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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Після набуття незалежності в Україні було проголошено
курс на формуванням основ соціальної ринкової економіки. Ця
мета закріплена у ст.1 Конституції України, де зазначається,
що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава1. Тому для України, згідно Конституції, пер-
шочерговим є послідовне впровадження принципів соціальної
ринкової економіки, яка характеризується розвиненими ринко-
вими відносинами, високим рівнем економічного розвитку, по-
літичною демократією, гарантованим доступом до системи
освіти та охорони здоров’я, розвиненою системою соціального
захисту.

Стратегічною метою України є вступ до Євросоюзу, що се-
ред іншого означає послідовну орієнтацію на діючу в провід-
них європейських країнах модель соціально-економічного роз-
витку — модель соціальної ринкової економіки, перевагами
якої є високий рівень соціальних стандартів і розвитку гумані-
тарної сфери, ефективний захист прав працівників, розвинена
система соціального захисту. При цьому ряд західноєвропей-
ських країн взагалі дотримується концепції держави загально-
го добробуту, де головна роль держави полягає у створенні
якомога більшого добробуту для можливо більшої кількості
                     
1 Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України — 1996
—№30. — С. 141.
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громадян, забезпечення гарантій соціального захисту і соціаль-
ної справедливості.

Соціальна ринкова економіка, що склалася в низці країн Єв-
ропи, гарантує свободу приватної ініціативи і ринкової конку-
ренції, справедливий розподіл благ економічного зростання і
соціально збалансований розвиток. Водночас західні держави
загального добробуту розрізняються методами забезпечення
потреб добробуту громадян, що дає змогу виокремити різні мо-
делі держави загального добробуту — скандинавську, рейнсь-
ку, англосаксонську. Так, консервативні корпоративістські
держави добробуту (наприклад, Німеччина) покладаються на
схеми соціального страхування, пов’язані з робочим місцем.
У соціал-демократичній державі добробуту (наприклад, Шве-
ції) перерозподіл здійснюється завдяки високому рівню опода-
ткування. Розвинуті країни добробуту відрізняються між собою
і тим, що вони організовуються і фінансуються у різний спосіб,
пільги розподіляються по-різному1. Найближче підійшла до оп-
тимального задоволення соціальних потреб Швеція, де соціаль-
но регульовані форми капіталізму найкраще задовольняють по-
треби людини. Економічний розвиток найкраще сприяє підви-
щенню добробуту тоді, коли він керується ефективними орга-
нами влади, які гарантують для всіх громадянські політичні і
соціальні права і таким чином підлягає дії чинників ефективної
політичної мобілізації.

Спільним для всіх моделей є те, що це є ідеальний тип соці-
ально-економічного устрою, в якому реалізується втілення пев-
них норм добробуту, які традиційно вважаються суттєвими для
більшості членів суспільства. Держава добробуту характеризу-
ється високим рівнем витрат, що базуються на страхуванні со-
ціальних програм, високим ступенем соціальної солідарності,
що реалізується шляхом використання вертикальної системи
перерозподілу, наданні гідного трудового захисту і вигоди для
працюючих, що знижує рівень бідності і нерівності. В таких
моделях головне призначення держави — забезпечення високо-
го рівня добробуту для більшості громадян, надання соціально-
го захисту і гарантування справедливості шляхом корекції роз-
поділу доходів і майна.

Основною функцією соціальної політики в західноєвропейсь-
ких країнах є перерозподіл суспільного продукту з метою забез-

                     
1 Б. Дікон, М. Халс, П. Станс. Глобальна соціальна політика. — Київ, Основи,
1999. — С. 74.
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печення колективних соціальних потреб і розвитку людських ре-
сурсів, найперше, охорони здоров’я і праці, захисту довкілля,
освіти, підготовки кадрів та соціального забезпечення вразливих
груп населення.

«Золотий вік» західної держави добробуту завдячує економіч-
ним системам після Другої світової війни, коли кейнсіанське ке-
рівництво економікою, поєднане з владою профспілок і соціаль-
них рухів перемістило ресурси від капіталу до робочої сили, а
також спостерігалося економічне зростання, що забезпечувало
фінансування соціального розвитку. Зараз країни Євросоюзу ма-
ють високі показники ВВП на душу населення, середній рівень
яких становить 30 тис. дол. США.

Практичними механізмами реалізації концепції держави за-
гального добробуту є політика на ринку праці, доступ до сис-
теми освіти і охорони здоров’я, політика доходів. Для забезпе-
чення справедливості запроваджується прогресивне опо-
даткування. Менталітет і традиції суспільства зумовлюють до-
пустиму шкалу прогресивного оподаткування. У країнах Євро-
союзу найвищі прогресивні ставки податку у Нідерландах —
52 %, Бельгії, Австрії, Фінляндії — 50 %, Німеччині — 42 %,
Франції, Великій Британії — 40 % за середнім показником по
ЄС 38,7 %1.

Визначальну роль у державах загального добробуту відігра-
ють соціальні програми, витрати на які становлять, наприклад, у
Бельгії 26,4 % ВВП, Данії — 27,1 %, Франції — 29,2 %, Шве-
ції — 29,4 %, Австрії — 27,2 %, Фінляндії — 26,1 %, Німеччині —
26,7 %, Швеції — 29,4 %2. Значні витрати на соціальний захист у
країнах Євросоюзу стали можливими в результаті розвитку і вдос-
коналення системи фінансування, до якої залучені всі верстви насе-
лення. Так, фінансування системи соціального захисту здійснюється
за рахунок надходжень від центрального уряду, соціальних внесків
працедавців, соціальних внесків осіб, які є реципієнтами соціальної
допомоги та інших джерел. Значну частку становлять витрати на
соціальний захист працедавців, які в середньому досягають 15—
20 % та перевищують 30 % у Бельгії та Швеції.

