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оптимуму. У таких умовах існує цілком реальний ризик потрапляння системи зайня-
тості в порочне коло «нескінченної» трансформації, де ймовірність того, що унікаль-
ний людський і соціальний капітал зможе подолати резистентність індустріальної си-
стеми і стати головним атрактором, наближається до нуля. Однак, можливість
реактивації трансформаційних змін все ж залишається і нами вона вбачається у рефо-
рмуванні базових інститутів соціалізації, які, володіючи значним потенціалом впливу
на процес формування особистості, здатні звільнити свідомість індустріального пра-
цівника від стереотипів і шаблонів, а також закріпити новий категоричний імператив,
сформульований в термінах ліберального гуманізму.
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СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Проголошення України як соціальної держави вимагає здійснення активної та послі-
довної економічної політики держави, спрямованої на забезпечення гідного рівня
життя та умов праці, а також досягнення загальної стабільності та згуртованості в су-
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спільстві. На сьогодні трансформаційні процеси в Україні супроводжуються негатив-
ними наслідками в усіх сферах життєдіяльності суспільства — політичній, економіч-
ній, соціальній тощо. Усе це призводить до виникнення соціально-економічних проти-
річ, збільшення рівня конфліктності, зростання соціальної напруженості в суспільстві,
недовіри населення до влади, тому саме ефективна соціальна політика держави здат-
на вирішити поставлені проблеми.

Провозглашение Украины как социального государства требует осуществления актив-
ной и последовательной экономической политики государства, направленной на обес-
печение достойного уровня жизни и условий труда, а также достижения общей стаби-
льности и сплоченности в обществе. Сегодня трансформационные процессы в Украине
сопровождаются негативными последствиями во всех сферах жизнедеятельности об-
щества — политической, экономической, социальной и т.д. Все это приводит к возни-
кновению социально-экономических противоречий, увеличение уровня конфликтнос-
ти, рост социальной напряженности в обществе, недоверия населения к власти,
поэтому именно эффективная социальная политика государства способна решить по-
ставленные проблемы.

Proclamation of Ukraine as a social state requires the implementation of active and
consistent economic policy, aimed at ensuring a decent living and working conditions, as
well as achieving the overall stability and cohesion of society. Today transformation
processes in Ukraine accompanied by negative consequences in all spheres of life —
 political, economic, social, etc.. All this leads to a socio-economic contradictions, increase
the level of conflict, the growth of social tension, distrust of power, so it is an effective
social policy of the state is able to solve problems.

Ключові слова: соціальна держава, принципи соціальної держави, державна еконо-
мічна політика, соціальна політика, соціально-економічний розвиток.

Ключевые слова: социальное государство, принципы социального государства, госу-
дарственная экономическая политика, социальная политика, социально-
экономическое развитие.

Key words: social state, the principles of the social state, the state economic policy, social
policy, social and economic development.

Вступ. Ідея соціальної держави, де суспільні інтереси мають першочергове за-
вдавння для розробки та реалізації ефективної економічної політики держави, на
сьогодні залишається актуальною. Питання соціальної держави розглядається
українськими науковцями вже багато років, але, на жаль, на практиці проблеми в
соціальній сфері залишаються гострими та мають багато протиріч, що свідчить
про незлагоджений та неефективний механіз їх розробки, реалізації, а головне, на
наш погляд, коректної постановки цілей не лише соціального розвитку, а й еконо-
мічної політики держави в цілому.

Концепції соціальної держави й соціальної справедливості розглядались таки-
ми вченими, як А. Сміт, І. Бентам, У. Петі, Дж. Кейнс, К.Маркс, Дж. Мілль, Дж.
Роулз, Д. Хейман, А. Маршал, В. Ойкен та інші. Серед українських вчених про-
блематика досліджувалась І. Гнібіденко, В. Куценко, А. Колотом, Е. Лібановою,
О. Макаровою, а також іншими вченим.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є висвітлення питання ста-
новлення соціальної держави в Україні. Теоретичне розуміння основних принци-
пів соціальної держави та аналіз дійсності, наскільки заявлені тенденції відпові-
дають практичній їх реаізації.

Результати дослідження. Як відомо, Україна стала на шлях побудови соціаль-
но орієнтованого суспільства, що зазначено в Конститутції України: «Ураїна є су-
веренна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». [5]. Отже, по-
няття «соціальна» передбачає, що держава буде здійснювати соціальну політику,
яка має бути спрямована на забезпечення потреб та інтересів усіх соціальних груп
суспільства. Також, згідно з Конституцією України (ст. 3) проголошено, що «лю-
дина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість та безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
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визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед
людиною за свою діяльість. Утвердження прав і свобод людини є головним
обов’язком держави» [5]. Таким чином, в Конституції України зазначені головні
цілі та завдання щодо діяльності держави, які мають бути не лише враховані, а й
стати основою формування та реалізації економічної політики держави.

