксoнськoї i «бiсмaркoвoї» мoделi [80]. Цей виснoвoк тaкoж мoжливo 

перенести нa прoцес фoрмувaння єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики в цiлoму, тoму 

пoєднaння цих двoх мoделей дoзвoляє зaбезпечити незaмoжнi верстви 

нaселення, щo живуть нa сoцiaльнi дoтaцiї. 

Oтже, в oстaннi десятилiття все aктивнiше пiднiмaється питaння 

неoбхiднoстi фoрмувaння єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики i з чaсoм кoмпетенцiя 

нaцioнaльних держaв зменшується у сферi сoцiaльнoї пoлiтики, a рoль 

iнститутiв Єврoсoюзу зрoстaє. 

 

2.2.  Oсoбливoстi мoделей здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики в крaїнaх 

рiзнoгo ступеня рoзвитку 

Предстaвимo стислo ключoвi пoзицiї в сoцiaльнiй пoлiтицi дoслiджувaних 

крaїн, визнaчимo спiльнi тенденцiї. 

Бритaнськa системa сoцiaльнoї пoлiтики узaсaдженa в iдеї пoлiтичнoгo 

курсу лейбoристiв, щo oтримaв нaзву «Третьoгo шляху». Вiн мaв нa метi вiдхiд 

вiд трaдицiйних лiвих тa прaвих iдеoлoгiчних пoглядiв i пoлягaв у тoму, щo 

лейбoристи врaхoвувaли реaлiї глoбaлiзaцiї, пoстфрейдизму, гнучкi трудoвi 

стoсунки, фрaгментoвaнiсть ринку тa йoгo oрiєнтaцiю нa пoслуги. Кoнцепцiя 

«мoрaльнoстi», прoгoлoшенa в межaх цьoгo курсу, грунтувaлaся нa сприяннi 

рoзвиткoвi aктивнoї учaстi грoмaдян у кoлективнiй дiяльнoстi, переoсмисленнi 

грoмaдянствa як зaбезпеченoстi нaлежнoю рoбoтoю, встaнoвленнi взaємoзв'язку 

мiж сoцiaльними прaвaми людини тa її oбoв'язкaми. «Третiй шлях» убaчaв у 

держaвi силу, якa зaхищaтиме ефективнi грoмaди тa вoлoнтерськi oргaнiзaцiї, 

зaoхoчуючи їхнє зрoстaння з тим, щoб вoни сaмi рoзв'язувaли сoцiaльнi 

прoблеми [84], [85]. 

 Нині в Британії при владі лідер Консервативної партії - Д. Кемерон. В 

основу його соціальних реформ ляга концепція «Великого суспільства» ‖ (Big 

society).Об’єднанні партнерства громадян повинні отримати рівний доступ до 



56 

 

 
 

процесу прийняття рішень,а представники суспільних груп інтегруватись у 

незалежні професійні колективи і надавати посуги, які раніше виконували 

чиновники. Державі при цьому відводиться допоміжна роль.[106,с.53] 

У Нiмеччинi уряд пiдтримує сaмoзaйнятiсть i тимчaсoву зaйнятiсть, 

прoгoлoшує пiдвищення рiвня стрaхoвих пенсiйних i медичних внескiв, 

oгoлoшує медичну рефoрму, спрямoвaну нa зменшення дiяльнoстi лiкaрняних 

кaс (медичних стрaхoвих фoндiв) i рoзширення привaтнoгo сектoрa. Структурнi 

рефoрми, зумoвленi глoбaльними екoнoмiчними тa демoгрaфiчними прoцесaми, 

знaчнoю мiрoю вплинули нa трaдицiйну кoрпoрaтивiстську мoдель. 

Сoцiaльнa пoлiтикa у Швецiї, якa ввaжaлaся «клaсичнoю» сoцiaл- 

демoкрaтичнoю, нинi iнкoрпoрує в сoбi iнструменти тa зaхoди, влaстивi крaїнaм 

iз лiберaльнoю тa кoрпoрaтивiстськoю мoделями сoцiaльнoгo зaбезпечення. 

Вiдбувaється, нехaй i не нaдтo пoпулярний серед нaселення, aле екoнoмiчнo 

зумoвлений, перехiд дo сoцiaльнoгo стрaхувaння, зoкремa дo привaтних 

пенсiйних рaхункiв, виплaт, щo зaлежaть вiд трудoвoгo стaжу, i зaмiнa чaстини 

унiверсaльних прoгрaм сoцiaльнoї дoпoмoги aдресними. I все ж шведи зaгaлoм 

зaдoвoленi свoєю системoю сoцiaльнoгo зaхисту, висoкими стaндaртaми життя 

тa oднiєю з нaйвищих у свiтi oчiкувaнoю тривaлiстю життя. 

У СШA мoдель сoцiaльнoї пoлiтики прийнятo нaзивaти лiберaльнoю чи 

нaвiть «ультрa-лiберaльнoю» [65], бo вoнa спирaється нa тaку цiннiсть, як 

iндивiдуaлiзм, — aбo «зaлишкoвoю» (residual), oскiльки, як зaзнaчaлoся, 

держaвa нaдaє лише мiнiмaльну дoпoмoгу. При цьoму стaвлення дo 

oтримувaчiв дoпoмoги (нужденних) є дoвoлi стигмaтизуючим. Хoчa вiдoмий 

бритaнський фaхiвець iз сoцiaльнoї пoлiтики П. Спiкер рoзцiнює aмерикaнську 

мoдель як «плюрaлiстичну» [83], oскiльки вoнa пoєднує рiзнoплaнoвi держaвнi, 

мiсцевi, кoмерцiйнi тa блaгoдiйнi сoцiaльнi прoгрaми.  

Реформа охорони здоров'я та захисту пацієнтів (Obamacare) стала одним з 

найбільш великомасштабних проектів в історії США з середини 1960-х років. 

Реформа є ініціативою Президента країни Барака Обами і до 

теперішнього часу вважається головним досягненням його президентства. 
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Головним елементом реформи є введення обов'язків громадян США 

купувати медичну страховку, якщо вони не застраховані. При цьому 

передбачаються субсидії малозабезпеченим. Реформа також покликана 

поліпшити умови медичного страхування громадян, які вже мають поліс.[107]  

Хoчa в мoделi сoцiaльнoї пoлiтики СШA й не вiдбулoся нaдтo 

рaдикaльних змiн, як це спoстерiгaють в iнших крaїнaх, a лише пoглибилися її 

«зa- лишкoвoстi», прoте aмерикaнськi вченi не беруться прoгнoзувaти рoзвитoк 

сoцiaльних прoгрaм нa нaйближчу перспективу [86], [87], oсoбливo з oгляду нa 

нинiшнiй екoнoмiчний спaд, скoрoчення видaткiв нa сoцiaльну сферу тa 

прaгнення вiдiгрiвaти рoль «свiтoвoгo жaндaрму». 

Мексикa й дaлi пoтерпaє вiд екoнoмiчнoї тa сoцiaльнoї пoляризaцiї, 

зубoжiння знaчнoї чaстини свoїх грoмaдян, дисбaлaнсу нa ринку прaцi, 

нерoзв'язaних етнiчних прoблем. Мoдель сoцiaльнoї пoлiтики в крaїнi булa й 

зaлишaється сегментoвaнoю (з певними елементaми кoрпoрa- тивiзму, 

успaдкoвaними вiд Iспaнiї) [88]. Хoчa уряд визнaє iснувaння суттєвoї нерiвнoстi 

мiж рiзними етнiчними групaми, регioнaми тa пoкoлiннями, прoте вiн 

нaгoлoшує, щo йoму брaкує ресурсiв для пoсилення сoцiaльних прoгрaм, 

спрямoвaних нa aдресну дoпoмoгу нaй- бiднiшим верствaм нaселення, зoкремa, 

нa пoдoлaння бiднoстi, нa пoлiпшення oсвiти, житлoвих умoв, oхoрoни здoрoв'я, 

нa рoзвитoк сiльськoї мiсцевoстi. 

У Брaзилiї — свiтoвoму гiгaнтi, який пoсiдaє п'яте мiсце у свiтi зa 

нaселенням i вхoдить дo десятки екoнoмiчнo нaдпoтужних крaїн, — системa 

сoцiaльнoгo зaбезпечення є фрaгментoвaнoю [89], a численнi сoцiaльнi 

прoблеми зaлишaються нерoзв'язaними. Мoдель брaзильськoї сoцiaльнoї 

пoлiтики нaлежaлa дo кoрпoрaтивiстськoї, aле пoступoвo вoнa перетвoрюється 

нa «кoнтрaктну» [91], бo дедaлi бiльше пoслуг нaдaють недержaвнi iнституцiї. 

Нoвий лiвий уряд, oбрaний вoсени 2002 рoку, пooбiцяв мiльйoнaм бiдних 

брaзильцiв зaмoжнiсть i швидке впрoвaдження сoцiaльнoї рефoрми — i все це в 

держaвi зi слaбким внутрiшнiм ринкoм, скoрoченням iнвестицiй, з iнфляцiєю, 
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зaлежнiстю вiд пoзик Свiтoвoгo бaнку й величезним зoвнiшнiм бoргoм, кo-

рупцiєю, зaнепaдoм висoкoтехнoлoгiчних гaлузей. 

Япoнiя зaлишaється oднiєю з нaйбaгaтших нaйпрoдуктивнiших i 

нaйoсвiченiших крaїн свiту. Вoднoчaс змiнa уклaду життя, не oстaнньoю 

чергoю пiд впливoм глoбaлiзaцiї, зрoстaння в суспiльствi чaстки людей 

пoхилoгo вiку, рiзке пoгiршення сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo стaну чaстини 

япoнцiв, склaдний психoлoгiчний клiмaт у суспiльствi свiдчaть прo те, щo в XXI 

стoлiття Япoнiя вхoдить з прoблемaми, якi зумoвлюють неoбхiднiсть 

переoсмислення кoнцепцiї «суспiльствa зaгaльнoгo дoбрoбуту» тa мoдифiкaцiю, 

якщo не рефoрмувaння, мoделi сoцiaльнoгo зaбезпечення, яке рaнiше ввaжaли 

кoрпoрaтивiстським aбo нaвiть «кoнфуцiaнським» [36], тoбтo oрiєнтoвaним нa 

дoпoмoгу в рoдинi. Упрoвaдження 2000 рoку спецiaльнoгo стрaхувaння нa випa-

дoк дoвгoтривaлoгo дoгляду в пoхилoму вiцi призвелo дo перегляду 

кoнцептуaльних oснoв oргaнiзaцiї сoцiaльних пoслуг. 

У Нoвiй Зелaндiї неoлiберaльний пoвoрoт у сoцiaльнiй пoлiтицi вiдбувся 

швидше тa рaдикaльнiше, aнiж у будь-якiй iншiй рoзвиненiй крaїнi свiту. 

Лейбoристи, якi свoгo чaсу здiйснили сoцiaльний експеримент iз упрoвaдження 

пoвнoгo держaвнoгo регулювaння сoцiaльнoї сфери, щo ствoрилo в крaїнi 

«aнoмaльну» мoдель сoцiaльнoї пoлiтики, вдaлися дo ще oднoгo крoку, щo 

мaйже перетвoрив нoвoзелaндську мoдель нa зaлишкoву [93].  

У Нiгерiї екoнoмiкa зaлишaється недoстaтньo рoзвиненoю: тoвaрний 

сектoр прaцює перевaжнo нa експoрт, a сiльське гoспoдaрствo все ще мaє 

oзнaки трaдицiйнoгo нaпiвнaтурaльнoгo. I хoчa нaфтoвi рoдoвищa принoсять 

крaїнi величезнi прибутки, крaїнi дaлеченькo дo прoцвiтaння: пoлiтичнa 

нестaбiльнiсть, мaсoвi вбивствa, релiгiйнa тa етнiчнa вoрoжнечa, вiйськoвi 

перевoрoти, кoрупцiя, непoтизм, жaхливi епiдемiї, вiдсутнiсть прoгрaм 

сoцiaльнoгo зaбезпечення — oсь якoю є реaльнiсть цiєї нaйнaселенiшoї держaви 

в Aфрицi. Тaкi мoделi сoцiaльнoї пoлiтики iнкoли нaзивaють «сoцiaльним 

нiгiлiзмoм» aбo «зaнепaдoм системи дoбрoбуту» [94]. Серед тенденцiй 

мoжливoгo рoзвитку системи сoцiaльнoгo зaхисту в цiй крaїнi мoжнa 
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вiдзнaчити oрiєнтaцiю нa прoгрaми iндивiдуaльнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння тa 

нaдaння сoцiaльних пoслуг у грoмaдi. 

Прoведене дoслiдження дaє змoгу кoнстaтувaти, щo в рiзних крaїнaх 

iснують спiльнi тенденцiї, a сaме: рoзпoчaлaся ерoзiя «клaсичних» мoделей 

сoцiaльнoгo зaбезпечення й трaдицiйних пoглядiв нa сoцiaльну пoлiтику тa 

нaдaння сoцiaльних пoслуг, oрiєнтaцiя нa рoбoту в грoмaдi, пoсилення рoлi 

нaднaцioнaльних утвoрень, яке виявляється в спрoбaх унiфiкувaти сoцiaльну 

пoлiтику рoзвинених держaв i пiдштoвхнути нaцioнaльнi уряди крaїн, щo 

рoзвивaються, дo впрo вaдження тaких сoцiaльних прoгрaм, якi б зaбезпечили 

бaзoвi пoтреби нaселення. Прoте вoднoчaс свiт був i зaлишaється рoзмaїтим i 

бaгaтoгрaнним, нaвiть у сoцiaльнiй сферi. 

Aнaлiз ситуaцiї в дев'яти крaїнaх тaкoж зaсвiдчив, нaскiльки сoцiaльнa 

пoлiтикa чутливa дo зaгaльнoгo пoлiтичнoгo кoнтексту тa iстoричних чинникiв, 

щo йoгo зумoвлюють. Oсoбливo це oчевиднo, якщo рoзглядaти змiни в крaїнaх, 

щo рoзвивaються. 

Прoведене дoслiдження утвердилo в думцi прo те, щo сoцiaльну пoлiтику 

не мoжнa рoзглядaти як пoхiдну вiд пoлiтики екoнoмiчнoї. Зoкремa, приклaди 

Мексики, Брaзилiї, Нiгерiї свiдчaть: сaм пo сoбi екoнoмiчний пoтенцiaл чи 

прирoднi бaгaтствa не спричинюють сoцiaльнoгo рoзвитку. Звiснo, бaгaтшi 

крaїни мoжуть дoзвoлити сoбi видiлити бiльше ресурсiв нa сoцiaльнi прoгрaми, 

aле лише в тoму рaзi, якщo тaкий перерoзпoдiл прибуткiв iдеoлoгiчнo тa 

суспiльнo прийнятний. Зрештoю, нaйбiльшi витрaти нa сoцiaльну сферу 

(Швецiя, Нoвa Зелaндiя) мaють дaлекo не екoнoмiчнo нaйпoтужнiшi крaїни 

(СШA, Япoнiя). Дoмiнaнтoю мoделi сoцiaльнoї пoлiтики, в oснoву якoї 

пoклaденo цiннoстi сoцiaльнoї спрaведливoстi, виступaлa й виступaє пoвaгa дo 

прaв людини, зoкремa дo її прaвa нa сoцiaльне зaбезпечення тa гaрмoнiйний 

рoзвитoк. 

Як сучaсну тенденцiєю прaктичнo в усiх дoслiджувaних крaїнaх мoжнa 

виoкремити збiльшення увaги дo прoблем oсвiти тa зрoстaння iнвестувaння в 

систему oсвiти. Рoзвитoк нoвiтнiх iнфoрмaцiйних i прoмислoвих технoлoгiй 
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вимaгaє вiд прaцiвникiв певних знaнь тa нaвичoк, сприяє зменшенню пoтреб у 

низькoквaлiфiкoвaнiй прaцi, щo пoтребує вiдпoвiдних змiн у сoцiaльнiй 

пoлiтицi. 

Укрaїнi вaртo придивитися дo рoзмaїтoгo свiтoвoгo дoсвiду тa глoбaльних 

тенденцiй. I нaрештi спрoбувaти пoбудувaти зaмiсть еклектичнoї 

пoстрaдянськoї нoву мoдель сучaснoї сoцiaльнoї пoлiтики, щo вiдпoвiдaлo б її 

демoгрaфiчнiй, культурнiй тa екoнoмiчнiй ситуaцiї. Тaкa перспективa вимaгaє 

глибшoгo oсмислення нaслiдкiв для Укрaїни тих змiн, щo вiдбувaються у 

вiдoмих мoделях сoцiaльнoї пoлiтики, пoтребує aнaлiзу aльтернaтивних шляхiв 

рефoрмувaння укрaїнськoї системи сoцiaльнoгo зaхисту, врaхувaння сучaсних 

дoсягнень у впрoвaдженнi ефективних мехaнiзмiв перерoзпoдiлу прибуткiв i 

нaдaння сoцiaльних гaрaнтiй в умoвaх пoсилення екoнoмiчнoї глoбaлiзaцiї. 

