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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
НА СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 

IMPACT ON SOCIAL POLICY SOCIAL COHESION SOCIETY 
 

Стаття присвячена впливу державної соціальної політики на соціальну згуртова-
ність суспільства. Розглянуто теоретичні аспекти поняття соціальної політики 
та соціальної згуртованості. Досліджено механізм взаємозв’язку соціальної політи-
ки та соціальної згуртованості суспільства. Запропоновано можливі напрями удо-
сконалення соціальної політики для підвищення рівня соціальної згуртованості сус-
пільства.  
 
Статья посвящена влиянию государственной социальной политики на социальную 
сплоченность общества. Рассмотрены теоретические аспекты понятия социаль-
ной политики и социальной сплоченности. Исследован механизм взаимосвязи соци-
альной политики и социальной сплоченности общества. Предложены возможные 
направления совершенствования социальной политики для повышения уровня со-
циальной сплоченности общества. 
 
The article is devoted to the impact of government social policy on social cohesion of 
society. The theoretical aspects of the concept of social policy and social cohesion. Social 
policy, in our opinion, should be considered as a specific state activities aimed at realizing 
the right of every citizen to participate freely in all areas of socio-economic, labor and 
spiritual life of society, to meet essential human needs and interests of social groups at 
constant detection and recording social consequences of economic, political and ideological 
transformations. Social cohesion is seen today as a priority concept of social development, 
which focuses on social and cultural integration, overcoming significant socio-economic 
gaps within society to achieve sustainable development. 
The mechanism of the relationship of social policy and social cohesion of society. Social 
cohesion is ensured not only political slogans and good intentions. It has formed 
consciously, purposefully, consistently with the participation of all social forces. A special 
role in this process belongs to the state, which can and should influence social cohesion 
by means of social policy. 
The possible directions of improvement of social policies to enhance social cohesion of 
society: a radical renewal of social policy in the educational, medical, housing and other 
areas based on respect for the rights and equality of all citizens of society. 
 
Ключові слова. Соціальна політика, соціальна згуртованість, держава, громадян-
ське суспільство.  
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Вступ. Соціальна згуртованість на сьогоднішній день розглядається в якості 

пріоритетної концепції розвитку суспільства, яка орієнтована на соціально-
культурну інтеграцію, подолання значних соціально-економічних розривів все-
редині суспільства з метою досягнення стійкого розвитку. Цілком очевидно, що 
соціальна згуртованість забезпечується не політичними гаслами та лише доб-
рими намірами. Вона має формуватись свідомо, цілеспрямовано, наполегливо за 
участі усіх соціальних сил. Особлива роль у цьому процесі належить державі, 
яка може і повинна впливати на соціальну згуртованість за допомогою соціаль-
ної політики. 

Питання, пов’язані з соціальною політикою і її ефективністю досліджували: 
А. Александрова, Н. Борецька, Л. Вернигора, Я. Жаліло, М. Кравченко, Е. Ліба-
нова, А. Гриненко, О. Макарова, Г. Лопушняк, А. Новікова, О. Піщуліна , В. Ро-
їк, У. Садова, В. Скуратівській, І. Хендшель, Ю. Шклярский, В. Якимець та ін. 
У свою чергу питання дослідження соціальної згуртованості суспільства прису-
тні в наукових працях Л. Вітте, Я. Дреновскі, Л. Козера, А. Сена, А. Колота [7], 
Е. Лібанової. Процес взаємозв’язку соціальної політики та соціальної згуртова-
ності суспільства почали розглядати зовсім недавно і напрацювання в даному 
напрямку майже відсутні. Саме тому, завданням нашої статті є висвітлення по-
няття соціальної політики, її основних напрямків і взаємозв’язку з соціальною 
згуртованістю суспільства. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу соціальної полі-
тики на соціальну згуртованість українського суспільства. 

Результати дослідження. Соціальна політика являє собою специфічну дія-
льність держави, спрямовану на реалізацію права кожного громадянина вільно 
брати участь у всіх сферах соціально-економічного, трудового, духовного жит-
тя суспільства, задля задоволення сутнісних потреб людини, інтересів соціаль-
них груп при постійному виявленні і обліку соціальних наслідків економічних, 
політичних, світоглядних перетворень [7].  