Розвиток держави добробуту має вагомі результати в розвитку
людського потенціалу — так, уже тривалий час європейські краї-
ни посідають провідні рейтингові позиції за індексом людського

                     
1 www.ukrbiznes.com/analitic/economy/9138.htm-
2 World Social Security Report 2010/11 Providing coverage in times of crisis and beyond. —
С. 263—266.
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розвитку. Є вагомі результати в подоланні бідності і соціальної
нерівності.

Зараз в Україні створюються основи соціальної ринкової
економіки. Для цього країні доведеться вирішити низку невід-
кладних задач. Найперше, забезпечити економічне зростання,
від якого залежить і соціальний розвиток. Так, зараз в Україні
ВВП на душу населення становить лише 6535 дол., або 29,5 %
від рівня найбіднішого члена ЄС—15 Португалії та 58,6 % від
найбіднішого нового члена ЄС — Болгарії. Тому в посткризо-
вий період в Україні необхідно забезпечити економічне зрос-
тання та зростання ВВП, що повинно привести до зниження
реальних цін на продукти і послуги, збільшення сукупної про-
позиції товарів і послуг. У кінцевому рахунку, зростаючий су-
купний суспільний продукт і дає можливість підвищити дохо-
ди працюючих і забезпечити гідний соціальний захист для
найбільш соціально вразливих верств населення. Водночас
економічний ріст тільки тоді позитивно вплине на стан людсь-
ких ресурсів, коли сприятиме створенню нових робочих місць,
підвищенню продуктивності праці та заробітної плати, а також
за умов використання суспільних ресурсів в інтересах активі-
зації процесу розвитку людини.

Для досягнення в Україні європейських соціальних стандартів
необхідно змінити акценти в соціальній політиці, надати пріори-
тетності збереженню та розвитку людського капіталу, оскільки
без соціальних підвалин важко забезпечити економічний розви-
ток і фактично неможливо зробити його стійким.

Невідкладного вирішення потребують проблеми бідності і со-
ціальної нерівності, які не сприяють економічному зростанню та
формуванню соціального капіталу. При цьому слід зазначити, що
в Україні общинність завжди була глибинною основою суспільс-
тва на цій території та складала ідеологічну основу і минулого
суспільного ладу. В початковий період ринкових перетворень су-
спільство радикально відійшло від історичних культурних цінно-
стей, у результаті чого була порушена вся система цінностей, се-
ред яких і почуття справедливості, а без цього неможливо
долучитися до європейських соціальних стандартів.

Для забезпечення соціальної справедливості необхідно запро-
вадити механізм, що давно застосовується в розвинених ринко-
вих економіках, яким, зокрема, є прогресивний податок. У захід-
них суспільствах не викликає сумніву необхідність частину
надприбутку віддати на соціальний розвиток. Для цього ці суспіль-
ства пройшли тривалий шлях культурних революцій, демократи-
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зації і вироблення певних цінностей, серед яких і почуття спра-
ведливості.

Таким же необхідним є формування ринкових інститутів у
розвитку соціальної сфери. Адже соціалістичні механізми забез-
печення розподілу і соціальної підтримки зруйновані, а нові ще
не створені. Водночас проблема соціального розвитку є першо-
черговою, адже це стосується людини — носія цінностей, знань,
досвіду, що, в кінцевому рахунку, визначає економічний розви-
ток країни і її конкурентоспроможність.

Орієнтація на європейську модель соціально-орієнтованої
економіки передбачає і врахування цінностей, на які спираються
суспільства європейських країн — досягнення загальної безпеки і
поширення її за межі Союзу, поглиблення культури демократії і
поваги до прав людини, розвиток соціальної ринкової економіки,
збереження довкілля. Саме система цінностей орієнтує на досяг-
нення європейських стандартів у соціальній сфері — рівня дохо-
ду, структури споживання, добробуту, зайнятості, фінансування
соціальних програм, що забезпечують розвиток людських ресур-
сів. У 1996 р. Україна приєдналася до Європейської соціальної
хартії, чим задекларувала вибір європейських цінностей і забез-
печення європейських соціальних стандартів.

Однак, при цьому слід враховувати, що європейська соціальна
свідомість, економічна культура і поведінка в історичному кон-
тексті формувалися в індивідуалістичній цивілізаційній парадиг-
мі, заснованій на європейському праві. Для винайдення продук-
тивної моделі соціально-економічного розвитку кожна країна має
усвідомлювати власне культурно-цивілізаційне підґрунтя тобто
формальні і неформальні інституції, що визначають природу її
реального, повсякденного життя1.

Оцінюючи перспективи соціально-економічного розвитку
України, можна сподіватися, що вона має шанси побудувати со-
ціальне ринкове господарство і це буде своя власна модель. Її ре-
алізація буде можлива на основі цінностей, високої культури, на-
укових традицій, реалізації потенціалу високоосвіченого і
працелюбного населення. Саме національна ідея, система ціннос-
тей, сформульованих у Конституції України, культура, політичні
та правові інституції, соціальний капітал набувають першочерго-
вого значення в умовах формування підвалин соціальної ринко-
вої економіки.

                     
1 Павленко Ю. В. Інституціональні основи традиційного українського суспільства та
проблеми сучасності. — Економічна теорія. — 2005. — № 3. — С. 36.