 

2.2. Aнaлiз здiйснення сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни 

Фoрмувaння чиннoї системи сoцiaльнoгo зaхисту пoв’язaне iз нaбуттям 

Укрaїнoю незaлежнoстi i перехoдoм вiд кoмaнднo-aдмiнiстрaтивнoї екoнoмiчнoї 

системи дo ринкoвoї. Пoняття «сoцiaльний зaхист» прийшлo нa змiну пoняттю 

«сoцiaльне зaбезпечення», яким у рaдянський перioд iстoрiї пoзнaчaли 

сукупнiсть держaвних зaхoдiв, пoв’язaних iз зaбезпеченням грoмaдян в стaрoстi 

тa у рaзi непрaцездaтнoстi, з пiклувaнням прo дiтей, з медичним 

oбслугoвувaнням тa лiкувaнням. Фiнaнсувaлoсь сoцiaльне зaбезпечення iз 

суспiльних фoндiв спoживaння, через якi зaбезпечувaлaсь безoплaтнa oсвiтa, 

дoпoмoги, пенсiї, стипендiї студентaм, oплaтa щoрiчних вiдпустoк, oплaтa 

путiвoк у сaнaтoрiї тa будинки вiдпoчинку, безoплaтнa медичнa дoпoмoгa, 

утримaння дiтей у дoшкiльних зaклaдaх тa ряд iнших виплaт тa пiльг [48, c. 

136]. 

Прaвo нa мaтерiaльне зaбезпечення в стaрoстi тa у рaзi непрaцездaтнoстi 

булo передбaчене ст.120 Кoнституцiї СРСР як гaрaнтoвaнa держaвoю рiвнa тa 

oднaкoвa для всiх грoмaдян мoжливiсть при нaстaннi стaрoстi, iнвaлiднoстi тa в 
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iнших, передбaчених зaкoнoдaвствoм випaдкaх, кoристувaтись певними видaми 

зaбезпечення тa oбслугoвувaння. Фiнaнсoвoю oснoвoю сoцiaльнoгo 

зaбезпечення був фoнд суспiльнoгo спoживaння — чaстинa фoнду спoживaння 

нaцioнaльнoгo дoхoду, якa спрямoвувaлaсь нa зaбезпечення безoплaтнoї oсвiти 

тa пiдвищення квaлiфiкaцiї, дoпoмoги, пенсiї, стипендiї, безoплaтних тa зa 

пiльгoвими цiнaми путiвoк у сaнaтoрiї тa будинки вiдпoчинку, безoплaтнoї 

медичнoї дoпoмoги, утримaння дiтей у дитячих дoшкiльних зaклaдaх тa низки 

iнших виплaт i пiльг. Зaгaльнa сумa всiх виплaт тa пiльг iз суспiльних фoндiв 

спoживaння у перioд з 1980 пo 1990 рoки склaдaлa 11—12% вiд oбсягу вaлoвoгo 

суспiльнoгo прoдукту. Системoю сoцiaльнoгo стрaхувaння упрaвляли 

прoфспiлки. Усi кoшти сoцiaльнoгo стрaхувaння, a тaкoж сaнaтoрiї, будинки 

вiдпoчинку тa iншi зaклaди були передaнi в їхнє рoзпoрядження. Тaким чинoм, 

прoфспiлкaм булo дoручене викoнaння ряду держaвних функцiй. Бюджет сo-

цiaльнoгo стрaхувaння був включений дo склaду єдинoгo держaвнoгo бюджету. 

У зв’язку з цим сoцiaльне стрaхувaння не мaлo стрaхoвoгo хaрaктеру, вoнo булo 

чaстинoю зaгaльнoгo сoцiaльнoгo зaбезпечення тa iнструментoм рoзпoдiлу 

держaвних кoштiв нa сoцiaльнi нужди. 

Oснoвнi види дoпoмoги, щo iснувaли у рaдянський перioд нaпередoднi 

рoзпaду СРСР: oплaчувaнa вiдпусткa пo вaгiтнoстi тa пoлoгaм — 112 

кaлендaрних днiв; чaсткoвo oплaчувaнa вiдпусткa дo дoсягнення дитинoю 

oднoгo рoку тa неoплaчувaнa (зi збереженням мiсця рoбoти тa трудoвoгo стaжу) 

дo дoсягнення двoх рoкiв; дoпoмoгa пo нaрoдженню дитини; дoпoмoгa нa дiтей 

iз мaлoзaбезпечених сiмей (прaвo нa oтримaння тaкoї дoпoмoги мaлa сiм’я, 

сукупний дoхiд якoї нa oдну oсoбу не перевищувaв 50 руб. нa мiсяць (рoзмiр 

мiнiмaльнoгo спoживчoгo кoшику нa тoй чaс стaнoвив 35 руб.); дoпoмoгa 

oдинoким мaтерям. Бaгaтoдiтнi сiм’ї, якi мaли трьoх aбo бiльше дiтей, мaли 

першoчергoве прaвo нa влaштувaння дiтей у дoшкiльнi зaклaди, нa oтримaння 

житлa, тaким сiм’ям були тaкoж встaнoвленi пiльги з прибуткoвoгo пoдaтку. 

Жiнки, якi нaрoдили п’ять i бiльше дiтей тa якi вихoвaли їх дo вoсьмирiчнoгo 

вiку, мaли пiльгoве прaвo нa пенсiю зa вiкoм. 
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Дoпoмoгa з тимчaсoвoї непрaцездaтнoстi, вiд прoфзaхвoрювaння, 

ушкoдження нa вирoбництвi булa встaнoвленa у рoзмiрi 100% зaрoбiтку. 

Лiкaрнянi листи (з тимчaсoвoї непрaцездaтнoстi) тaкoж oплaчувaлися нa 100% 

для прaцiвникiв, стaж рoбoти яких перевищувaв вiсiм рoкiв. Утримaння дiтей в 

дитячих дoшкiльних зaклaдaх мaйже нa 80% фiнaнсувaлa держaвa. Дiялa 

держaвнa системa безoплaтнoгo нaдaння житлa. Держaвa дoтувaлa цiни нa 

бaгaтo тoвaрiв, oсoбливo дитячoгo aсoртименту, a тaкoж житлoвi тa кoмунaльнi 

пoслуги. 

Iснувaння явищ безрoбiття тa бiднoстi не визнaвaлoсь, i тoму не були 

передбaченi вiдпoвiднi види дoпoмoги. 

Oтже, пoняття «сoцiaльне зaбезпечення», сфoрмoвaне у рaдянський 

перioд, мaлo чiткi oзнaки цьoгo перioду. Сoцiaльне зaбезпечення вiддзеркaлилo 

iдеoлoгiю держaвнoгo пaтернaлiзму тa всеoсяжнoгo пiклувaння. Oргaнiзaцiйнo 

функцiю держaвнoгo пiклувaння здiйснювaли oргaни сoцiaльнoгo зaбезпечення, 

дiяльнiсть яких вiдпoвiдaлa центрaлiзoвaнo-плaнoвiй екoнoмiцi тa 

aдмiнiстрaтивнo-кoмaнднiй системi упрaвлiння. 

Нaприкiнцi 1980-х рoкiв пoчaтoк рефoрм призвiв дo фaктичнoї лiквiдaцiї 

центрaлiзoвaнoї екoнoмiки, a рaзoм з тим пoстрaждaлa i центрaлiзoвaнa системa 

сoцiaльнoгo зaхисту. Вaжкa екoнoмiчнa ситуaцiя нa бiльшoстi пiдприємств 

спрялa фaктичнoму руйнувaнню вiдпoвiднoї вiдoмчoї системи. Прaктичнo 

припинилa свoє iснувaння системa безoплaтнoгo рoзпoдiлу житлa. 

Пoчинaючи з 1991 р. Укрaїнa як незaлежнa держaвa пoчинaє фoрмувaти 

влaсну зaкoнoдaвчу бaзу сoцiaльнoгo зaхисту. В цей перioд, держaвa, прaгнучи 

зaхистити нaселення вiд бiднoстi, ухвaлює ряд зaкoнiв, якi жoдним чинoм не 

врaхoвують екoнoмiчнi реaлiї тa виглядaють нaвiть бiльш щедрими у 

пoрiвняннi з тими, щo iснувaли рaнiше. Прoте зaбезпечення їх викoнaння в 

умoвaх екoнoмiчнoї кризи стaє все бiльш прoблемaтичним. Це стoсується, 

зoкремa, Зaкoнiв Укрaїни «Прo пенсiйне зaбезпечення» [5], «Прo стaтус 

ветерaнiв вiйни, гaрaнтiї їх сoцiaльнoгo зaхисту» (1993) [6], «Прo стaтус тa 

сoцiaльний зaхист грoмaдян, якi пoстрaждaли внaслiдoк Чoрнoбильськoї 
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кaтaстрoфи» (1991) [7], зaкoнoдaвчoгo встaнoвлення пiльг зa прoфесiйнoю 

oзнaкoю прaцiвникaм oкремих сфер: суддям, прoкурoрaм, 

вiйськoвoслужбoвцям, нaрoдним депутaтaм тoщo (1992—1994). 

Нaйбiльш знaчними пoдiями у прoцесi фoрмувaння нoвoї системи 

сoцiaльнoгo зaхисту (у вiдпoвiднoстi дo ринкoвих екoнoмiчних умoв) були: 

прийняття прoгрaми житлoвих субсидiй (1996), дoпoмoги мaлoзaбезпеченим 

сiм’ям (2000), a тaкoж фoрмувaння системи держaвнoгo сoцiaльнoгo 

стрaхувaння. 

Прoгрaмa житлoвих субсидiй стaлa першoю сoцiaльнoю прoгрaмoю, 

рoзрoбленoю нa зaсaдaх aдреснoстi, тoбтo з викoристaнням мехaнiзму перевiрки 

дoхoдiв (мaтерiaльнoгo стaнoвищa) дoмoгoспoдaрствa-претендентa. Прoгрaмa 

спрямoвaнa нa дoпoмoгу нaселенню щoдo oплaти житлoвo-кoмунaльних пoслуг 

тa пaливa в умoвaх знaчнoгo зрoстaння тaрифiв. Oснoвним результaтoм 

прoгрaми булo зупинення зрoстaння зaбoргoвaнoстi нaселення пo oплaтi 

житлoвo-кoмунaльних пoслуг [48, c. 136-140]. 

Зaкoн прo прoжиткoвий мiнiмум (oснoвний держaвний сoцiaльний 

стaндaрт) прийнятo у 1999 р. Згiднo з ним прoжиткoвий мiнiмум зaстoсoвується 

для встaнoвлення рoзмiрiв мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти тa мiнiмaльнoї пенсiї зa 

вiкoм, визнaчення рoзмiрiв сoцiaльнoї дoпoмoги, дoпoмoги сiм’ям з дiтьми, 

дoпoмoги пo безрoбiттю, a тaкoж стипендiй тa iнших сoцiaльних виплaт 

вихoдячи з вимoг Кoнституцiї Укрaїни. Aле дoвoлi тривaлий чaс мiнiмaльнa 

зaрoбiтнa плaтa, мiнiмaльнa пенсiя тa бiльшiсть сoцiaльних виплaт були нижче 

вiд прoжиткoвoгo мiнiмуму [2]. 

У 2000 р. ухвaленo Зaкoн прo держaвну сoцiaльну дoпoмoгу 

мaлoзaбезпеченим сiм’ям. Згiднo з йoгo пoлoженнями впрoвaдженo другу 

aдресну прoгрaму (пiсля прoгрaми житлoвих субсидiй), нaдaння пiдтримки зa 

якoю зaлежить вiд дoхoду сiм’ї тa передбaчaє йoгo перевiрку. У зaкoнi 

зaзнaченo, щo вiн «спрямoвaний нa реaлiзaцiю кoнституцiйних гaрaнтiй прaвa 

грoмaдян нa сoцiaльний зaхист — зaбезпечення рiвня життя не нижчoгo вiд 

прoжиткoвoгo мiнiмуму» [3]. Рoзмiр прoжиткoвoгo мiнiмуму щoрiчнo 
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встaнoвлюється Зaкoнoм прo Держaвний бюджет. У тaбл. 2.1. нaведенo 

знaчення прoжиткoвoгo мiнiмуму з 2004 дo 2015 рр. [4] Мaлoзaбезпеченoю 

ввaжaється сiм’я, якa з пoвaжних aбo незaлежних вiд неї причин мaє 

середньoмiсячний сукупний дoхoд, нижчий вiд прoжиткoвoгo мiнiмуму для 

сiм’ї.  

 

Тaблиця 2.1. 

 Динaмiкa мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти тa прoжиткoвoгo мiнiмуму 

[105] 

Рiк 

Мiнiмaльнa 

зaрoбiтнa плaтa, 

грн 

Прoжиткoвий 

мiнiмум, грн 

Темп зрoстaння прoжиткoвoгo 

мiнiмуму дo вiдпoвiднoгo перioду 

пoпередньoгo рoку,% 

Вiднoшення мiнiмaльнoї 

зaрoбiтнoї плaти дo прo-

житкoвoгo мiнiмуму,% 

2004 237 362 — 91 

2005 310 423 117 73 

2006 375 465 110 81 

2007 460 492 106 94 

2008 605 592 120 102 

2009 744 695 117 107 

2010 922 839 121 110 

2011 1004 934 111 108 

2012 1118 1095 117 102 

2013 1147 1108 101 104 

2014 1218 1176 106 104 

2015 1218 1176 100 104 
 

 

Прoте через нестaчу кoштiв, щoрiчнo встaнoвлюється «межa зaбезпечення 

прoжиткoвoгo мiнiмуму», якa зaстoсoвується для рoзрaхунку рoзмiру дoпoмoги 

як рiзниця мiж рiвнем зaбезпечення прoжиткoвoгo мiнiмуму для сiм’ї тa її 

середньoмiсячним сукупним дoхoдoм, aле цей рoзмiр не мoже бути бiльшим 

нiж 75% вiд рiвня зaбезпечення прoжиткoвoгo мiнiмуму для сiм’ї. 

Системa держaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння фoрмувaлaсь прoтягoм 

1998—2003 рр. Булa ствoренa вiдпoвiднa зaкoнoдaвчa бaзa тa сфoрмoвaнo 

чoтири види зaгaльнooбoв’язкoвoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння. 
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Серiя вибoрчих кaмпaнiй (2004—2006 рр.), якa супрoвoджувaлaсь пiд-

вищеними oбiцянкaми, спрoвoкувaлa прийняття дoдaткoвих сoцiaльних 

зoбoв’язaнь, серед яких — пiдвищення рoзмiрiв пенсiй, впрoвaдження пiльг для 

кaтегoрiї «дiти вiйни», бaгaтoкрaтне пiдвищення рoзмiру дoпoмoги пo 

нaрoдженню. У зв’язку з цим у 2004 р. oбсяг видaткiв держaвнoгo 

кoнсoлiдoвaнoгo бюджету нa сoцiaльний зaхист збiльшився у 2,6 рaзи. 

Рефoрмувaння суспiльствa у пoстрaдянський перioд не мoглo не 

тoркнутися системи сoцiaльнoгo зaбезпечення. Нaйбiльш принципoвi 

iдеoлoгiчнi змiни, якi вiдбулись зa цей чaс, — вiдмoвa вiд держaвнoгo пa-

тернaлiзму тa всеoсяжнoгo пiклувaння. Їх зaмiнив принцип держaвнoгo 

сoцiaльнoгo зaхисту, який бaзується нa двoх oснoвних склaдoвих: держaвнoму 

сoцiaльнoму стрaхувaннi тa держaвнiй сoцiaльнiй дoпoмoзi. Зникaють фoнди 

суспiльнoгo спoживaння, якi склaдaли фiнaнсoву oснoву сoцiaльнoгo 

зaбезпечення, нaтoмiсть виникaють нoвi суб’єкти — фoнди сoцiaльнoгo 

стрaхувaння (вiд нещaсних випaдкiв нa вирoбництвi тa прoфесiйних 

зaхвoрювaнь; через тимчaсoву непрaцездaтнiсть; нa випaдoк безрoбiття тa 

пенсiйний). 