Досвід багатьох європейських держав, що визначається відповідно до Консти-
туцій, показує, що їх соціально-економічна політика опирається на настпупні
принципи [2; с.89]:

— принцип економічної свободи людини та визнання права підприємців чи їх
об’єднань, найманих працівників та їх профспілок на тарифну автономію на осно-
ві соціального партнерства;

— принцип довіри до регулюючої ролі ринку шляхом попиту та пропозиції, ці-
ноутворення, конкуренції, та в одночас і на принцип відповідальності держави за
гру ринкових сил та створення умов для впорядкування протікання економічного
та соціального життя, спрямованого на забезпечення добробуту своїх громадян;

— принцип соціальної справедливості та солідарності суспільства, зокрема
шляхом податкового перерозподілу доходів від багатих до бідних та залучення
дієздатних до трудового процесу, забезпечення соціальної відповідальності праце-
здатних за ще чи вже не працюючих громадян;

— принцип участі працівників в управлінні виробництвом та розподілі, у сус-
пільному та державному житті, розвиваючи при цьому різні форми суспільного
розвитку.

Соціальний компонент державної економічної політики в розвинуних країнах
включає три важливих параметри:

— нормативно-договірне регулювання заробітної плати найманих працівників
та доходів самозайнятого населення;

— розвиток інститутів обв’язкового та добровільного соціального страхування,
які дозволяють мінімізувати та компенсувати основні види соціальних ризиків
(захворювання, старості, інвалідності, втрати місця роботи);

— надання державою суспільних благ, які пов’язані з соціальним забезпечен-
ням, освітою, охороною здоров’я, житлово-комунальними послугами. [10]

В економічній літературі можна зустріти різні підходи щодо трактування та
розуміння поняття соціальної держави, адже протягом ХХ століття склалися її
різні моделі, а й відповідно різні механізми реалізації соціальної політики дер-
жави. [7]

Так, соціально-демократична модель базується на інвервенціоніській моделі соці-
альної держави та виключає потенційну можливість ринку задовольнити потреби всіх
груп населення. Основна мета державної соціал-демократами, полягає в проведенні
випереджувальинх і профілактичних заходів у соціальній сфері. Однак, незважаючи
на ідеологічну схильність до універсалізму в соціальному забезпеченні, спостеріга-
ється певний рух у бік розширення платності соціальних послуг.

Інша модель ґрунтується на системі соціального страхування з пайовим відра-
хуванням внесків працівників та работодавця. Боротьба з бідністю поєднується з
підтримкою високів стандартів життя усіх громадян. Ринок праці та зайнятість ре-
гулюються соціальними партнерами.

Континентально-європейську модель ототожнюють їз цетристським ї консер-
вативним підходом до визначення моделі соціальної держави. Її високий соціаль-
ний потенціал полягає в поєднанні традиційних цінностей універсалізму й пере-
розподілу їз забезпеченням економічної мобільності відповідальності. У
консервативній моделі приватні форми соціального страхування відіграють допо-
міжну роль — пріоритет надається обов’язковим. Прагматизм консерваторів під-



442

тримується їх втручанням у соціальні процеси тільки у випадках, коли ринок не-
спроможний забезпечити добробут населення. [7; с. 7-8]

Одним з найважливіших інструментів реалізації принципів соціальної держави
є соціальна політика. Різні країни обирають свої моделі соціальної політики. Ви-
діляють три моделі реалізації соціальної політики держави: ліберальна модель,
копоративна, суспільна. Всі моделі соціальної політики передбачають створення
умов для забезпечення чіткого функціонування всієї системи соціально-
економічних інститутів щодо регулювання соціальних відносин. Саме тому, біль-
шість науковців вважають, що об’єктом соціальної політики соціальної держави є
суспільні, а саме, соціальні відносини, процеси життєдіяльності суспільства, що
безпосередньо або опосередковано впливають на формування соціальної безпеки
людини, задоволення нею власних соціальних потреб та інтересів, освоєння та
створення соціальних цінностей. [7]

Таким чином, здійснення ідей соціальної держави через механізми реалізації соці-
альної політики можуть бути різними. Ступінь соціальноті держави не залежить від
безпосередніх розмірів фінансової участі держави в реалізації соціальної політики.
Визначальними факторами ступеня соціальної держави є, насамперед, першорядність
соціальних цілей в розробці та реалізації економічної політики держави, визначення її
місії та їєрархії цілей; наявність сильних політичних та державних інститутів, ство-
рення адміністративних умов та правового простору для вільного функціонування рі-
зних суб’єктів господарювання та їх економічна ефективність.