У вузькому сенсі соціальна політика розглядається в контексті соціального 
адміністрування і відноситься до комплексу заходів, що надаються соціальною 
державою населенню в аспектах зайнятості та соціального захисту, охорони 
здоров’я та освіти.  

У широкому сенсі соціальна політика є системою управлінських, регулятив-
них, саморегулятивних способів і форм діяльності суб’єктів, сукупність прин-
ципів, рішень і дій, які втілюються в соціальних програмах і соціальній практи-
ці з метою задоволення соціальних потреб, збалансування соціальних інтересів 
людини, соціальних груп суспільства, досягнення соціальних цілей, вирішення 
соціальних завдань, формування соціальних цінностей [7].  

Ефективна соціальна політика створює умови для формування, розвитку та 
оптимального функціонування соціальних відносин, всебічного розкриття, са-
мореалізації творчого соціального потенціалу людини, особистості, її сутнісних 
сил, а також для задоволення людиною соціальних потреб та інтересів, освоєн-
ня соціальних цінностей, підтримання в суспільстві соціальної згоди, стабільно-
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сті, самовідтворюючого, самодостатнього рівня соціодинаміки, соціального 
прогресу. Зміст соціальної політики, її цілі і завдання розкриваються в системі 
функцій — відносно самостійних, але тісно пов’язаних між собою та із соціаль-
ною згуртованістю суспільства. 

Соціальну згуртованість суспільства доцільно розглядати на основі кількох 
сучасних підходів (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Підходи до трактування та основні елементи  
поняття соціальної згуртованості суспільства [1, с. 44] 

Перша з головних функцій соціальної політики — забезпечення соціальної 
стійкості та соціальної безпеки суспільства. Соціальна структура може бути рі-
зною у різних суспільствах, вона може якісно змінюватись упродовж історії то-
го самого суспільства в результаті еволюцій і революційних реформ. Але вона 
повинна бути стійкою та самовідновлюючою (динамічною), інакше це суспільс-

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

Основні складові соціальної згуртованості суспільства 

Якість життя і загальне благополуччя 

Стабільні відносини у суспільстві 

Мінімізація соціальної ізоляції, солідарність і толерантність  

Соціально відповідальна держава 

Високий рівень довіри громадян до органів влади,  
доступ всіх громадян до своїх законних прав 

Рада Європи 
Соціальна згуртованість 
— це здатність суспільст-
ва забезпечувати добробут 
усіх своїх членів мінімі-
зуючи диспропорції у роз-
витку і уникаючи маргіна-
лізації людей 

А.М. Колот 
Соціальна згуртованість — це 
включеність й участь членів 
суспільства у політичному, 
економічно-му та культурному 
житті; це почуття солідарності 
і належності до суспільства, 
що засноване на ефективному 
використанні громадянських 
прав та інших надбань демок-
ратичного суспільства; добро-
бут абсолютної більшості гро-
мадян, гармонійні і стабільні 
відносини, мінімізація соціа-
льної ізоляції та соціальної 
дезінтеграції 

Світовий Банк 
Соціальна згуртованість — це 
такий стан, за якого група 
людей у межах певної тери-
торії — країни, демонструє 
здатність до співпраці, що, в 
свою чергу, створює інститу-
ційну можливість для проду-
ктивних змін; можливість без 
втрати індивідуальних від-
мінностей забезпечити коор-
динацію, співпрацю заради 
реалізації критично важливих 
цілей суспільства 
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тво зруйнується, занепаде, припинить своє існування. Тому соціальна структура 
має бути настільки стійкою, щоб витримати як внутрішні, так і зовнішні небез-
пеки її руйнування водночас виносити в собі перспективу та потенціал якісного 
відновлення шляхом еволюційних реформ, а часом і революцій. Це реалізується 
за допомогою ефективних реформ і демократизації суспільства. 

Наступна функція — забезпечення суспільством і державою необхідного й 
достатнього рівня соціальної захищеності як населення загалом, так і кожної 
його соціальної групи та кожного індивіда. Це знайшло своє закріплення в Кон-
ституції України як право кожного громадянина держави бути соціально захи-
щеним — ст. 27, 42, 46, 47–52. 