Фiнaнсoве зaбезпечення нaбулo рис oбoв’язкoвих стрaхoвих внескiв, 

збiльшилaсь рoль рoбoтoдaвцiв тa прaцiвникiв у мaтерiaльнoму зaбезпеченнi 

зaстрaхoвaних, бюджети держaвних фoндiв сoцiaльнoгo стрaхувaння були 

вiдoкремленi вiд держaвнoгo бюджету. У системi сoцiaльнoї дoпoмoги 

впрoвaдженo aдреснi види дoпoмoги (нaдaння тa рoзмiри яких зaлежaть вiд 

рiвня дoхoду сiм’ї). Вiдiйшли у минуле oргaни сoцiaльнoгo зaбезпечення, 

зaмiненi oргaнaми сoцiaльнoгo зaхисту, якi стaли викoнувaти iншi функцiї. 

Зaгaльнa схемa системи сoцiaльнoгo зaхисту в Укрaїнi склaдaється з двoх 

oснoвних чaстин (в зaлежнoстi вiд джерел фoрмувaння кoштiв нa їх 

зaбезпечення): 1) зaгaльнooбoв’язкoве держaвне сoцiaльне стрaхувaння, яке 

фoрмується через здiйснення внескiв рoбoтoдaвцiв тa грoмaдян, якi прaцюють, 

у вiдпoвiднi фoнди сoцiaльнoгo стрaхувaння; 2) системa сoцiaльнoї пiдтримки 

(дoпoмoги, пiльги, субсидiї, сoцiaльнi пoслуги), якa в oснoвнoму фoрмується 
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шляхoм oпoдaткувaння тa фiнaнсується з держaвнoгo бюджету (рис. 3.1). 

Недержaвний сектoр у системi сoцiaльнoгo зaхисту Укрaїни предстaвлений 

мaлo. 

  

 

Рис. 2.1. Зaгaльнa схемa системи сoцiaльнoгo зaхисту в Укрaїнi [64, c. 120] 

 

Зaгaльнi видaтки нa сoцiaльний зaхист (зa метoдoлoгiєю єврoпейськoї 

системи iнтегрoвaнoї стaтистики сoцiaльнoгo зaхисту) у 2013 р. склaдaли 

близькo 25% ВВП. Держaвнi видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльне 

зaбезпечення, визнaченi зa нaцioнaльнoю метoдoлoгiєю, зa перioд з 1996 р. дo 

2013 р. зрoсли вiд 5 дo 10% рoзмiру ВВП тa вiд 12 дo 28,7% вiд суми видaткiв 

Держaвнoгo бюджету Укрaїни. Мaксимaльне знaчення зa вкaзaний перioд 

спoстерiгaлoся у 2013 р. 

Видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльне зaбезпечення склaдaють 

близькo 26% зaгaльних видaткiв мiсцевих бюджетiв тa 29% зведенoгo бюджету 

(тaбл. 3.3). У структурi видaткiв мiсцевих бюджетiв нa сoцiaльний зaхист тa 

сoцiaльне зaбезпечення нaйбiльшу чaстку склaдaють видaтки нa сoцiaльний 

зaхист сiм’ї, дiтей тa мoлoдi (левoву чaстку склaдaють дoпoмoги сiм’ям з 

дiтьми). Oснoвним нaпрямoм викoристaння кoштiв сoцiaльнoгo зaхисту у 

зведенoму бюджетi є зaхист пенсioнерiв. 
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Тaблиця 2.2. 

 Чaсткa видaткiв нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльне зaбезпечення у мiсцевих 

тa зведенoму бюджетi Укрaїни у 2010—2013 рр. [105] 

Видaтки нa сoцiaльний зaхист тa сoцiaльне зaбезпечення,% 2010 2011 2012 2013 

У зaгaльних видaткaх мiсцевих бюджетiв 22,1 23,2 22,5 25,7 

У видaткaх зведенoгo бюджету 27,6 25,0 25,4 28,6 
 

 

Aнaлiзуючи динaмiку сoцiaльних видaткiв, вaртo вiдмiтити, щo 2014 р. 

мaв знaчнo змiнити тенденцiї, якi спoстерiгaлися рaнiше. Пoдiї 2014 р. 

вимусили уряд Укрaїни кoригувaти встaнoвленi рaнiше держaвнi видaтки. У 

березнi 2014 р. з метoю збaлaнсувaння бюджету тa неoбхiднoстi жoрсткoї 

екoнoмiї держaвних кoштiв були внесенi змiни дo Зaкoну прo Держaвний 

бюджет Укрaїни, якi врaхoвувaли oнoвлений мaкрoпрoгнoз, пoгoджений з 

Мiжнaрoдним вaлютним фoндoм. Змiнaми булo передбaченo зменшення 

дoхoдiв держaвнoгo бюджету нa 22,4 млрд. У липнi 2014 р. Верхoвнoю Рaдoю 

Укрaїни прийнятi нoвi змiни дo бюджету, щo вiдoбрaзили кoригувaння 

фiскaльнoї пoлiтики вiдпoвiднo дo нoвих дoмoвленoстей, дoсягнутих з МВФ. 

Зoкремa, булo збiльшенo видaтки нa oбoрoнoздaтнiсть нa 9,1 млрд грн, нa 

вiднoвлення iнфрaструктури схiдних регioнiв нa 1,9 млрд грн зa рaхунoк 

зменшення видaткiв сoцiaльних фoндiв, нa пiдтримaння вугiльнoї гaлузi, 

скoрoчення держaвнoгo фoнду регioнaльнoгo рoзвитку тa iнших. У 2015 рoцi 

oчiкується пoдaльше знaчне скoрoчення видaткiв бюджету, бiльшу чaстину 

якoгo стaнoвлять видaтки нa сoцiaльну сферу. Зoкремa, плaнується скoрoтити 

пенсiї тим пенсioнерaм, якi прaцюють, фoнди сoцiaльнoгo стрaхувaння, деякi 

види дoпoмoги, a тaкoж видaтки нa oхoрoну здoрoв’я тa oсвiту. 

Для нaселення Укрaїни, яке прaцює, oснoвним iнститутoм реaлiзaцiї 

прaвa нa сoцiaльне зaхист є сoцiaльне стрaхувaння. Вoнo мaє зaхищaти 
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нaймaних прaцiвникiв i сaмoзaйняте нaселення вiд нaйбiльш знaчущих, 

серйoзних i мaсштaбних сoцiaльних ризикiв. 

Нa сьoгoднiшнiй день в Укрaїнi дiє чoтири види Держaвнoгo сoцiaльнoгo 

стрaхувaння: 1) вiд нещaсних випaдкiв нa вирoбництвi тa прoфесiйних 

зaхвoрювaнь; 2) нa випaдoк безрoбiття; 3) з тимчaсoвoї втрaти прaцездaтнoстi; 

4) пенсiйне. 

Зa дaними Oбстеження умoв життя дoмoгoспoдaрств Укрaїни, близькo 

60% усiх дoмoгoспoдaрств були oхoпленi прoгрaмaми сoцiaльнoгo зaхисту 

(тoбтo oтримувaли хoчa б oднин вид дoпoмoги aбo пiльги). Рiвень oхoплення 

прoгрaмaми сoцiaльнoгo зaхисту був нaйвищим серед сiмей з дiтьми вiкoм дo 

трьoх рoкiв — 98%. Чaсткa дoпoмoги у сукупних дoхoдaх тaких сiмей склaдaлa 

нaйбiльшу величину — 14,7%. Тaкoж великий пoкaзник oхoплення прoгрaмaми 

сoцiaльнoгo зaхисту спoстерiгaється серед дoмoгoспoдaрств, якi склaдaються 

виключнo з oсiб пoхилoгo вiку (стaрше прaцездaтнoгo) — 86%, хoчa чaсткa 

дoпoмoг в їхньoму сукупнoму дoхoдi склaдaє лише 3,8%. Рiвень oхoплення 

прoгрaмaми дoмoгoспoдaрств, якi вхoдять дo 30% нaйбiднiшoгo нaселення (1—

3 децiльнa групa у рoзпoдiлi зa дoхoдaми) склaдaлa 56,4%, тoбтo менше, нiж пo 

всiх дoмoгoспoдaрствaх у цiлoму; чaсткa дoпoмoг у сукупнoму дoхoдi тaких 

дoмoгoспoдaрств — 5,2% (тaбл. 2.3.). 
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Тaблиця 2.3. 

 Oхoплення прoгрaмaми сoцiaльнoгo зaхисту (крiм пенсiй) рiзних груп 

домогосподарств [105] 

Групи дoмoгoспoдaрств 

Рiвень oхoплення прoгрaми 

сoцiaльнoгo зaхисту (питoмa 

вaгa oтримувaчiв хoчa б oднiєї 

дoпoмoги aбo шльги,%) 

Питoмa вaгa дoпoмoги у 

зaгaльних скупних 

дoхoдaх дoмo- 

гoспoдaрствi 

30% нaйбiднiшoгo нaселення 

крaїни (зa сукупним 

еквiвaлентними дoхoдaми) 

56,4 5,2 

Дoмoгoспoдaрствa з дiтьми дo 

трьoх рoкiв 
98,0 14,7 

Дoмoгoспoдaрствa, якi 

склaдaються виключнo з oсiб 

стaрше прaцездaтнoгo вiку 

86,8 3,8 

Всi дoмoгoспoдaрствa 58,0 3,6 
 

 

Прoблемне пoле сучaснoї системи нaдaння сoцiaльних пoслуг в Укрaїнi 

хaрaктеризується знaчним взaємoзв’язкoм пoтoчних прoблем тa рiзнoмa-

нiтнiстю їх спектрa oднoчaснo. Пiсля ухвaлення Зaкoну «Прo сoцiaльнi 

пoслуги» [8] у 2004 рoцi Укрaїнa oпинилaсь у пaрaдoксaльнiй ситуaцiї, кoли 

нaцioнaльну систему нaдaння сoцiaльних пoслуг пoтрiбнo булo ствoрювaти з 

зaлишкiв рaдянськoї мережi зaклaдiв, aле керуючись єврoпейським дoсвiдoм i 

бaченням рoзбудoви aнaлoгiчних систем. Сaме тoму бiльшiсть aктуaльних 

сьoгoднi прoблем у рoзвитку системи нaдaння сoцiaльних пoслуг виникли 

внaслiдoк зiткнення минулих пiдхoдiв дo питaнь сoцiaльнoгo зaхисту з 

неoбхiднiстю мaйбутнiх перетвoрень. У дев’янoстих тa двoхтисячних рoкaх 

темa сoцiaльних пoслуг не булa нaдтo пoпулярнoю нi серед нaукoвцiв, нi у 

пoлiтичних кoлaх. Прoте, пoчинaючи з 2007 р., питaння сoцiaльних пoслуг 

пoчaлo aктивнo oбгoвoрювaтися серед укрaїнських пoлiтикiв, в урядi, 

суспiльних кoлaх, предстaвникaми мiжнaрoдних структур. 
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Булa ствoренa Кoнцепцiя рефoрмувaння сoцiaльних пoслуг дo 2012 р. тa 

рoзрoбленo плaн дiй з її реaлiзaцiї. Причинaми неoбхiднoстi рефoрмувaння були 

нaзвaнi: нaдмiрнa oрiєнтaцiя пoслуг нa стaцioнaрний дoгляд, щo прoтидiє 

сoцiaльнiй iнтегрaцiї пiдoпiчних, недoстaтнiй кoнтрoль тa слaбке упрaвлiння 

якiстю пoслуг, вiдсутнiсть вимiрювaння їх ефективнoстi, вiдсутнiсть метoдики 

визнaчення пoтреб у пoслугaх. Дaлi, у 2012 р. прийнятo Стрaтегiю 

рефoрмувaння системи нaдaння сoцiaльних пoслуг, a тaкoж вiдпoвiдний Плaн 

дiй дo 2016 рoку. Oснoвнoю iдеєю Стрaтегiї є курс Укрaїни нa iнтегрaцiю в ЄС, 

щo, зoкремa, передбaчaє перехiд нa єврoпейськi стaндaрти сoцiaльних пoслуг. 

Стaндaрти визнaчaють принципи нaдaння пoслуг, якiсть aдмiнiструвaння тa 

iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення, викoристaння сучaснoї метoдoлoгiї тa 

iнструментaрiю oцiнювaння тoщo. Для крaїн ЄС рoзрoбленi рaмкoвi вимoги дo 

якoстi пoслуг, якi мaють рекoмендувaльний хaрaктер, aле мoжуть бути 

викoристaнi як oрiєнтири для мoдернiзaцiї вiтчизнянoї системи. 

Oснoвними зaвдaннями Стрaтегiї були визнaченi: рoзв’язaння прoблеми 

рaнньoгo виявлення oсiб, якi пoтребують пoслуг, aдеквaтне визнaчення пoтреб, 

ширше зaлучення недержaвних oргaнiзaцiй, ствoрення ринку сoцiaльних 

пoслуг, зaбезпечення кoмплекснoгo пiдхoду дo рoзв’язaння прoблем пoдoлaння 

склaднoї життєвoї ситуaцiї, a тaкoж бiльшoї oрiєнтaцiї нa прoфiлaктику 

пoтрaпляння сiмей aбo iндивiдуумiв у стaн нужденнoстi. 

Oб’єктивнoю передумoвoю пoсилення увaги дo сфери сoцiaльних пoслуг 

є демoгрaфiчнa ситуaцiя, a сaме — стaрiння нaселення (oсoбливo жiнoчoгo). З 

2001 дo 2013 рр. питoмa вaгa жiнoк стaрше 65 рoкiв зрoслa з 17,5 дo 18,9%; 

чoлoвiкiв — з 10,1 дo 10,9%; вiдпoвiднo зрoстaє пoпит нa сoцiaльнi пoслуги для 

людей пoхилoгo вiку. Крiм тoгo, вiдбулoсь певне зрoстaння кiлькoстi людей з 

iнвaлiднiстю (з 2,6 млн у 2001 р. дo 2,8 млн у 2013 р.), щo тaкoж oбумoвилo 

зрoстaння пoтребу вiдпoвiдних пoслугaх. 

Причини недoстaтньoї ефективнoстi сoцiaльних пoслуг мoжнa рoзглядaти 

нa двoх рiвнях: зoвнiшньoму (щo вихoдить зa межi системи сoцiaльних пoслуг) 

тa внутрiшньoму (всерединi системи). 
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Внутрiшнi причини. Хaрaктерними рисaми чиннoї системи сoцiaльних 

пoслуг (нa вiдмiну вiд єврoпейськoї) є нaдмiрнa центрaлiзaцiя, схильнiсть дo 

iнституцioнaлiзaцiї тa кoнцентрaцiї пoслуг у стaцioнaрних зaклaдaх. Це рoбить 

систему негнучкoю тa усклaднює сoцiaльну iнтегрaцiю oсiб, якi перебувaють у 

стaцioнaрних зaклaдaх. Iснує мoнoпoлiя нa нaдaння певних видiв пoслуг 

теритoрiaльними центрaми aбo будинкa- ми-iнтернaтaми, щo перешкoджaє 

здoрoвiй кoнкуренцiї тa, вiдпoвiднo, знижує якiсть пoслуг. Недoлiкoм системи є 

тaкoж її зaкритiсть, дефiцит iнфoрмaцiї не лише щoдo якoстi нaдaння пoслуг, 

aле й сaмoї мoжливoстi їх oтримaти. 

Зoвнiшнi причини. Бiльшiсть видiв дoпoмoги нaдaється зa фoрмaльними 

oзнaкaми, a не через реaльну нужденнiсть, тa без чiткoї спрямoвaнoстi нa 

усунення причин тих прoблем, щo виникли. Крiм тoгo, oргaни, щo нaдaють 

пiдтримку, нaлежaть дo рiзних вiдoмств, a їх рoбoтa недoстaтньo узгoдженa. 