На жаль, в Україні зазначені законодавством заходи спрямовані лише на вирі-
шення окремих поточних проблем, підтримку окремих категорій громадян та не
відповідають поставленим цілям. Така ситуація зумовлена, з одного боку, законо-
давчою невизначеністю стратегічних орієнтирів державної соціальної політики, а
з іншого — неефективною структурою державних інститутів, діяльність яких має
забезпечувати реалізацію визначеною соціальної політики держави.

Також, слід зазначити, що незважаючи на конституційно визначений соціальний
характер держави в Україні, виконання нею соціальних функцій характеризуються
значною суперечливістю. До нездатності вирішення соціальних проблем призвела
відсутність системного підходу до формування державної соціальної політики, дер-
жавних соціальних гарантій, сучасного інструментарію, вибору пріоритетів соціаль-
ної політики та механізмів її реалізації, а також концептуальна неусвідомленість соці-
альної складової та практичне відокремлення розуміння «економічного» та
«соціального». Соціальні цілі фактично відходили на другий план порівняно з еконо-
мічними, адміністративними та політичними пріоритетами. Перевага надавалась в
основному трансформації економічним інститутам, а цілям соціального розвитку,
підвищення рівня та якості життя громадян не приділялось належної уваги.

Таким чином, для становлення та розвитку соціальної держави велику роль ві-
діграє побудова ефективної та наукообґрунтованої економічної політики держави,
адже наряду з економічними можливостями країни слід враховувати й інституційні
фактори соціально-економічного розвитку. На сьогодні дуже важливим є виділення
та врахування інституційних факторів при регулюванні соціальних процесів.

Однією з головних ознак недостатнього соціального ефекту економічного роз-
витку в Україні є низький рівень середньодушового ВВП. Так, ВВП на душу насе-
лення, обчислений за паритетом купівельної спроможності (за даними МВФ), в
Україні є вдвічі меншим, ніж у нових країнах-членах ЄС, і майже у чотири рази
меншим, ніж у розвинутих європейських країнах. [9; с. 62]

Становище в Україні, яке виникло в соціальній сфері, обумовлене наступними
чинниками:
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— концептуальна неусвідомленість соціальної складової, що викликано роз-
межуванням соціальної та економічної складових у формуванні державної еконо-
мчної політики;

— відсутність системного підходу до формування державних соціальних гара-
нтій, сучасного інструментарію вибору пріоритетів соціальної політики і механіз-
мів їх реалізації;

— повільне просування соціальних реформ (механічне збільшення ресурсного
забезпечення соціальної сфери відтіснили зміни, які мали відбутися в реорганіза-
ції самої соціальної сфери, технологіях та методах забезпечення соціальних по-
треб, збільшенні соціальної віддачі ресурсів, що направляються на розвиток соці-
альної сфери);

— уповільнення темпів зростання реальної заробітної плати через прискорення
інфляційних тенденцій;

— наявність значної різниці заробітної плати в регіональному вимірі та за ви-
дами економічної діяльності;

— різьке погіршення становища на ринку праці, переважання тенденцій актив-
ного вивільнення працівників і погіршення стану з оплатою праці працюючих;

— недосконалість нормативно-правового забезпечення у сфері соціального за-
хисту;

— надмірну кількість задекларованих соціальних пільг при фактичному недо-
триманні принципів їх цільового призначення. Замість розвитку можливих напря-
мів соціальної політики збільшувалась кількість різноманітних видів соціальної
допомоги та пільг. Система пільг найбільше розвинулась вже після набуття
Україною незалежності, було запропановано пільги за соціальною ознакою. Збі-
льшення кількості пільг і розширення кола пільговиків не було підкріплено мож-
ливостями бюджетного фінансування;

— нераціональність системи соціальних послуг, перевантаженість держави ме-
режею бюджетних установ, які виконують різні функції в соціальній сфері;

— активне збільшення видатків на соціальний захист та на соціальне забезпе-
чення. [9; с. 63]

На наш погляд, в Україні першочерговим фактором при становленні соціальної
держави є чітке визначення даного терміну та визначення його смислового наван-
таження при практичних діях держави при розробці та реалізації економічної по-
літики. Адже, вдалою є соціальна політика держави, коли не лише збільшується
соціальне забезпечення населення, а формується реальне підґрунття для благопо-
лучної його життєдіяльності. Таким чином, створення рбочих місць та дієвий пра-
вовий зхист працівників є набагато ефективнішим для розвитку економіки країни,
а ніж просте збільшення пенсій та соціальних виплат. Потрібно якісне осмислення
змісту поняття «соціальна держава». Для України життєвою потребою є створення
принципово нової системи соціального захисту населення, зорієнтованої, переду-
сім, на створення можливостей для кожного громадянина і людини реалізувати
свої конституційні права.