При забезпеченні двох попередніх функцій починає раціонально працювати і 
функція консолідації суспільства та його розвитку. Таким чином, через функції 
та відповідні інструменти, соціальна політика може ефективно впливати на со-
ціальну згуртованість суспільства.  

Виконання соціальних функцій, покладених на державу, здійснюється через 
систему органів соціального захисту виконавчої влади і місцевого самовряду-
вання всіх рівнів. Крім того, ще є соціальні партнери — профспілки та робото-
давці, а також громадськість. І навіть у сукупності вони складають далеко не 
повний перелік суб’єктів реалізації державної соціальної політики [7]. 

У структурі соціальної політики розглядаються три рівні: державний, регіона-
льний, місцевий. Питання фінансування розвитку освіти, охорони здоров’я, куль-
тури, житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населен-
ня в основному повинні вирішуватися на рівні вищих органів державної влади. 
Усі три рівні (державний, регіональний, місцевий) перебувають у безперервній 
взаємодії, взаємообумовлені і становлять нерозривну єдність. Тому соціальну по-
літику, яка вже на етапі формування являє собою тристоронній процес розробки 
взаємно погоджених принципів вирішення соціальних проблем, називають триє-
диною соціальною політикою. У соціальній державі реалізація такої соціальної 
політики здійснюється на всіх трьох рівнях, що становлять собою цілісну систе-
му. Під цілісністю трирівневої системи ми маємо на увазі не просто суму складо-
вих структур або ж перенесення властивостей кожної складової в єдине ціле, а ін-
тегральну структуру, що складається з частин, що знаходяться у нерозривній 
єдності і становлять єдність. Сполучення цих частин здійснюється за принципом 
системності. Системність щодо сполучення державного, регіонального і місцево-
го рівнів реалізується при гармонізації інтересів усіх трьох рівнів, а також при чі-
ткому визначенні їхніх пріоритетів і повноважень. 

Соціальна політика в умовах трансформації суспільних відносин, формуван-
ня соціальної держави та громадянського суспільства має на меті звузити, а в 
перспективі звести нанівець роль у соціальному житті чинників, які втрачають 
соціальне значення або гальмують процес суспільної соціодинаміки і створити 
умови для посилення ролі чинників, детермінант, що сприяють соціальному 
прогресу, посилюють соціальну безпеку людини. Зараз мета соціальної політи-
ки полягає у вирішенні суперечностей суспільного, соціального розвитку, що 
гальмують процес формування соціально орієнтованої економіки, як то: стано-
влення середнього класу, активізація соціальної мобільності, утвердження діє-
вих механізмів соціального життєзабезпечення людини як основного суб’єкта 
соціального розвитку. 
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Механізм впливу соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства 
розглянуто на рис. 2. Складовими цього механізму визначено основні цілі та за-
вдання, функції (забезпечення соціальної стійкості та безпеки, забезпечення 
консолідації та розвитку суспільства, забезпечення соціальної захищеності на-
селення), інструменти та результати впливу соціальної політики держави на со-
ціальну згуртованість суспільства.  

 

 

Рис. 2. Складові механізму впливу соціальної політики  
на соціальну згуртованість суспільства 

Джерело: розробка авторів. 

Здатність суспільства забезпечити соціальну згуртованість і загальний добробут 
повинна розглядатися як відповідальність для всіх компонентів суспільства. Про-
тягом XX століття вважалося, що відповідальність за загальний добробут лежить 
на державі («держава загального добробуту» — «Welfare State») — крім тієї най-
важливішої ролі, яку могли грати сім’я і традиційні зв’язки, — в той час як відпо-

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Результати впливу ефективної соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства: 
‐ вищий рівень соціальної згуртованості суспільства; 
‐ досягнення вищого рівня якості життя населення; 
‐ вихід на новий щабель економічного розвитку; 
‐ перехід до нового рівня цивілізаційності. 

Основні цілі та завдання соціальної політики на макрорівні: 
- Підвищення рівня соціальної згуртованості суспільства; 
- Здійснення ефективного регулювання соціальних відносин у суспільстві; 
- Створення умов для формування та розвитку середнього класу; 
- Вирішення проблем бідності та безробіття, забезпечення ефективного розподілу та пере-
розподілу доходів населення; 
- Формування стимулів до високопродуктивної праці й надання соціальних гарантій для еко-
номічно активного населення; 
- Забезпечення розвитку закладів соціальної інфраструктури; 
- Прогресивний розвиток системи соціального захисту населення; 
- Моніторинг соціального відторгнення громадян, окремих соціальних груп та ефективне їх 
залучення у суспільне життя; 
- Підвищення рівня якості життя населення. 