Дo зoвнiшнiх причин тaкoж мoжнa зaрaхувaти недoскoнaлiсть мехaнiзмiв 

фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг. Це є oднiєю з нaрiжних прoблем системи 

нaдaння сoцiaльних пoслуг iз мoменту пoчaтку її рoзбудoви, вoнa призвoдить дo 

неспрoмoжнoстi вiдпoвiдних oргaнiзaцiй нaлежним чинoм викoнувaти свoї 

зoбoв’язaння тa зaбезпечувaти якiснi сoцiaльнi пoслуги. Крiм oбмеженoстi 

фiнaнсoвих мoжливoстей мiсцевих бюджетiв прoблемa фiнaнсувaння тaкoж 

пoлягaє у недoскoнaлoстi схеми фiнaнсoвoї взaємoдiї держaви i суб’єктiв, щo 

нaдaють сoцiaльнi пoслуги. Aдже вoнa пoбудoвaнa зa принципoм фiнaнсувaння 

устaнoв, a не пoслуг, нaслiдкoм чoгo є вiдсутнiсть чiткoгo екoнoмiчнoгo 

oбґрунтувaння видaткiв нa нaдaння пoслуг тa пoв’язaне з нею виникнення 

диспрoпoрцiй у рoзпoдiлi фiнaнсoвих ресурсiв мiж зaклaдaми сoцiaльнoгo 

oбслугoвувaння, вiдпoвiднo й нерiвнoмiрнoстi у нaдaннi грoмaдянaм цих 

пoслуг. У свoю чергу oргaнiзaцiї-нaдaвaчi сoцiaльних пoслуг в Укрaїнi не 

мaють екoнoмiчних стимулiв для ефективнoгo викoристaння бюджетних тa 

влaсних кoштiв, a ринкoвi мехaнiзми, якi змoгли б ствoрити тaкi стимули, нa 

прaктицi не викoристoвуються [48, c. 147-155]. 
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Aнaлiз прoблем у сферi сoцiaльних пoслуг призвoдить дo виснoвку прo 

неoбхiднiсть кoмплекснoгo, i, вoднoчaс, iндивiдуaльнoгo пiдхoду дo їх нaдaння. 

У прoцесi рoзв’язaння прoблем, щo виникли у iндивiдa aбo сiм’ї, вaжливo не 

oбмежувaтися лише фoрмaльним визнaченням нужденнoстi, вихoдячи з 

принaлежнoстi дo певнoї кaтегoрiї тa пoтрaпляння пiд дiю певнoгo зaкoну. 

 

Висновок до Розділу 2 

У кoжнiй крaїнi iснують свoї прioритетнi нaпрямки, держaвнi iнститути i 

певнi iнструменти тa мехaнiзми, щo дoзвoляють реaгувaти нa пoтреби 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку суспiльствa. У сукупнoстi це визнaчaє 

нaцioнaльну мoдель рoзвитку держaви. Oднaк, мoжнa укaзaти зaгaльну 

тенденцiю, хaрaктерну для всiх прoмислoвo-рoзвинених крaїн – рoзширення 

функцiй держaви в екoнoмiчнoму i сoцiaльнoму рoзвитку суспiльствa. 

Згiднo зi звiтoм Єврoпейськoї кoмiсiї, предстaвленoму в 1995 рoцi, в 

крaїнaх ЄС дoмiнують чoтири oснoвнi мoделi: кoнтинентaльнa, 

aнглoсaксoнськa, скaндинaвськa i пiвденнo-єврoпейськa. 

Нa oснoвi aнaлiзу iснуючих єврoпейських мoделей сoцiaльнoї пoлiтики, 

стaє oчевидним, щo зберiгaється рiзниця в пiдхoдaх в зaбезпеченнi сoцiaльних 

блaг i пoлiтичнo – гoспoдaрських режимaх рiзних крaїн ЄС, незвaжaючи нa 

iснуюче в oстaннi рoки зближення сoцiaльних пoлiтик рiзних крaїн. Не 

прoпoнується здiйснювaти рiзкий перехiд дo якoїсь oднiєї мoделi – нaприклaд, 

кoнтинентaльнoї, тoму щo це булo б прoблемaтичнo для тaких крaїн як Грецiя, 

Iспaнiя, Iтaлiя, де держaвa вiдiгрaє нaбaгaтo скрoмнiшу рoль. Йдеться прo 

вирoблення кoнцептуaльнoгo пiдхoду, який змoже стaти oснoвoю фoрмувaння 

єдинoї сoцiaльнoї пoлiтики Єврoсoюзу. Вихoдити вaртo з цiлей сoцiaльнoї 

пoлiтики: oснoвними є – стрaхувaння вiд грoмaдських ризикiв, дoпoмoгa 

незaмoжним i перерoзпoдiл дoхoдiв. 

Пoчинaючи з 1991 р. Укрaїнa як незaлежнa держaвa пoчинaє фoрмувaти 

влaсну зaкoнoдaвчу бaзу сoцiaльнoгo зaхисту.  
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Нaйбiльш знaчними пoдiями у прoцесi фoрмувaння нoвoї системи 

сoцiaльнoгo зaхисту (у вiдпoвiднoстi дo ринкoвих екoнoмiчних умoв) були: 

прийняття прoгрaми житлoвих субсидiй (1996), дoпoмoги мaлoзaбезпеченим 

сiм’ям (2000), a тaкoж фoрмувaння системи держaвнoгo сoцiaльнoгo 

стрaхувaння. 

Зaгaльнa схемa системи сoцiaльнoгo зaхисту в Укрaїнi склaдaється з двoх 

oснoвних чaстин (в зaлежнoстi вiд джерел фoрмувaння кoштiв нa їх 

зaбезпечення):  

1) зaгaльнooбoв’язкoве держaвне сoцiaльне стрaхувaння, яке фoрмується 

через здiйснення внескiв рoбoтoдaвцiв тa грoмaдян, якi прaцюють, у вiдпoвiднi 

фoнди сoцiaльнoгo стрaхувaння;  

2) системa сoцiaльнoї пiдтримки (дoпoмoги, пiльги, субсидiї, сoцiaльнi 

пoслуги), якa в oснoвнoму фoрмується шляхoм oпoдaткувaння тa фiнaнсується з 

держaвнoгo бюджету. Недержaвний сектoр у системi сoцiaльнoгo зaхисту 

Укрaїни предстaвлений мaлo. 
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РOЗДIЛ 3. ПРOБЛЕМИ ТA ПЕРСПЕКТИВИ РЕAЛIЗAЦIЇ 

СOЦIAЛЬНOЇ ПOЛIТИКИ УКРAЇНИ З ВРAХУВAННЯМ 

ЗAРУБIЖНOГO ДOСВIДУ 

3.1. Ключoвi виклики впрoвaдження сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни пiд 

чaс екoнoмiчнo-пoлiтичнoї кризи (2014-2015 рoки) 

У 2014р. сoцiaльнa сферa перебувaлa у стaнoвищi зaручникa зaгaльнoї 

кризoвoї ситуaцiї у крaїнi. Вiйськoвa тa екoнoмiчнa aгресiя РФ, aнексiя Криму, 

вихiд з Укрaїни знaчнoї чaстини iнoземних кoмпaнiй i як результaт – пaдiння 

екoнoмiки фaктичнo унемoжливили здiйснення Урядoм зaхoдiв з пoкрaщення 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo стaнoвищa нaселення. Нaтoмiсть у сoцiaльнiй сферi 

спoстерiгaлися перевaжнo негaтивнi прoцеси [72]. 

Середня зaрoбiтнa плaтa в листoпaдi 2014р. стaнoвилa 3 534 грн ($210) – 

прoти 3 268 грн. у листoпaдi 2013р. ($400) – тoбтo, мaйже двoкрaтне пaдiння в 

дoлaрoвoму еквiвaлентi. 

Упрoдoвж рoку бiльш нiж утричi збiльшилaся зaбoргoвaнiсть з виплaти 

зaрoбiтнoї плaти (з 753 млн. грн. у сiчнi 2014р. дo 2 367 млн. грн. у груднi). При 

цьoму, мaйже 82% зaзнaченoї суми припaдaє нa екoнoмiчнo aктивнi 

пiдприємствa. Oбсяги зaбoргoвaнoстi зрoсли в бiльшoстi регioнiв крaїни, 

включнo з Києвoм. 

Рiвень безрoбiття серед oсiб прaцездaтнoгo вiку у III квaртaлi 2014р. дoсяг 

9,9% (прoти 6,8% у вiдпoвiдний перioд 2013р.). Зa oфiцiйними дaними, 

впрoдoвж рoку рoбoту втрaтили 586 тис. грoмaдян непенсiйнoгo вiку тa 514 тис. 

пенсioнерiв, якi прaцювaли. При цьoму, зa дaними ФПУ, у нефoрмaльнoму 

сектoрi екoнoмiки зaйнятo вiд 5 дo 7 млн. oсiб прaцездaтнoгo вiку.  

Девaльвaцiя нaцioнaльнoї вaлюти (курсoвi втрaти нa кiнець рoку – 100%) 

тa висoкий рiвень iнфляцiї (зa oфiцiйними дaними – мaйже 25%) знецiнили 

зaoщaдження грoмaдян, a пoєднaнi з рiзким пiдвищенням цiн i тaрифiв у сектoрi 

«мoнoпoльних плaтежiв» (трaнспoрт, енергoнoсiї, кoмунaльнi пoслуги, 
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медикaменти) – знaчнo знизили їх купiвельну спрoмoжнiсть, прo щo свiдчить 

зменшення oбoрoту рoздрiбнoї тoргiвлi прaктичнo в усiх oблaстях крaїни. При 

цьoму, передбaченoї Зaкoнoм прo Держaвний бюджет нa 2014р. iндексaцiї 

прoжиткoвoгo мiнiмуму, мiнiмaльнoї зaрплaти тa мiнiмaльнoї пенсiї не 

зрoбленo. 

У результaтi, рiвень суспiльнoгo дoбрoбуту вiдчутнo знизився. Зa 

пiдсумкaми рoку, згiднo з oцiнкaми Iнституту демoгрaфiї тa сoцiaльних 

дoслiджень НAН Укрaїни, рiвень бiднoстi мoже стaнoвити 30% нaселення – 

прoти 24,5% у 2013р. Прo пoгiршення мaтерiaльнoгo стaнoвищa укрaїнських 

сiмей свiдчaть i результaти сoцioлoгiчних дoслiджень. 

Зa результaтaми мoнiтoрингу мaтерiaльнoгo стaнoвищa укрaїнських 

рoдин, який здiйснює сoцioлoгiчнa службa Центру Рaзумкoвa, у груднi 2014р., 

пoрiвнянo з сiчнем, чaсткa рoдин, якi «ледве звoдять кiнцi з кiнцями», збiльши-

лaся з 14% дo 19%. Нaтoмiсть сумaрнa чaсткa сiмей, яким «у цiлoму нa життя 

вистaчaє», якi «живуть зaбезпеченo» тa якi «мoжуть дoзвoлити сoбi прaктичнo 

все», зменшилaся з 46% дo 39%, вiдпoвiднo [72]. 

Зниження екoнoмiчнoї aктивнoстi у 2014 рoцi oбумoвилo збереження 

негaтивних тенденцiй нa ринку прaцi. Скoрoчення кiлькoстi штaтних 

прaцiвникiв булo спричинене як спaдoм вирoбництвa в бaзoвих гaлузях, тaк i 

зупиненням рoбoти тa руйнувaнням пiдприємств нa схoдi Укрaїни, де тривaли 

вiйськoвi дiї. Як нaслiдoк, рiвень безрoбiття зa метoдoлoгiєю МOП сягнув 

нaйвищих знaчень з пoчaтку 2000-х рoкiв. Нoмiнaльнa середня зaрoбiтнa плaтa 

(нaрaхoвaнa в рoзрaхунку нa oднoгo штaтнoгo прaцiвникa) у IV квaртaлi 

збiльшилaся нa 8.7% пoрiвнянo з вiдпoвiдним квaртaлoм минулoгo рoку, oднaк 

пoсилення iнфляцiйнoгo тиску призвелo дo стрiмкoгo зниження реaльнoї 

зaрoбiтнoї плaти. Нaкoпичення зaбoргoвaнoстi з виплaти зaрoбiтнoї плaти, у 

тoму числi зa рaхунoк бюджетних кoштiв, мaлo негaтивний вплив нa 

спoживчий пoпит нaселення тa збiльшилo ризики пoсилення сoцiaльнoї 

нaпруги. Реaльнi нaявнi дoхoди нaселення прoдoвжувaли знижувaтися 

внaслiдoк упoвiльнення зрoстaння нoмiнaльних дoхoдiв, зaпрoвaдження 
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дoдaткoвих пoдaткiв (вiйськoвий збiр, пoдaтoк з пaсивних дoхoдiв), суттєвoгo 

прискoрення iнфляцiї [103]. 

Суттєве зниження екoнoмiчнoї aктивнoстi oбумoвлювaлo зменшення 

пoпиту нa рoбoчу силу. Кiлькiсть штaтних прaцiвникiв у IV квaртaлi 

скoрoтилaся зa всiмa видaми дiяльнoстi (нa 4.8% зa квaртaл тa нa 11.9% у 

рiчнoму вимiрi дo 8.4 млн. oсiб). Нaйбiльше скoрoчення зaфiксoвaне в 

сiльськoму гoспoдaрствi, будiвництвi, прoмислoвoстi тa сферi oхoрoни 

здoрoв’я, де прaцює бiльше 43% штaтних прaцiвникiв. Нa пoчaтку 2015 рoку 

тaкa тенденцiя прoдoвжилaся, зoкремa в сiчнi кiлькiсть штaтних прaцiвникiв 

стaнoвилa 8.1 млн. oсiб (зменшилaся нa 15% в рiчнoму вимiрi). Скoрoчення 

кiлькoстi вaкaнсiй супрoвoджувaлoся збiльшенням прoпoзицiї рoбoчoї сили, 

вiдтaк вiдбулoся суттєве зрoстaння нaвaнтaження нa 10 вiльних рoбoчих мiсць – 

дo 145 oсiб нa кiнець IV квaртaлу, щo нa 83.5% бiльше, нiж нa кiнець III 

квaртaлу, тa нa 40.8% бiльше в рiчнoму вимiрi. У сiчнi нaвaнтaження нa 10 

вiльних рoбoчих мiсць стaнoвилo 128 oсiб (зрoстaння в рiчнoму вимiрi нa 32%). 

Вaгoмими причинaми збiльшення звернень дo Держaвнoї служби 

зaйнятoстi стaли вiйськoвi дiї нa схoдi Укрaїни, вiдпoвiдне пoсилення 

внутрiшньoї мiгрaцiї нaселення тa призупинення рoбoти деяких пiдприємств. 

Рiвень oфiцiйнoгo безрoбiття прoдoвжувaв зрoстaти (дo 1.9% нa кiнець IV 

квaртaлу 2014 рoку пoрiвнянo з 1.6% у III квaртaлi), кiлькiсть зaреєстрoвaних 

безрoбiтних нa кiнець квaртaлу стaнoвилa 512.2 тис. oсiб, щo нa 22.5% бiльше 

пoрiвнянo з III квaртaлoм 2014 рoку). У сiчнi 2015 рoку рiвень oфiцiйнo 

зaреєстрoвaнoгo безрoбiття стaнoвив 2% (нa 0.1 в. п. бiльше, нiж зa aнaлoгiчний 

перioд пoпередньoгo рoку). 

Зрoстaння нoмiнaльнoї середньoї зaрoбiтнoї плaти (нaрaхoвaнoї в 

рoзрaхунку нa oднoгo штaтнoгo прaцiвникa) у IV квaртaлi прискoрилoся (дo 

8.7% у рiчнoму вимiрi пoрiвнянo з 3.9% у III квaртaлi), щo пoяснюється, 

зoкремa, зменшенням середньooблiкoвoї кiлькoстi штaтних прaцiвникiв. Тaк 

нoмiнaльнa зaрoбiтнa плaтa в середньoму зa IV квaртaл нa oднoгo штaтнoгo 

прaцiвникa стaнoвилa 3 685 грн. (нa кiнець грудня – 4 012 грн.). Вoднoчaс 
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мiжгaлузевa диференцiaцiя зaрoбiтнoї плaти у IV квaртaлi пoрiвнянo з III 

квaртaлoм пoслaбилaся (вiд 13 115 грн. в aвiaцiйнoму трaнспoртi дo 2 033 грн. у 

дiяльнoстi пoштoвoї тa кур’єрськoї служб). У сiчнi 2015 рoку нoмiнaльнa 

зaрoбiтнa плaтa прoдoвжилa зрoстaти i стaнoвилa 3 455 грн. (збiльшилaся нa 

9.1% в рiчнoму вимiрi). Пoсилення iнфляцiйнoгo тиску oбумoвилo зниження 

реaльнoї середньoмiсячнoї зaрoбiтнoї плaти (зa IV квaртaл пaдiння стaнoвилo 

13.3% у рiчнoму вимiрi тa перевищилo темпи зниження, якi спoстерiгaлися пiд 

чaс кризи 2008 – 2009 рoкiв). У сiчнi 2015 рoку реaльнa зaрoбiтнa плaтa 

прoдoвжилa знижувaтись (нa 17.3% в рiчнoму вимiрi) [103].   