Дуже важливим є розробка та введення в дію заходів соціальної політики в
кризової ситуації. Наприклад, заборона звілнення працівників на законодавчо-
му рівні в період кризових ситуація. Дане твердження базується на ідеях аме-
риканського економіста, лауреата Нобілевської премії з економіки П. Кругма-
на, якого в Україні підтримують такі вчені як В.М.Геєць та А.А. Гриценко. П.
Кругман в своїй книзі «Вихід з кризи є!» виступає з кейнсіанської позиції та
зазначає, що боротьбі з кризою як у світі, так і в Україні нерідко перешкоджає
домінування політики над економікою, тобто прийняття рішень за принципом
так званої «політичної доцільності». [1; с.5]
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На думку американського вченого, головний постулат Дж. М. Кейнса, який
може дати позитивний ефект за сучаних обставин є те що «економити слід під час
буму, а не спаду. Нині уряди повинні витрачати більше, а не менше, доки приват-
ний сектор знову не буде готовий тягнути економіку вперед, проте стала перева-
жати політика суворої економії, що руйнує ринок праці». [1; с.6]

Так, у період з 2000 року по 2013 рік середньооблікова кількість штатних
працівників зменшилась з 13 678 тис. осіб до 10 164 тис. осіб, а чисельність лю-
дей працездатного віку залишилась майже незмінною — 21 150 тис. осіб та
20 478 тис. осіб відповідно та різке збільшення безробітних у кризових періодах,
наприклад, у 2008 році за один місяць з листопада по грудень збільшилась на
205 тис. осіб (коли річне коливання кількості безробітних за попередні роки
складало не більш ніж 100 тис. осіб), призвело до дестабілізації майже усіх сек-
торів економіки та викликало різке бюджетне навантаження на соціальні випла-
ти безробітним. [3] Таким чином, на наш погляд, дуже важливим є жорстке ре-
гулювання ринку праці з боки держави саме в період кризових явищ та виробка
відповідної соціальної політики. Наприклад, заборона звільнення працівників на
законодавчому рівні (можливе зменшення робочого часу, але не звільнення) зда-
тна зберегти ситуацію на ринку праці, а кошти, які б пішли на соціальні виплати
безробітним, інвестувати в інновації пріоритетних секторів економіки, як держа-
вну підпримку в кризовий період, здатних за визначений період допомогти ста-
білізувати економічний стан країни.

П. Кругман відзначає, що зайнятість є ключова проблема макроекономічної
політики, а разом з тим й економічної політики держави. Він не тільки відзначає
те, що безробіття має негативний вплив на економіку, але й акцентує увагу на
тому, що тривале безробіття деморалізує людину і завдає шкоди її внутрішньому
світові. Адже, на сьогодні, саме люський капітал має велике значення для розви-
тку країни. Це випливає з неможливості відокремлювати соціальний та економі-
чний компоненти державної політики. Соціальний розвиток неможливо розгля-
дати, як другорядний щодо економічного змісту держави соціального типу, в
суспільстві, в якому людина розглядається і як головний чинник, і як головна
цінність, мета соціально-економічного розвитку, тому при розробці державної
економічної політики є дуже важливим розглядати економічний та соціальний
напрямки розвитку, як єдине ціле, кожна компонента з яких обумовлює та спри-
яє розвитку іншої [1

Висновки. На жаль, на сьогодні в Україні не відбувається реалізації принци-
пів соціальної держави повною мірою. Першочерговим завданням для досягнен-
ня даної мети є проведення якісних перетворень в соціальній сфері, формування
такої соціальної політика, яка буду не відокремлена, а діяти взаємно та злаго-
джено з економічною політикою держави. Соціальні аспекти мають пронизувати
всі економічні процеси, рішення та дії держави. Економічне зростання та соціа-
льна політика повинні розглядатися в єдності, а це можливе лише за умови, коли
всі проблеми суспільства розглядатимуться крізь призму принципів соціальної
держави.
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СОЦІЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ
ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ «АКТИВНОГО СТАРІННЯ»

Досліджується сучасний стан соціальної інтеграції осіб літнього віку в Україні. На ма-
теріалах опитування аналізуються окремі аспекти соціальної інтеграції осіб літнього
віку. Розглядаються шляхи подальшого розвитку політики щодо соціальної інтеграції
осіб літнього віку.

Исследуется современное состояние социальной интеграции пожилых людей в Украи-
не. На материалах опроса анализируются отдельные аспекты социальной интеграции
пожилых. Рассматриваются пути дальнейшего развития политики относительно соци-
альной интеграции пожилых.

Paper is devoted to investigate of older population’s social integration in Ukraine. Some
aspects of social integration older population’s are investigated. Policy steps, aimed at
ensuring social integration of older populations are characterized.
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Вступ. Старіння населення в сучасних умовах є демографічною тенденцією,
що великою мірою впливає на розвиток як розвинутих країн так і людства у ціло-
му. Україна відноситься до країн з високим рівнем постаріння й, згідно більшості
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