Функції соціальної політики, що 
спрямовані на формування та роз-
виток соціальної згуртованості сус-
пільства: 
‐ забезпечення соціальної стійкості 
суспільства, його соціальної безпеки; 
‐ забезпечення консолідації та розви-
тку суспільства; 
‐ забезпечення соціальної захищенос-
ті населення; 
‐ забезпечення захисту навколишньо-
го середовища (екологічна) 

Інструменти соціальної політики для під-
вищення рівня соціальної згуртованості су-
спільства: 
- дієва законодавча база; 
- реформи, наповнені соціальним змістом; 
- ефективна прогресивна система оподатку-
вання; 
- розподіл державного бюджету та бюджетів мі-
сцевого рівня відповідно до реальних потреб; 
- залучення інвестицій; 
- державні програми з вирішення конкретних 
соціальних проблем (соціального відторгнення) 
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відальність за економічний розвиток лежить на ділових колах. Економічні пробле-
ми, що з’явилися в останні десятиліття, і глобалізація економіки показали, що по-
дібна модель уже є недостатньою і що загальний добробут має стати метою, яку 
поділяє усіма членами суспільства. Такий новий підхід не означає, що держава по-
винна відмовитися від своїх зобов’язань, а має на увазі пошук різноманітніших 
форм діяльності із залученням нових партнерів. Таким чином, удосконалення дер-
жавної соціальної політики є основою для підвищення соціальної згуртованості.  

Найкращою для України, на нашу думку, моделлю соціальної політики на 
сучасному етапі може стати поєднання лібералізму та соціальної орієнтації. Пе-
рше дає можливість в умовах відсутності достатності фінансових ресурсів дер-
жави, створити такі умови для самореалізації та самозабезпечення економічних 
суб’єктів (насамперед — для малого та середнього бізнесу). Соціальна ж орієн-
тація передбачає формування раціональної системи соціального захисту насе-
лення. В умовах соціально-ринкових трансформацій держава має виступити со-
ціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну 
політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах.  

Узагальнюючи сказане слід сказати, що сучасна соціальна політика — це 
продукт розвитку людської цивілізації, інститут, що створює передумови того, 
щоб кожен індивід вирішував наявні соціальні проблеми не самотужки, а за до-
помогою потенціалу держави, підприємницьких структур, інших суб’єктів гро-
мадянського суспільства. При цьому, варто також акцентувати увагу й на тако-
му незаперечному факті, що “соціальна політика у сучасному її розумінні — це 
не лише соціальний захист, соціальне забезпечення, а й закладання підвалин 
соціального розвитку. Головне, на що суспільство має чекати від реалізації со-
ціальної політики — це досягнення соціальних стандартів людського розвитку 
через освіту, охорону здоров’я, культуру та інші складові соціально-трудової 
сфери“ [6, с. 11].  

Висновки. Соціальна політика в країні на сучасному етапі має вивчати, дос-
ліджувати, аналізувати природу виникнення потреб людей, структуру спожи-
вання, виділяти раціональні потреби людини, родини, соціальних груп, окремих 
регіонів, суспільства в цілому з урахуванням різноманітності цих потреб та 
споживачів. Реформування соціальної політики в сферах доходів населення, за-
йнятості та оплати праці, житлової політики, охорони здоров’я, освіти і культу-
ри в поєднанні з модернізацією економіки, розробкою та реалізацією концепції 
соціальної згуртованості має стати основою для підвищення рівня соціальної 
згуртованості українського суспільства та входження на гідних засадах нашої 
країни у співтовариство розвинених країн світу. 

Наведене дає підстави для висновку, що формування цивілізаційних засад 
сучасної соціальної політики є однією з нагальних потреб сьогодення для реалі-
зації соціальної згуртованості і тому подальше наукове дослідження та допов-
нення інструментарію є майбутнім завданням наукових досліджень у розвитку 
соціально-політичної науки.  
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