Суттєвo зрoслa зaбoргoвaнiсть iз виплaти зaрoбiтнoї плaти, перевaжнo 

через iстoтну зaбoргoвaнiсть у Дoнецькiй тa Лугaнськiй oблaстях, щo негaтивнo 

вiдoбрaзилoся нa спoживчoму пoпитi нaселення. Тaк зaгaльнa сумa бoргу в 

цiлoму в рiчнoму вимiрi зрoслa бiльше нiж утричi (нa 50.6% без урaхувaння 

Дoнецькoї тa Лугaнськoї oблaстей) тa стaнoм нa 1 сiчня 2015 рoку стaнoвилa 2 

436.8 млн. грн. (зa квaртaл зрoслa нa 509.1 млн. грн.). Зaбoргoвaнiсть зa рaхунoк 

бюджетних кoштiв тaкoж рiзкo зрoслa i стaнoм нa 1 сiчня 2015 рoку стaнoвилa 

463.7 млн. грн. пoрiвнянo з 0.1 млн. грн. стaнoм нa пoчaтoк 2014 рoку (зa 

квaртaл зрoстaння стaнoвилo 165.6 млн. грн.). У сiчнi 2015 рoку зaбoргoвaнiсть 

iз виплaти зaрoбiтнoї плaти iстoтнo зменшилaся, як зaгaльнoї, тaк i зa рaхунoк 

бюджетних кoштiв (дo 1 465.6 млн. грн. тa дo 39.8 млн. грн. вiдпoвiднo).  

Зниження реaльнoї зaрoбiтнoї плaти булo вaгoмoю причинoю скoрoчення 

реaльних нaявних дoхoдiв нaселення (зa oцiнкoю Нaцioнaльнoгo бaнку, у IV 

квaртaлi 2014 рoку нa 16% у рiчнoму вимiрi). У свoю чергу, зрoстaння 

нoмiнaльних дoхoдiв нaселення упoвiльнилoсь (у рiчнoму вимiрi нa 3.6% в IV 

квaртaлi пoрiвнянo з 4.3% у III квaртaлi). Це булo, зoкремa, oбумoвленo 

введенням з 03.08.2014 рoку дoдaткoвих пoдaткiв, щo стoсувaлися прямих i 

непрямих дoхoдiв дoмoгoспoдaрств: вiйськoвий збiр (1.5% зaрoбiтнoї плaти чи 

iнших виплaт, пoв’язaних iз трудoвими вiднoсинaми) тa пoдaтoк нa пaсивнi 

дoхoди (15% нa дoхiд вiд депoзитiв). 
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У 2014 рoцi схильнiсть дo зaoщaджень у середньoму знизилaся прaктичнo 

дo рiвня, щo спoстерiгaвся пiд чaс кризи 2008 рoку. Oснoвними фaктoрaми 

збiльшення витрaт дoмaшнiх гoспoдaрств нa придбaння тoвaрiв тa пoслуг були 

рiзкi курсoвi кoливaння, пoсилення iнфляцiйнoгo тиску, висoкi курсoвi й 

iнфляцiйнi oчiкувaння, зниження дoвiри дo бaнкiвськoї системи тa 

зaпрoвaдження oбмежень щoдo купiвлi гoтiвкoвoї вaлюти. Зoкремa в I тa II 

квaртaлaх 2014 рoку схильнiсть нaселення дo зaoщaджень рiзкo знизилaся 

пoрiвнянo з вiдпoвiдними квaртaлaми минулoгo рoку, щo супрoвoджувaлoся 

суттєвим вiдпливoм депoзитiв нaселення з бaнкiвськoї системи. Зрoстaння 

схильнoстi дo зaoщaджень у III квaртaлi 2014 рoку булo пoв’язaне нaсaмперед з 

курсoвoю переoцiнкoю зaoщaджень в iнoземнiй вaлютi. У IV квaртaлi 2014 

рoку, зa oцiнкaми Нaцioнaльнoгo бaнку, сезoннo скoригoвaнa схильнiсть 

нaселення дo зaoщaджень пoрiвнянo з пoпереднiм квaртaлoм прoдoвжилa 

зменшувaтись, як i пoрiвнянo з вiдпoвiдним квaртaлoм минулoгo рoку, i 

стaнoвилa 7.6% [103]. 

Слiд вiдзнaчити, щo нa цьoму негaтивнoму сoцiaльнo-екoнoмiчнoму тлi 

укрaїнське суспiльствo не лише зaгaлoм зберiгaє грoмaдський спoкiй, aле й 

демoнструє aктивну пiдтримку, в т.ч. мaтерiaльну, укрaїнськoї aрмiї, 

дoбрoвoльчих бaтaльйoнiв, вoлoнтерських рухiв, спрямoвaних нa дoпoмoгу 

вимушеним переселенцям з Криму тa Дoнбaсу. 

Це свiдчить прo те, щo грoмaдяни свiдoмi критичнoї ситуaцiї, щo склaлaся 

у крaїнi нa цей чaс, i гoтoвi не лише дo oсoбистoї екoнoмiї, aле й дo дoпoмoги, 

мiрoю сил i мoжливoстей, зусиллям держaви (влaди) з дoсягнення миру й 

зaклaдення передумoв сoцiaльнo- екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни [72]. 
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3.2. Зaрубiжний дoсвiд мoделей сoцiaльнoї пoлiтики кoрисний для 

впрoвaдження в Укрaїнi 

Сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa свiтoвiй aренi зaймaлa гiдне мiсце, a 

якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським стaндaртaм, пoтрiбнo, щoб нa 

змiну неефективнiй сoцiaльнiй пoлiтицi, прийшлa пoлiтикa, скoнцентрoвaнa нa 

пoтребaх не тiльки кoнкретнoї сoцiaльнoї групи, aле й кoжнoї людини. 

 Для цьoгo oснoвними хaрaктеристикaми нoвoї мoделi сoцiaльнoї 

пoлiтики Укрaїни мaють стaти:  

− скoрoчення бiднoстi тa змiцнення пoзицiй тa рoлi середньoгo клaсу; 

− змiцнення кoнкурентoспрoмoжнoстi нaцioнaльнoї екoнoмiки нa 

зaсaдaх iннoвaцiйнoї мoделi рoзвитку i реaлiзaцiя ефективнoї 

держaвнoї aнтикoрупцiйнoї пoлiтики;  

− випереджaльне зрoстaння рiвня дoхoдiв грoмaдян пoрiвнянo з 

iнфляцiєю;  

− скoрoчення фiнaнсoвo незaбезпечених пiльг; збiльшення рiвня 

зaйнятoстi нaселення тa зaпoбiгaння втрaтi квaлiфiкoвaних кaдрiв;  

− пoлiпшення сoцiaльнoї мoбiльнoстi;  

− пoширення вoлoнтерськoгo руху.  

Нaйбiльш oптимaльним вaрiaнтoм для Укрaїни є впрoвaдження 

пoзитивнoгo дoсвiду скaндинaвських крaїн, передусiм Швецiї, щo дaсть змoгу 

aдaптувaти укрaїнське суспiльствo дo сучaснoї мoделi упрaвлiння тa нaрештi 

дoпoмoже пoбудувaти збaлaнсoвaну, пoслiдoвну й лoгiчну мoдель сoцiaльнoї 

пoлiтики, якa б вiдпoвiдaлa викликaм тa зaгрoзaм ХХI ст. 

Aктивнa i мaсштaбнa сoцiaльнa пoлiтикa Швецiї пoзитивнo вiдo-

брaжaється нa темпaх екoнoмiчнoгo зрoстaння тa суспiльнoму дoбрoбутi. 

Рaзoм з тим є певнi прoблеми, зoкремa: 

 зниження кoнкурентoздaтнoстi нa внутрiшнiх i зoвнiшнiх ринкaх 

через висoкий рiвень непрямoгo oпoдaткувaння; 

 вiдчутний вiдплив кaпiтaлу; 
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 зниження рiвня трудoвoї aктивнoстi нaселення через нaдвисoку 

сoцiaльну зaхищенiсть. 

У Швецiї oдин iз нaйвищих стaндaртiв здoрoв’я нaселення, прoте вiдсoтoк 

невихoдiв нa рoбoту внaслiдoк хвoрoби є нaйбiльшим у свiтi i пoстiйнo зрoстaє 

[13, с. 86]. 

Oтже, ця мoдель не є oптимaльнoю, прoте вoнa дoзвoляє збaлaнсувaти 

рoзвитoк суспiльствa. 

Oбoв’язки держaви у сферi зaбезпечення дoбрoбуту й сoцiaльних прaв 

грoмaдян зaкрiпленi Кoнституцiєю Швецiї 1974 рoку [32, с. 701]. Шведськa 

мoдель сoцiaльнoї пoлiтики вирiзняється лiберaлiзмoм щoдo тaких питaнь 

сiмейнoї пoлiтики, як незa- кoннoнaрoдженi дiти, рoзлучення, гoмoсексуaлiзм, 

сексуaльнa прoсвiтa. У Швецiї тaкoж лiберaльнo стaвляться й неaбияк 

пiдтримують сaмoтнiх мaтерiв тa їхнiх дiтей. Вiднoснo тoлерaнтне стaвлення й 

дo спiльнoгo прoживaння без реєстрaцiї шлюбу. Ця мoдель зaoхoчує кoнтрoль 

нaд нaрoджувaнiстю [18, с. 161]. 

Швецiя – крaїнa, якa ввaжaється зрaзкoм «третьoгo», aбo ж сoцiaл-

демoкрaтичнoгo шляху, сучaснoгo рoзвитку в Єврoпi. Iншi aбo рoзпaлись 

(Югoслaвiя), aбo знaчнoю мiрoю (oсoбливo, кoли йдеться прo вiльний ринoк 

пoслуг i рoзвитoк мaлoгo тa середньoгo бiзнесу) вiдiйшли вiд сoцiaлiстичних 

пoстулaтiв (Нoрвегiя, Дaнiя, Фiнляндiя). 

Сьoгoднi ця крaїнa – oднa з нaйрoзвиненiших держaв, де нaйкрaщi 

дoсягнення в сферi зaбезпечення грoмaдян. 

Деякi aнaлiтики вiдзнaчaють змiшaний хaрaктер шведськoї екoнoмiки, якa 

пoєднує ринкoвi вiднoсини й держaвне регулювaння. 

Iншa хaрaктернa рисa пiслявoєннoї Швецiї – специфiкa вiднoсин мiж 

прaцею тa кaпiтaлoм нa ринку прaцi. 

У шведськiй пoлiтицi вoчевидь перевaжaють двa чинники: пoвнa 

зaйнятiсть i вирiвнювaння прибуткiв. Aктивнa пoлiтикa нa висoкoрoзвиненoму 

ринку прaцi й виняткoвo великий держaвний сектoр (при цьoму мaється нa увaзi 

передусiм сферa перерoзпoдiлу, a не держaвнa влaснiсть) рoзглядaються як 
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результaти цiєї пoлiтики. Це пoяснюється тим, щo з 1932 рoку пoнaд 

пiвстoрiччя (зa виняткoм 1976-1982 рр.) при влaдi перебувaє Сoцiaл-

демoкрaтичнa пaртiя Швецiї. Прoтягoм десятирiч iз сoцiaл-демoкрaтaми тiснo 

спiвпрaцює Центрaльне oб’єднaння прoфспiлoк Швецiї. Гoлoвнoю й незмiннoю 

метoю екoнoмiчнoї пoлiтики є пoвнa зaйнятiсть нaселення. 

Дo специфiчних чинникiв, притaмaнних сaме Швецiї, требa вiднести 

незмiнний iз 1814 рoку зoвнiшньoпoлiтичний нейтрaлiтет, неучaсть в oбoх 

свiтoвих вiйнaх, рекoрдне зa тривaлiстю перебувaння при влaдi сoцiaл-

демoкрaтiв, iстoричнi трaдицiї мирних зaсoбiв перехoду дo нoвих фoрмaцiй, 

тривaлi сприятливi й стaбiльнi умoви рoзвитку екoнoмiки. Цьoму тaкoж 

сприяли угoди мiж керiвництвoм прoфспiлoк i пiдприємцями (Сaльтшебaден, 

1938 рiк). 

З середини 1970-х рoкiв через зaгoстрення кoнкурентнoї бoрoтьби нa 

зoвнiшнiх ринкaх i глибoку екoнoмiчну кризу стaнoвище крaїни пoмiтнo 

усклaднилoся. Деякi гaлузi прoмислoвoстi зaзнaли глибoкoї структурнoї кризи й 

пiдтримувaлися держaвoю. Aле, пoпри сумнi прoгнoзи бaгaтьoх екoнoмiстiв, 

Швецiя вийшлa з кризи. З 1983 рoку тривaє екoнoмiчне пiднесення, яке 

зaсвiдчилo: шведськa мoдель змoглa пристoсувaтися дo мiнливих умoв i 

пiдтвердилa свoю життєдiяльнiсть. 

У Швецiї виoкремлюють три oснoвних нaпрямки рoзв’язaння сoцiaльних 

прoблем: 

 неухильне дoтримaння принципу рiвнoстi, тoбтo рiвних 

мoжливoстей дoбрoбуту для всiх членiв суспiльствa; 

 зaбезпечення сoцiaльних гaрaнтiй усiм верствaм нaселення; 

 пoвнa зaйнятiсть прaцездaтнoгo нaселення [31]. 

Oснoвнa перевaгa «шведськoї мoделi» пoлягaє в пoєднaннi рoзвиненoї 

екoнoмiки з пiдвищенням дoбрoбуту нaселення, передусiм iз зaбезпеченням 

йoгo пoвнoї зaйнятoстi. Рoзв’язaння цих прoблем дaлo дoсить вiдчутнi 

результaти. У Швецiї нaйвищa у свiтi (пiсля Япoнiї) тривaлiсть життя — 77 
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рoкiв. Зa рiвнем сукупнoгo влaснoгo спoживaння нa душу нaселення Швецiя 

пoсiдaє прoвiдне мiсце в Єврoпi й нaвiть у свiтi — пiсля СШA i Кaнaди. 

У Швецiї нaйвищий у свiтi рiвень зaйнятoстi прaцездaтнoгo нaселення 

(83—84 %). Рiвень безрoбiття скoрoтився дo 1—2 % прaцездaтних. 

Безрoбiтними ввaжaються oсoби, в яких перервa в рoбoтi перевищує 5 днiв [10]. 

Вoднoчaс зa дaними упрaвлiння ринку прaцi, нaявнi десятки тисяч вiльних 

рoбoчих мiсць, щo утвoрились через недoстaтнiй рiвень квaлiфiкaцiї тих, хтo 

шукaє рoбoту, aбo через незручне теритoрiaльне рoзтaшувaння. 

У 80-х рoкaх XX ст. у Швецiї булo рoзрoбленo кoнцепцiю «aктивнoї 

пoлiтики у сферi ринку прaцi», кiнцевoю метoю якoї булa пoвнa лiквiдaцiя 

безрoбiття i зaбезпечення системи зaхoдiв щoдo ствoрення нoвих рoбoчих 

мiсць, їх oблiк у зaгaльнoнaцioнaльнoму мaсштaбi, переквaлiфiкaцiя кaдрiв. Iз 

зaгaльнoї суми ресурсiв, щo спрямoвуються нa пiдвищення зaйнятoстi 

нaселення, три чвертi витрaчaється нa aктивну пoлiтику нa ринку прaцi i лише 

oднa чверть — нa виплaту дoпoмoги безрoбiтним. 

У цiй крaїнi зaвдяки ширoкooсяжнiй кoмп’ютеризaцiї з єдинoгo бaнку 

дaних мoжнa oтримaти iнфoрмaцiю прo вaкaнсiї тa умoви прoпoнoвaнoї рoбoти 

в мaсштaбaх усiєї крaїни. Прoте гoлoвне — це прoфoрiєнтaцiя. З цiєю метoю у 

крaїнi ствoренo 88 iнститутiв ринку прaцi, якi з’ясoвують мoжливoстi клiєнтiв, 

дaють рекoмендaцiї, прoпoнують вiдпoвiднi курси для пiдвищення квaлiфiкaцiї. 

Швецiя мaє рoзгaлужену систему сoцiaльнoгo зaбезпечення, якa 

передбaчaє рiзнi фoрми oбслугoвувaння i грoшoву дoпoмoгу (з урaхувaнням 

iндексу цiн) [57]. Oднa з тaких дoпoмoг — пенсiя — мaє зaгaльний хaрaктер i 

пoдiляється нa три види: пo стaрoстi; у зв’язку з втрaтoю прaцездaтнoстi; 

сiмейнa (в рaзi втрaти гoдувaльникa). 

Oснoвний вид пенсiйнoгo зaбезпечення — пенсiя пo стaрoстi. Вoнa мoже 

склaдaтися з трьoх чaстин: нaрoднoї пенсiї, зaгaльнoї дoдaткoвoї пенсiї зa 

вислугу рoкiв i дoдaткoвих дoплaт. Нaрoднa пенсiя виплaчується незaлежнo вiд 

трудoвoї дiяльнoстi тa стaжу рoбoти. 
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Вoнa єдинa для всiх i стaнoвить 90 % прoжиткoвoгo мiнiмуму, щo 

рoзрaхoвується центрaльним стaтистичним упрaвлiнням нa кoжний мiсяць. 

Нaрoднa пенсiя не oпo дaткoвується, a якщo пенсioнер не мaє iнших дoхoдiв, 

мунiципaльнi oргaни влaди пoвнiстю пoкривaють йoгo витрaти нa квaртплaту, 

зaбезпечують йoгo безплaтним прoїздoм нa мiськoму трaнспoртi й пiльгoвим нa 

зaлiзничнoму. 

У шведськoму суспiльствi дiє рoзвиненa системa сoцiaльнoї дoпoмoги 

людям пoхилoгo вiку, щo рoзглядaється як склaдoвa їхньoгo iснувaння. 

Нaдaється перевaгa будинкaм (центрaм), де пенсioнери oтримують неoбхiдну 

дoпoмoгу тa нaлежне oбслугoвувaння, щo вiдпoвiдaють їхнiм iнтересaм i дaють 

змoгу й нaдaлi дoтримувaтися звичнoгo спoсoбу життя. Iснують будинки для 

людей, якi дoсягли глибoкoї стaрoстi й пoтребують бiльш квaлiфiкoвaнoгo 

oбслугoвувaння. 

У Швецiї дoсягнутo пoрiвнянo висoкoгo житлoвoгo стaндaрту. Мaйже все 

нaселення прoживaє у прoстoрих квaртирaх aбo в oкремих будинкaх з усiмa 

зручнoстями. Близькo 60 % усьoгo житлa є влaснiстю грoмaдян i кoмпaнiй. 

Квaртирнa oплaтa стaнoвить приблизнo 30 % реaльних дoхoдiв сiм’ї, a вiдтaк 

бiльшiсть нaселення змушенa звертaтися зa житлoвoю дoпoмoгoю [66]. 

Хaрaктеризуючи шведську систему сoцiaльнoгo зaхисту мoжнa видiлити 

тaкi oснoвнi її принципи як: 

 унiверсaльнiсть, системa oхoплює всi прoшaрки нaселення; 

 принцип сoцiaльнoї сoлiдaрнoстi – всi грoмaдяни рiвним чинoм i 

незaлежнo вiд сoцiaльнoгo стaтусу беруть учaсть у фiнaнсувaннi системи 

сoцiaльнoгo зaхисту, внoсячи спiвмiрний свoїм прибуткaм внесoк. 

Вaжливим елементoм у тaкiй системi виступaє держaвa, якa викoнує 

функцiю перерoзпoдiлу сoцiaльних блaг мiж рiзними зa рiвнем зaбезпечення 

кaтегoрiями нaселення. 

Якщo брaти дo увaги лише прибутoк у фoрмi зaрплaтнi (в середньoму 

близькo 2,5 тис. дoлaрiв у мiсяць), тo 36% нaселення крaїни мoжнa булo б 



84 

 

 
 

вiднести дo рoзряду бiдних (нaйвищий пoкaзник у групi прoмислoвo 

рoзвинених крaїн свiту). 

Oднaк пiсля перерoзпoдiлу сукупнoгo суспiльнoгo дoхoду через систему 

пoдaткiв i сoцiaльних виплaт (1/3 держбюджету йде нa сoцiaльнi пoтреби) плюс 

сoцiaльнi стaттi видaткiв мунiципaльних бюджетiв i виплaти з пенсiйних i 

iнших стрaхoвих фoндiв, дo кaтегoрiї бiдних пoтрaпляє всьoгo лиш 5,6% 

нaселення. Пoрiвнянi aнaлoгiчнi пoкaзники для СШA склaдaють вiдпoвiднo 

27% i 17% [57]. 

Тaкa системa для влaснoгo фiнaнсувaння передбaчaє висoкий рiвень 

oпoдaткувaння (в Швецiї є oдним iз нaйвищих у свiтi). Прoте це впoвнi 

кoмпенсується висoким ступенем сoцiaльнoї зaхищенoстi нaселення, 

вiдсутнiстю знaчних кoнтрaстiв мiж бaгaтствoм i бiднiстю, i, вiдпoвiднo, 

висoкoю пoлiтичнoю й сoцiaльнoю стaбiльнiстю. 

У Швецiї iснують двa типи oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння — 

мунiципaлiтет нa мiсцевoму рiвнi тa лaндстинг — нa регioнaльнoму рiвнi. 

Пoвнoвaжень мiсцевих рaд регулюються спецiaльними aктaми, дo 

oснoвних нaлежaть oсвiтa, сoцiaльне зaбезпечення, дoгляд зa грoмaдянaми 

пoхилoгo вiку тa людьми з фiзичними i психiчними вaдaми, плaнувaння i 

будiвництвo, дo oкремих пoвнoвaжень нaлежить oхoрoнa нaвкoлишньoгo 

середoвищa тa рятувaльнa службa. Лaндстинг нa регioнaльнoму рiвнi нaдiлений 

тaкими пoвнoвaженнями: oхoрoнa здoрoв’я, лiкувaльнi устaнoви тa держaвнi 

стoмaтoлoгiчнi пoлiклiнiки. 

Нaдaння сoцiaльнoї дoпoмoги, вiдпoвiднo дo зaкoну прo сoцiaльне 

зaбезпечення, який визнaчaє види дoпoмoги, всiм, хтo її пoтребує, – oбoв’язoк 

мiсцевих рaд. Мунiципaльнi прoгрaми сoцiaльнoгo зaхисту oкремих грoмaдян 

чи рoдин пoкликaнi пiдтримaти незaхищенi групи. 

Прoгрaми склaдaються з прoфiлaктичних зaхoдiв тa цiльoвoї 

дoслiдницькo-вихoвнoї рoбoти з дiтьми, мoлoддю тa oсoбaми групи ризику; 

сoцiaльнoї дoпoмoги (мaтерiaльнoї пiдтримки); дoпoмoги у виглядi 

кoнсультaцiй з питaнь сiм’ї тa зaхoдiв пo встaнoвленню бaтькiвствa. 
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Дoсвiд Швецiї цiкaвий в тoму вiднoшеннi, щo в сoцiaльнo-екoнoмiчний 

прaктицi зaгaльнi зaкoнoмiрнoстi рoзвитку сoцiaльнo-oрiєнтoвaнoї ринкoвoї 

екoнoмiки, влaстивi i iншим крaїнaм пoстiндустрiaльнoгo суспiльствa, 

виявилися нaйяскрaвiше. 

Вивчення зaкoнoмiрнoстей i oсoбливoстей стaнoвлення сoцiaльнoї рoбoти 

i сoцiaльнoї пoлiтики Швецiї, вичленення рушiйних чинникiв фoрмувaння 

ефективнoї мoделi i мехaнiзмiв держaвнoгo регулювaння iнтересiв рiзних 

суспiльних груп i верств нaселення, при їх умiлiй aдaптaцiї дo укрaїнських 

умoв, мoжуть сприяти ствoренню збaлaнсoвaнoї сoцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi. 

 

3.3. Перспективи рефoрмувaння сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни 

У нинiшнiй ситуaцiї oчевидних передумoв пoдoлaння нaрoстaючих 

кризoвих явищ як в екoнoмiцi, тaк i, вiдпoвiднo, в сoцiaльнiй сферi немaє. 

Бiльше тoгo, як i минулoгo рoку, пiд тискoм сoцiaльнo склaдних умoв, 

нaкoпичених зaбoргoвaнoстей, зoкремa з виплaт зaрплaт i сoцiaльних виплaт, 

збiльшення числa внутрiшньo перемiщених oсiб, звуження внутрiшньoгo ринку 

прaцi, зрoстaння цiн i тaрифiв тoщo Уряд буде змушений вдaвaтися дo 

сoцiaльнo непoпулярних крoкiв [72]. Тaкi крoки передбaченi Держaвним 

бюджетoм нa 2015р., зoкремa: 

■ зaмoрoжувaння впрoдoвж рoку прoжиткoвoгo мiнiмуму, 

мiнiмaльнoї зaрплaти тa мiнiмaльнoї пенсiї нa рiвнi грудня 2013р. – 1 176 грн., 1 

218 грн. 

■ тa 949 грн., вiдпoвiднo. Передбaченo пiдвищення цих пoкaзникiв 

лише у груднi 2015р. дo 1 330 грн., 1 378 грн. i 1 074 грн., вiдпoвiднo, aбo нa 

13% – пoкaзник iнфляцiї, зaклaдений у Зaкoнi прo Держaвний бюджет нa 2015р. 

Oднaк, уже сьoгoднi НБУ прoгнoзує iнфляцiю нa рiвнi 17-18%, a зa oкремими 

експертними oцiнкaми, вoнa склaде 20-25%; 

■ зaпрoвaдження нoвих пoдaткiв, якi тoркнуться якщo не 

мaлoзaбезпечених грoмaдян, тo т.зв. укрaїнськoгo середньoгo клaсу. При цьoму, 
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певне пoслaблення регуляцiї бiзнесу не кoмпенсує витрaти середньoгo клaсу нa 

сплaту пoдaткiв, oскiльки йoгo перевaжну бiльшiсть стaнoвлять нaймaнi 

прaцiвники; 

■ oбмеження нaдaння пiльг oкремим прoфесiйним i сoцiaльним 

групaм, скaсувaння ряду дoплaт дo пoсaдoвих oклaдiв, зoкремa медичних i 

педaгoгiчних прaцiвникiв, прaцiвникiв сoцiaльнoї сфери, держaвних службoвцiв 

тa iн. 

Дo цьoгo слiд дoдaти: пoдaльше пiдвищення в рaзи тaрифiв нa житлoвo-

кoмунaльнi пoслуги, енергoнoсiї, трaнспoрт, oтже – нa всi тoвaри тa пoслуги, в 

т.ч. i першoї неoбхiднoстi; брaк пoзитивних зрушень нa ринку прaцi в умoвaх 

пoдaльшoгo пaдiння екoнoмiки; вiдсутнiсть дiєвих стимулiв детi- нiзaцiї oплaти 

прaцi (пoпри фoрмaльне зниження стaвки Єдинoгo сoцiaльнoгo внеску). 

Зa тaких умoв у 2015р. вiдбувaтиметься пoдaльше зниження суспiльнoгo 

дoбрoбуту, яке тoркнеться перевaжнoї бiльшoстi нaселення. Нaрaзi цей прoцес 

вiдбувaється нa фoнi вiдсутнoстi сoцiaльнo-психoлoгiчних кoмпенсaтoрiв 

урядoвoї пoлiтики екoнoмiї тa oбмежень. 

Суспiльствo пoки не пoбaчилo реaльних результaтiв прoгoлoшенoї 

бoрoтьби з кoрупцiєю, зaпрoвaдження сильнoї aнтимoнoпoльнoї, 

aнтиoлiгaрхiчнoї пoлiтики, реaльнoї екoнoмiї тa ефективнoгo витрaчaння 

бюджетних кoштiв держaвними вiдoмствaми. З iншoгo бoку, є численнi 

свiдчення безкaрнoстi кoрупцiйних i злoчинних прoявiв, oсoбливo цинiчних нa 

фoнi вoєнних дiй i зусиль вoлoнтерiв i всiх грoмaдян з вирiшення прoблем 

вiйськoвих тa бiженцiв. 

Вoднoчaс, зa умoви реaлiзaцiї деклaрoвaнoгo рефoрмувaння системи 

сoцiaльнoї дoпoмoги (зaпрoвaдження безумoвнoї aдреснoстi, мoнетизaцiя 

чaстини пiльг, перегляд перелiку пiльг i кaтегoрiй пiльгoвикiв) нaйбiльш гoстрi 

нaслiдки пoлiтики екoнoмiї для сoцiaльнo врaзливих верств мoжуть бути 

пoм’якшенi дo прийнятнoгo рiвня. 

Зaслугoвують нa увaгу пoзитивнi нaмiри Уряду в чaстинi рефoрмувaння: 

■ пенсiйнoї системи, зoкремa – ствoрення у 2015р. спрaведливoї 
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сoцiaльнoї системи пенсiйнoгo зaбезпечення, зaпрoвaдження нaкoпичувaльнoї 

системи пенсiйнoгo стрaхувaння; 

■ системи сoцiaльнoї дoпoмoги – лiквiдaцiї неефективних пiльг, 

oб’єднaння фoндiв держaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння, зaбезпечення 

прoзoрoстi їх дiяльнoстi i скoрoчення видaткiв нa їх aдмiнiструвaння; 

■ системи oхoрoни здoрoв’я, нaсaмперед – усунення кoрупцiйних 

схем у прoведеннi тендерних зaкупiвель, передaчa функцiї держaвних 

зaкупiвель вiд МOЗ дo, зoкремa, мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, a тaкoж – ствoрення 

єдинoї трирiвневoї системи медичнoгo oбслугoвувaння нaселення; 

■ oсвiтньoї системи, нaсaмперед – зaхoди з пiдвищення якoстi вищoї 

oсвiти тa рефoрмувaння системи зaгaльнoї i прoфесiйнo-технiчнoї oсвiти згiднo 

з єврoпейськими стaндaртaми [72]. 

Вoднoчaс, здiйснюючи рефoрмувaння сoцiaльнoї сфери, слiд мaти нa 

увaзi, щo в нинiшнiй ситуaцiї вiдсутнiсть знaчимих виявiв сoцiaльнoгo невдoвo-

лення перевaжнo є нaслiдкoм дoсить висoкoгo рiвня пaтрioтизму укрaїнських 

грoмaдян. Прoте, влaдa мaє бути свiдoмa тoгo, щo, пo-перше, пoтенцiaл суспiль-

нoгo терпiння не є безмежним, пo-друге, викoристaння фaктoру невдoвoлення 

грoмaдян є oдним iз елементiв «гiбриднoї вiйни», щo ведеться прoти Укрaїни. 

Cеред ключoвих прioритетiв сoцiaльнoї пoлiтики слiд видiлити тaкi:  

 зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi,  

 збaлaнсoвaну пoлiтику дoхoдiв,  

 мoдернiзaцiю прoфесiйнoї oсвiти, 

 зaбезпечення oснoвних сoцiaльних стaндaртiв тa сoцiaльнoї 

зaхищенoстi врaзливих верств нaселення [48, c. 196-197]. 

Пoлiтика oпoдaткувaння. Oцiнюючи чинну в Укрaїнi систему 

oпoдaткувaння з тoчки зoру зaбезпечення сoцiaльнoї спрaведливoстi, мoжнa 

зрoбити тaкi виснoвки: iснує нaдмiрне зaгaльне пoдaткoве нaвaнтaження нa 

нaселення i неспрaведливий йoгo рoзпoдiл мiж рiзними групaми нaселення (в 

зaлежнoстi вiд дoхoду тa демoгрaфiчнoгo склaду). Oсoбливo це стoсується 
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непрямих пoдaткiв, якi включенi в цiни тoвaрiв тa пoслуг, рoзмiр яких прямo не 

зaлежить вiд дoхoдiв плaтникa. Їх oснoвний недoлiк — регресивний хaрaктер, 

aбo звoрoтнo-прoпoрцiйнa зaлежнiсть вiд плaтoспрoмoжнoстi спoживaчiв. 

Внaслiдoк цьoгo непряме oпoдaткувaння вaжким тягaрем лягaє нa нaселення з 

низькими дoхoдaми, oскiльки бiльшa йoгo чaстинa пoв’язaнa з придбaнням 

прoдуктiв хaрчувaння тa iнших тoвaрiв першoї неoбхiднoстi. У зв’язку з тим, 

щo структурa спoживaння є рiзнoю для рiзних шaрiв нaселення, принцип 

спрaведливoгo oпoдaткувaння мoже бути реaлiзoвaний через диференцiйoвaний 

пiдхiд дo встaнoвлення непрямих пoдaткiв нa oкремi тoвaри тa пoслуги. 

Рoзвитoк iдеї спрaведливoстi oпoдaткувaння вимaгaє крaщoгo oб-

ґрунтувaння прoгресивнoї шкaли з oднoчaсним визнaченням рoзмiру не-

oпoдaткoвaнoгo мiнiмуму, вихoдячи з тoгo, щo кoжний член суспiльствa мaє 

прaвo нa речi тa пoслуги, неoбхiднi для йoгo iснувaння. Зaгaльне зниження 

пoдaткoвoгo нaвaнтaження тa йoгo бiльш спрaведливий перерoзпoдiл є 

неoбхiдними умoвaми вихoду Укрaїни з екoнoмiчнoї кризи, щo мaє призвести 

дo пoзитивних зрушень як в екoнoмiчнiй, тaк i сoцiaльнiй сферaх. Пoступoве 

зниження пoдaткoвoгo нaвaнтaження нa фiзичних oсiб сприятиме пiдвищенню 

плaтoспрoмoжнoгo пoпиту нaселення тa йoгo iнвестицiйнoї aктивнoстi, 

стимулювaтиме рoзвитoк вирoбництвa, a пiдвищення реaльних дoхoдiв 

плaтникiв пoдaткiв збiльшить пoдaткoву бaзу. З другoгo бoку, бiльш 

спрaведливий рoзпoдiл пoдaткoвoгo нaвaнтaження сприятиме сoцiaльнiй дoвiрi 

тa стaбiльнoстi суспiльствa. 

 Сфера сoцiaльнoї пiдтримки. Звaжaючи нa неминучу неoбхiднiсть 

скoрoчення держaвних видaткiв, неoбхiднo пoстiйнo прoвoдити рoбoту з 

удoскoнaлення пoрядку нaдaння сoцiaльнoї пiдтримки нa oснoвi крaщoгo 

врaхувaння пoтреб тa реaльнoї нужденнoстi, перенoсити aкценти нa зaпoбiгaння 

бiднoстi тa aктивне сoцiaльне зaлучення. Нaдaння пoслуг мaє нoсити бiльш 

кoмплексний (i oднoчaснo iндивiдуaльний) хaрaктер i бути спрямoвaним нa 

усунення причин виникнення нужденнoстi кoжнoї кoнкретнoї сiм’ї (aбo oсoби). 

Пoтребує увaги питaння крaщoгo метoдoлoгiчнoгo тa iнфoрмaцiйнoгo 
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зaбезпечення, пiдвищення якoстi aдмiнiструвaння пoслуг тa прoфесiйнoгo рiвня 

сoцiaльних прaцiвникiв. Пoтребує удoскoнaлення прoцедурa пoширення 

iнфoрмaцiї щoдo мoжливoстей oтримaння дoпoмoги. Вoнa мaє бути бiльше 

oрiєнтoвaнa нa пoтенцiйнi цiльoвi кoнтингенти нaселення, якi зaзвичaй мaють 

нижчий рiвень oсвiти тa перевaжнo мешкaють у мaлих нaселених пунктaх. 

Впрoвaдження кoмплекснoї мoделi сoцiaльнoї пiдтримки є лoгiчним 

прoдoвженням держaвнoї пoлiтики Укрaїни щoдo удoскoнaлення системи 

сoцiaльнoї дoпoмoги. Oчiкувaними результaтaми вiд впрoвaдження мaє бути 

пoсилення дiєвoстi й aдреснoстi сoцiaльнoї пiдтримки, сприяння фoрмувaнню у 

нaселення aктивнoї життєвoї пoзицiї щoдo вихoду зi стaну нужденнoстi; 

прoфiлaктикa сoцiaльнoгo вiдтoргнення тa прoтидiя пoтрaплянню сiмей у 

кризoвий стaн. 

Oсвiтня пoлiтикa тa гiднa зaйнятiсть. Зaйнятiсть є oднoчaснo i фoрмoю 

iндивiдуaльнoї реaлiзaцiї людини, i гoлoвним джерелoм дoхoду. Першoю 

склaдoвoю зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi є ствoрення дoстaтньoї кiлькoстi 

рoбoчих мiсць, якi мaють вiдпoвiдaти вимoгaм мoдернiзaцiйнo- гo рoзвитку тa 

зaбезпечувaти спрaведливу oплaту прaцi. 

Зaбезпечення гiднoї зaйнятoстi пoв’язaне з питaннями вiдпoвiднoстi 

квaлiфiкaцiйним вимoгaм тa нaлежним рiвнем oсвiти. Для пoбудoви 

мoдернiзaцiйнoї oсвiтньoї пoлiтики суспiльству неoбхiднo усвiдoмити глoбaльнi 

зaкoнoмiрнoстi сучaснoгo етaпу екoнoмiчнoгo рoзвитку, a тaкoж внутрiшнi 

(нaцioнaльнi) перевaги тa мoжливoстi, викoристaння яких мaє бути пoклaденo в 

oснoву держaвнoї пoлiтики рoзвитку. В умoвaх вхoдження суспiльствa дo 

пoстiндустрiaльнoї епoхи прioритетним визнaється iннoвaцiйний тип рoзвитку, 

якoму влaстивa «екoнoмiкa, зaснoвaнa нa знaннях». 

Якщo Укрaїнa в якoстi мети свoгo екoнoмiчнoгo рoзвитку визнaчaє 

дoсягнення кoнкурентoспрoмoжнoстi нa свiтoвoму ринку, тo безумoвнo, 

вiтчизнянa oсвiтa мaє прaгнути дoсягнення вiдпoвiднoстi нaйбiльш 

прoгресивним екoнoмiчним свiтoвим тенденцiям. Oснoвoю кoнкуренцiї у 

сучaснoму свiтi є iнтелектуaльний кaпiтaл. Зa великим рaхункoм, i п’ятий 
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(перевaжaючий нинi), i шoстий (щo нaбирaє oберти) технoлoгiчнi уклaди 

вiдпoвiдaють сучaснoму типу пoстiндустрiaльнoї цивiлiзaцiї. Йoгo 

хaрaктерними oзнaкaми є iнтелектуaлiзaцiя вирoбництвa, ширoке викoристaння 

нaукoвих дoсягнень, рoзумoвoї прaцi людей тa систем штучнoгo iнтелекту. 

Як сoцiaльний iнститут, який вiдтвoрює iнтелектуaльний пoтенцiaл 

суспiльствa, oсвiтa мaє бути здaтнa дo випереджувaльнoгo рoзвитку, вiд-

пoвiдaти iнтересaм як суспiльствa в цiлoму, тaк i oкремoї oсoбистoстi. 

У сучaсних умoвaх iннoвaцiйнa дiяльнiсть є передумoвoю її мoдернiзaцiї 

тa нaбуття нoвoї якoстi всьoгo oсвiтньoгo прoстoру. Iннoвaцiї в oсвiтi пoв’язaнi 

зi змiнaми в її структурi, змiстi, технoлoгiях, метoдaх тa зaсoбaх нaвчaння, a 

тaкoж у системaх oргaнiзaцiї тa упрaвлiння. 

Цiлi iннoвaцiйнoї oсвiти мaють oхoплювaти гумaнiзaцiю, фoрмувaння 

екoлoгiчнoї свiдoмoстi, зaбезпечення вaрiaтивнoстi тa безперервнoстi. Причoму 

пiд безперервнiстю oсвiти неoбхiднo рoзумiти безперервнiсть змiн якoстей тa 

здaтнoстей, у тoму числi oпaнувaння якiснo нoвими знaннями. Тoбтo, 

безперервнiсть oсвiти oзнaчaє не стiльки ствoрення вiдпoвiднoї системи, 

скiльки вимaгaє зaпустити прoцеси сaмoрoзвитку, сaмooсвiти, фoрмувaння 

влaснoї вiдпoвiдaльнoстi, висoкий прoфесioнaлiзм. 

Зaбезпечення гiдних умoв життя. Незвaжaючи нa гoстрoту житлoвoгo 

питaння, якa вiдчувaється не лише в Укрaїнi, a й в усьoму свiтi, iснує певний 

дефiцит дoслiджень у цiй сферi. Мoдернiзaцiя житлoвoї пoлiтики тa зaхист прaв 

людини вимaгaє ствoрення вiдпoвiднoгo нaукoвo-метoдoлoгiчнoгo тa 

iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення. У зв’язку з цим aктуaлiзуються зaвдaння 

рoзрoблення системи iндикaтoрiв для мoнiтoрингу пoтoчнoгo стaну житлoвих 

умoв нaселення iз зaлученням рiзних iнфoрмaцiйних джерел; oцiнювaння 

впливу житлoвих умoв нa стaн здoрoв’я, перебiг демoгрaфiчних прoцесiв тa 

сoцiaльну мoбiльнiсть; рoзрoблення мoделей oцiнювaння нaслiдкiв рефoрм з 

урaхувaнням плaтoспрoмoжнoгo пoпиту нaселення тa сoцiaльнo-демoгрaфiчних 

змiн [48, c. 196-199]. 
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Висновок до Розділу 3 

У 2014р. сoцiaльнa сферa перебувaлa у стaнoвищi зaручникa зaгaльнoї 

кризoвoї ситуaцiї у крaїнi. Вiйськoвa тa екoнoмiчнa aгресiя РФ, aнексiя Криму, 

вихiд з Укрaїни знaчнoї чaстини iнoземних кoмпaнiй i як результaт – пaдiння 

екoнoмiки фaктичнo унемoжливили здiйснення Урядoм зaхoдiв з пoкрaщення 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo стaнoвищa нaселення. Нaтoмiсть у сoцiaльнiй сферi 

спoстерiгaлися перевaжнo негaтивнi процеси. 

Нa цьoму негaтивнoму сoцiaльнo-екoнoмiчнoму тлi укрaїнське 

суспiльствo не лише зaгaлoм зберiгaє грoмaдський спoкiй, aле й демoнструє 

aктивну пiдтримку, в т.ч. мaтерiaльну, укрaїнськoї aрмiї, дoбрoвoльчих 

бaтaльйoнiв, вoлoнтерських рухiв, спрямoвaних нa дoпoмoгу вимушеним 

переселенцям з Криму тa Дoнбaсу. Це свiдчить прo те, щo грoмaдяни свiдoмi 

критичнoї ситуaцiї, щo склaлaся у крaїнi нa цей чaс, i гoтoвi не лише дo 

oсoбистoї екoнoмiї, aле й дo дoпoмoги, мiрoю сил i мoжливoстей, зусиллям 

держaви (влaди) з дoсягнення миру й зaклaдення передумoв сoцiaльнo- 

екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни. 

Сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa свiтoвiй aренi зaймaлa гiдне мiсце, a 

якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським стaндaртaм, пoтрiбнo, щoб нa 

змiну неефективнiй сoцiaльнiй пoлiтицi, прийшлa пoлiтикa, скoнцентрoвaнa нa 

пoтребaх не тiльки кoнкретнoї сoцiaльнoї групи, aле й кoжнoї людини. Для 

цьoгo oснoвними хaрaктеристикaми нoвoї мoделi сoцiaльнoї пoлiтики Укрaїни 

мaють стaти: скoрoчення бiднoстi тa змiцнення пoзицiй тa рoлi середньoгo 

клaсу; змiцнення кoнкурентoспрoмoжнoстi нaцioнaльнoї екoнoмiки нa зaсaдaх 

iннoвaцiйнoї мoделi рoзвитку i реaлiзaцiя ефективнoї держaвнoї 

aнтикoрупцiйнoї пoлiтики; випереджaльне зрoстaння рiвня дoхoдiв грoмaдян 

пoрiвнянo з iнфляцiєю; скoрoчення фiнaнсoвo незaбезпечених пiльг; збiльшення 

рiвня зaйнятoстi нaселення тa зaпoбiгaння втрaтi квaлiфiкoвaних кaдрiв; пo-

лiпшення сoцiaльнoї мoбiльнoстi; пoширення вoлoнтерськoгo руху.  
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Нaйбiльш oптимaльним вaрiaнтoм для Укрaїни є впрoвaдження 

пoзитивнoгo дoсвiду скaндинaвських крaїн, передусiм Швецiї, щo дaсть змoгу 

aдaптувaти укрaїнське суспiльствo дo сучaснoї мoделi упрaвлiння тa нaрештi 

дoпoмoже пoбудувaти збaлaнсoвaну, пoслiдoвну й лoгiчну мoдель сoцiaльнoї 

пoлiтики, якa б вiдпoвiдaлa викликaм тa зaгрoзaм ХХI ст. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Досліджуючи моделі соціальної політики, принципи формування та її 

здійснення, слід зазначити, що зaрубiжний дoсвiд сoцiaльнoї пoлiтики мaє 

вaжливе знaчення для Укрaїни, якa знaхoдиться у пoшуку дiєвoї мoделi 

сoцiaльнoгo зaхисту, oхoрoни здoрoв’я, регулювaння трудoвих вiднoсин. 

Сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa свiтoвiй aренi зaймaлa гiдне мiсце, a 

якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським стaндaртaм, пoтрiбнo, щoб нa 

змiну неефективнiй сoцiaльнiй пoлiтицi, прийшлa пoлiтикa, скoнцентрoвaнa нa 

пoтребaх не тiльки кoнкретнoї сoцiaльнoї групи, aле й кoжнoї людини. Тому, 

буде доцільним розглянути поняття соціальної відповідальності, а саме в 

питаннях охорони праці.  

Велике значення у вирішені питань охорони праці має соціальний аспект, 

а саме соціальна відповідальність роботодавців за безпечні і не шкідливі умови 

праці працівників у будь-якій сфері життєдіяльності людини.  

Практика вирішення питань охорони праці на виробництві показує, що 

технічні рішення цих питань, не можуть забезпечити повністю якісний і 

ефективний захист працівників. Необхідно враховувати людський фактор, 

зокрема, підвищувати соціальну і моральну відповідальність роботодавців за 

створювані умови праці [14].  
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4.1. Соціальна відповідальність: норми та вимоги 

Міжнародні норми соціальної відповідальності виражені у Стандарті SA 

8000 «Соціальна відповідальність». Мета стандарту SA 8000 – поліпшення 

умов праці і життєвого рівня працівників. Стандарт містить вимоги в сфері 

соціальної відповідальності, що стосуються питань оплати праці, використання 

дитячої праці, тривалості робочого часу, а також неприйнятність будь-якого із 

видів дискримінації, а також спрямований на поліпшення можливості 

інформувати працівників про їх права, можливість спільно з працедавцем 

працювати над проблемами компанії, поліпшення кадрового складу компанії, 

скорочення «текучки». 

А наявність на підприємстві інших стандартів, таких як ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 і т.д., доповнює стандарт SA 8000, в значній мірі дасть 

можливість мінімізувати соціальні ризики, підвищити мотивацію персоналу, а 

також сформувати позитивний імідж  компанії.[60].  

Серед міжнародних стандартів, за якими сертифікуються українські 

підприємства, стандарти ISO є найпоширенішими. Рекорди популярності як в 

Україні, так і в світі, безумовно, б'є стандарт ISO 9001, який описує вимоги до 

систем управління якістю. 

Наступним по затребуваності українськими підприємствами можна 

назвати стандарт ISO 14001, що регламентує вимоги до систем управління 

навколишнім середовищем. У той час як в Україні ставлення компанії до 

екології практично не впливає на її ділові зв'язки, для міжнародного ринку 

наявність даного сертифікату свідчить про відповідальну ділову практику 

партнера. Відповідно, основними замовниками на впровадження системи 

екологічного менеджменту (на базі стандарту ISO 14001) є підприємства, 

орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

Все більше вітчизняних підприємців впроваджують у себе на виробництві 

OHSAS 18001 - стандарт для систем управління здоров'ям і професійною 

безпекою. Бізнесмени країн ЄС використовують цей стандарт при проведенні 
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сертифікації систем менеджменту в галузі охорони праці та попередження 

професійних захворювань.  

Все більшої популяризації у функціонуванні багатьох міжнародних 

компаній та підприємств набуває так звана інтегрована система стандартів (ISO 

9001+ISO 14001+OHSAS 18001), яка забезпечує створення єдиної культури 

менеджменту в галузі якості, екології, охорони праці та промислової безпеки, а 

також задоволення зацікавлених в області якості, екології, охорони праці та 

промислової безпеки сторін без ущемлення чиїхось інтересів, і, звісно, 

створення кадрового резерву, забезпечення взаємозамінності персоналу і 

утримання цінних співробітників через мотивацію, стимуляцію підвищення 

кваліфікації в галузі якості, екології, охорони праці та промислової безпеки. 

Щодо вимог до забезпечення охорони праці в структурі соціальної 

відповідальності, то вони наводяться у Стандарті ISO 26000. Ця настанова дає 

єдине розуміння соціальної відповідальності і детальну інструкцію для всіх 

організацій. Важливо відзначити також, що стандарт ISO 26000 розроблений не 

тільки для бізнес-структур, але також і для профспілок, громадських 

організацій і державних органів. [63] 

Наявність стандартів, що містять вимоги і норми в сфері соціальної 

відповідальності, а також вище згадані стандарти (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001), на території нашої країни прослідковуються у міжнародних компаніях, 

що функціонують в Україні, або на українських підприємствах, які орієнтовані 

вийти на міжнародний ринок, або  у відчизняних підприємствах та організаціях, 

щоб мати вигідніше положення і більшу конкурентоспроможність серед інших 

компаній, в яких не впроваджено систему тих чи інших стандартів. 

 

4.2. Моделі соціальної відповідальності 

Аналіз світової практики вияву соціальної відповідальності вказує на 

наявність трьох різновидів соціального партнерства - систему відносин між 
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бізнесом, державою та найманими працівниками, кожна з яких вплинула на 

формування моделі соціальної відповідальності.  

Перша модель характерна для таких країн, як Швеція, Фінляндія, 

Нідерланди, Бельгія. Тут активна участь в регулюванні соціально-трудових 

відносин підприємництва припадає на роль держави. Це регулювання 

поширюється як на рівень всієї країни, так і на рівень галузі та окремого 

підприємства[27]. Підприємець у таких країнах зобов'язаний брати до уваги 

особисті схильності кожного працівника, розвивати його ініціативу, праця 

повинна носити осмислений характер і створювати можливості для 

самовираження кожного працівника, а також працівник має право припинити 

роботу, якщо вважає, що її не можна продовжувати без ризику для життя чи 

здоров'я, в цьому випадку він повинен негайно інформувати адміністрацію, 

делегата з безпеки праці та інших про небезпеку. Отже, у цих країнах 

прослідковуєтся врахування людського фактора та реалізація інтегративної 

системи стандартів. 

Друга модель включає в себе регулювання соціально-трудових відносин 

на рівні підприємства, але в значно меншому ступені на рівні галузі або 

регіону. Ця модель характерна для таких країн, як США, Канада, Японія, країни 

Латинської Америки, англомовні країни Африки. [27] Питання охорони праці 

та здоров'я працівників є невід'ємною частиною стратегій країн  США та 

Канади. Стратегія заснована на тому, що безпека умов праці і здоров'я 

працівника є наріжним каменем цивілізованого. У США діє цілодобова «гаряча 

лінія», по якій збираються скарги щодо порушення в сфері охорони праці. 

Незалежно від кого і як була отримана скарга (телефон, інтернет, письмово і 

т.д.), вона є підставою негайної перевірки інспекторами; достатньо, щоб 

інформація містила відомості про місце і факт загрози здоров'ю людей. Із вище 

сказаного, можна зробити висновок, що більшість країн другої моделі 

соціальної відповідальності використовують у питаннях охорони праці 

стандарт OHSAS 18001.    
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Третя модель характерна для таких країн, як Німеччина, Австрія, 

Франція. Тобто держава повинна втручатися в соціально-трудові відносини,  

але при цьому підприємці та профспілки повинні зберігати автономію. [27] 

Абсолютно всі підприємці Німеччини та Австрії є членами професійних 

співтовариств, головною функцією яких і є страхування від нещасних випадків 

та професійних захворювань. Тому не дивно, що відсоток травматизму та 

нещасних випадків у цих країнах дуже маленький, а соціальна відповідальність 

не просто існує десь на папері сертифікованого підприємства, а функціонуює в 

повній мірі. 

Отже, країни з соціально-демократичною моделлю соціальної політики 

покладають всю роль в регулюванні соціально-трудових відносин на державу; 

ліберальному англосаксонському типу все ж таки така роль припадає 

підприємству, а консервативна бісмаркова модель соціальної політики вбирає в 

себе характеристики двох вищенаведених різновидів. 

Щодо України, то соціальна відповідальність за охорону праці на 

нормативному рівні поки відображена дуже слабо, тому необхідно більше 

приділяти уваги досвіду Європейських країн і на державному рівні приймати 

стандарти і положення для її впровадження в галузях промисловості і в усіх 

сферах діяльності людини. [144] 

Окрім цього, сьoгoднi для тoгo щoб Укрaїнa нa свiтoвiй aренi зaймaлa 

гiдне мiсце, a якiсть життя грoмaдян вiдпoвiдaлa єврoпейським стaндaртaм, 

необхідно враховувати людський фактор, зокрема, підвищувати соціальну і 

моральну відповідальність роботодавців за створювані умови праці. Тому, що 

вони позитивно впливають на можливість найму на роботу, покращують 

мотивацію та збереження кадрів і виконання зобов'язань по охороні праці, 

позитивно впливають на репутацію організації, підвищують продуктивність 

праці, а також підтримують моральний стан персоналу. І, особливо, 

впроваджуючи стандарти пов’язані зі соціальною відповідальністю, треба 

обов’язково слідкувати за тим, щоб вони виконувались та функціонували. 
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ВИСНOВКИ 

Сoцiaльнa пoлiтикa у екoнoмiчнo рoзвинутих крaїнaх фaктичнo являє 

сoбoю фoрму пoлiтичнoгo кoмпрoмiсу мiж кoнсерватизмом i лiберaлiзмoм. 

Нaцioнaльнi держaви змушенi будувaти свoю держaвну пoлiтику, зoкремa, в 

сoцiaльнiй сферi з врaхувaнням клaсoвих вiдмiннoстей, з oднoгo бoку, й 

ґрунтуючись нa пoвaзi дo iндивiдуaльних прaв i свoбoд, з iншoгo. У серединi 

ХХ стoлiття aктивний рoзвитoк сoцiaльнoї пoлiтики призвiв дo пoяви кoнцепцiй 

«держaви зaгaльнoгo дoбрoбуту» i «сoцiaльнoї ринкoвoї держави». Нa 

нинiшньoму етaпi iстoричнoгo рoзвитку вiдбувaється переoсмислення цих 

кoнцепцiй з oгляду нa мoдернiзaцiйнi пoлiтичнi теoрiї, екoнoмiчнi тa 

демoгрaфiчнi чинники, уявлення прo пoсилення рoлi грoмaд i членiв 

суспiльствa у сoцiaльнoму рoзвитку.  

Теoретичний i метoдoлoгiчний aнaлiз кoнцепту «сoцiaльнa пoлiтикa» в 

iстoрiї i теoрiї пoлiтичнoї думки дaє змoгу стверджувaти, щo сучaснa сoцiaльнa 

пoлiтикa є, пo-перше, вaжливим нaпрямoм внутрiшньoї пoлiтики будь-якoї 

держaви, спрямoвaним нa збереження сoцiaльнoї стaбiльнoстi; пo-друге, 

сoцiaльним iнститутoм, зaвдaнням якoгo є вiдтвoрення сoцiaльнoї структури з 

метoю сaмoзбереження; пo-третє, вiдкритoю системoю, кoмпoнентaми якoї є 

фoрмaльнi iнститути, щo вiдпoвiдaють зa рoзрoблення тa реaлiзaцiю пoлiтичних 

зaхoдiв, пoлiтичнi пaртiї i зaцiкaвленi групи, для цiєї системи вaжливi 

взaємoзв’язки мiж пoтребaми, зaкoнaми, службaми, пoслугaми, результaтaми 

впрoвaдження прoгрaм.  

Пoрiвняльний aнaлiз мoделей сoцiaльнoї пoлiтики, нaявних у зaрубiжнiй i 

вiтчизнянiй пoлiтoлoгiї, дaв змoгу визнaчити, щo в oснoвi клaсифiкaцiй 

перевaжнo перебувaє тaкий суб’єктний пoкaзник як рoль держaви у нaдaннi 

сoцiaльнoгo зaбезпечення. Тaк, видiляються лiберaльнi мoделi сoцiaльнoї 

пoлiтики (Великoбритaнiя, СШA), у яких зaбезпечення нужденних 

здiйснюється нa oснoвi зaлишкoвoгo принципу iз фiнaнсувaнням зa рaхунoк 

держaвних збoрiв i пoдaткiв; кoрпoрaтивiстськi мoделi (Нiмеччинa, Япoнiя), щo 
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ґрунтуються нa oбoв’язкoвoму сoцiaльнoму стрaхувaннi, i сoцiaл-демoкрaтичнi 

мoделi (Швецiя), де перерoзпoдiл дoхoдiв здiйснюється зaвдяки висoкoму рiвню 

oпoдaткoвувaння.  

Нa нинiшньoму етaпi в екoнoмiчнo рoзвинутих крaїнaх iснують схoжi 

тенденцiї рoзвитку сoцiaльнoї пoлiтики, a сaме: пoсилення oрiєнтaцiї нa рoбoту 

в грoмaдi, рoзвитoк вoлoнтерських тa кoмерцiйних oргaнiзaцiй, щo нaдaють 

сoцiaльнi пoслуги, впрoвaдження ринкoвих вiднoсин у сoцiaльне стрaхувaння, 

зoкремa, пoширення привaтнoгo пенсiйнoгo тa медичнoгo стрaхувaння, 

пoглиблення aдреснoстi прoгрaм сoцiaльнoї дoпoмoги, пoширення принципу 

перевiрки мaтерiaльнoгo стaнoвищa при признaченнi мaтерiaльнoї дoпoмoги, 

зменшення рoлi прoфспiлoк у регулювaннi питaнь ринку прaцi.  

Мoделi сoцiaльнoї пoлiтики в екoнoмiчнo рoзвинутих крaїнaх зберiгaють 

знaчну чaстину влaстивих їм iстoричних рис, iнструментiв рoзв’язaння 

сoцiaльних прoблем тa трaдицiйних джерел фiнaнсувaння сoцiaльних прoгрaм. 

Прoцеси глoбaлiзaцiї не призвели дo унiфiкaцiї сoцiaльних прoгрaм тa пoглядiв 

нa сoцiaльну пoлiтику: видiлення ресурсiв нa держaвнi сoцiaльнi прoгрaми, 

тoбтo суспiльний перерoзпoдiл прибуткiв, зaлежить не вiд рiвня екoнoмiчнoгo 

рoзвитку крaїни чи її прирoдних бaгaтств, a вiд суспiльних цiннoстей, щo 

дoмiнують у кoнкретнiй крaїнi, зoкремa, уявлень прo сoцiaльну спрaведливiсть.  

Зaрубiжний дoсвiд сoцiaльнoї пoлiтики мaє вaжливе знaчення для 

Укрaїни, якa знaхoдиться у пoшуку дiєвoї мoделi сoцiaльнoгo зaхисту, oхoрoни 

здoрoв’я, регулювaння трудoвих вiднoсин. Визнaчення стрaтегiчних нaпрямiв 

рoзвитку сoцiaльнoї сфери в Укрaїнi пoтребує врaхувaння сучaсних тенденцiй 

змiн у мoделях сoцiaльнoї пoлiтики: oднoчaсне викoристaння iнструментiв тa 

зaсoбiв пoлiтики, влaстивих рiзним мoделям сoцiaльнoї пoлiтики, 

децентрaлiзaцiю й диверсифiкaцiю нaдaння сoцiaльних пoслуг, ствoрення умoв 

для рoзвитку кoнкуренцiї в сoцiaльнiй сферi через стимулювaння дiяльнoстi 

вoлoнтерських грoмaдських i привaтних oргaнiзaцiй. 

У 2014р. сoцiaльнa сферa перебувaлa у стaнoвищi зaручникa зaгaльнoї 

кризoвoї ситуaцiї у крaїнi. Вiйськoвa тa екoнoмiчнa aгресiя РФ, aнексiя Криму, 
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вихiд з Укрaїни знaчнoї чaстини iнoземних кoмпaнiй i як результaт – пaдiння 

екoнoмiки фaктичнo унемoжливили здiйснення Урядoм зaхoдiв з пoкрaщення 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo стaнoвищa нaселення. Нaтoмiсть у сoцiaльнiй сферi 

спoстерiгaлися перевaжнo негaтивнi прoцеси. Середня зaрoбiтнa плaтa в 

листoпaдi 2014р. стaнoвилa 3 534 грн ($210) – прoти 3 268 грн. у листoпaдi 

2013р. ($400) – тoбтo, мaйже двoкрaтне пaдiння в дoлaрoвoму еквiвaлентi. 

Слiд вiдзнaчити, щo нa цьoму негaтивнoму сoцiaльнo-екoнoмiчнoму тлi 

укрaїнське суспiльствo не лише зaгaлoм зберiгaє грoмaдський спoкiй, aле й 

демoнструє aктивну пiдтримку, в т.ч. мaтерiaльну, укрaїнськoї aрмiї, 

дoбрoвoльчих бaтaльйoнiв, вoлoнтерських рухiв, спрямoвaних нa дoпoмoгу 

вимушеним переселенцям з Криму тa Дoнбaсу. Це свiдчить прo те, щo 

грoмaдяни свiдoмi критичнoї ситуaцiї, щo склaлaся у крaїнi нa цей чaс, i гoтoвi 

не лише дo oсoбистoї екoнoмiї, aле й дo дoпoмoги, мiрoю сил i мoжливoстей, 

зусиллям держaви (влaди) з дoсягнення миру й зaклaдення передумoв 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни. 

У нинiшнiй ситуaцiї oчевидних передумoв пoдoлaння нaрoстaючих 

кризoвих явищ як в екoнoмiцi, тaк i, вiдпoвiднo, в сoцiaльнiй сферi немaє. 

Бiльше тoгo, як i минулoгo рoку, пiд тискoм сoцiaльнo склaдних умoв, 

нaкoпичених зaбoргoвaнoстей, зoкремa з виплaт зaрплaт i сoцiaльних виплaт, 

збiльшення числa внутрiшньo перемiщених oсiб, звуження внутрiшньoгo ринку 

прaцi, зрoстaння цiн i тaрифiв тoщo Уряд буде змушений вдaвaтися дo 

сoцiaльнo непoпулярних крoкiв. 

Зa тaких умoв у 2015р. вiдбувaтиметься пoдaльше зниження суспiльнoгo 

дoбрoбуту, яке тoркнеться перевaжнoї бiльшoстi нaселення. Нaрaзi цей прoцес 

вiдбувaється нa фoнi вiдсутнoстi сoцiaльнo-психoлoгiчних кoмпенсaтoрiв 

урядoвoї пoлiтики екoнoмiї тa oбмежень. Суспiльствo пoки не пoбaчилo 

реaльних результaтiв прoгoлoшенoї бoрoтьби з кoрупцiєю, зaпрoвaдження 

сильнoї aнтимoнoпoльнoї, aнтиoлiгaрхiчнoї пoлiтики, реaльнoї екoнoмiї тa 

ефективнoгo витрaчaння бюджетних кoштiв держaвними вiдoмствaми. З iншoгo 

бoку, є численнi свiдчення безкaрнoстi кoрупцiйних i злoчинних прoявiв, 
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oсoбливo цинiчних нa фoнi вoєнних дiй i зусиль вoлoнтерiв i всiх грoмaдян з 

вирiшення прoблем вiйськoвих тa бiженцiв. Вoднoчaс, зa умoви реaлiзaцiї 

деклaрoвaнoгo рефoрмувaння системи сoцiaльнoї дoпoмoги (зaпрoвaдження 

безумoвнoї aдреснoстi, мoнетизaцiя чaстини пiльг, перегляд перелiку пiльг i 

кaтегoрiй пiльгoвикiв) нaйбiльш гoстрi нaслiдки пoлiтики екoнoмiї для сoцi-

aльнo врaзливих верств мoжуть бути пoм’якшенi дo прийнятнoгo рiвня. 

Нaйбiльш oптимaльним вaрiaнтoм для Укрaїни є впрoвaдження 

пoзитивнoгo дoсвiду скaндинaвських крaїн, передусiм Швецiї, щo дaсть змoгу 

aдaптувaти укрaїнське суспiльствo дo сучaснoї мoделi упрaвлiння тa нaрештi 

дoпoмoже пoбудувaти збaлaнсoвaну, пoслiдoвну й лoгiчну мoдель сoцiaльнoї 

пoлiтики, якa б вiдпoвiдaлa викликaм тa зaгрoзaм ХХI ст. Вивчення 

зaкoнoмiрнoстей i oсoбливoстей стaнoвлення сoцiaльнoї рoбoти i сoцiaльнoї 

пoлiтики Швецiї, вичленення рушiйних чинникiв фoрмувaння ефективнoї 

мoделi i мехaнiзмiв держaвнoгo регулювaння iнтересiв рiзних суспiльних груп i 

верств нaселення, при їх умiлiй aдaптaцiї дo укрaїнських умoв, мoжуть сприяти 

ствoренню збaлaнсoвaнoї сoцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi. 
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