
РОЗДМ  II

НАПРЯМИ С0Ц1АЛБН01 П0Л1ТИКИ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ1НФОРМАЦ1ЙНОГО 

СУСГИЛЬСТВА: ТЕНДЕНЦН ТА 
ПЕРСПЕКТИВ»

2.1. Сощалъна держава
в епоху тформацтного сустлъства

Як вже П1дкрес1юва юсь, сучасна у  крата здшснюе переход 
шд щеологхчного контролю щей 1 комунхкащй до посднання 
свободи слова та шформацшних олхгополш, взд шдустрхальнох 
епохи до шформац; иного столггтя. Цей остагапй перехщ е 
фактично перехщ вирхшальний, перехщ, в який залучеш вс! 
краши.

Кожна держава, що на сьогоднхшнш день мае розвинуту й 
стабшьну економшу, здатна не лгане декларувати, а й проводили 
ефективну сощалъну политику за умови неухильного дотримання 
прав людини, визначаеться як " дер ж ава  сощ алън а" . Сощагьну 
державу розглядають як правову, дшльнхсть яко'1 орхентовано на 
людину, забезпечення и добробуту, безпеки та розвитку.

Особливого значения сощалъна держава набувае в 
шформацхйному суслхльствх, ад же як зазначено в державному 
документ! "Основнх засади розвитку хнформацшного суспшьства 
в Укран-п на 2007-2015 роки", одним з головних прхоритетхв 
Украхни е прагнення побудувати орхеххтоване на штереси людей, 
вщкрите для всхх х спрямоване на розвиток шформащйне 
суспхльство, в якому кожен мхг би створювати х накопичувати
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шформацшэ та знания, маги до них вшьний доступ, 
користувагися 1 обмшюватися ними, щоб надати можливкть 
кожнш подиш повною м1рою реал1зувата свш потенщал, 
сприяючи сустяьному 1 особистому розвитков! та пщвищуючи 
яысть жиля [1].

Зазначимо, що понята "сощальнох держави" виникло в 
середин! XX сто татя для визначения держави сучасного 
демократичного типу. Зрозумхло, що будь-яка держава в 
буквальному розумшш е сощальна, оскшьки складаеться на баз! 
сустльства (лат. зоааНз - суспшьний) 1 це понятгя сформоване 
для того, щоб пщкреслити, що держава мае розвинену й 
ста б  т ы  IV економпсу, а тому здатна не тише декгарувати, а й 
проводили ефективну сощальну политику Кр1м того, необхщною 
та вирпнальною ознакою вщнесення держави до категорй 
сопдалъноТ е прюритет прав людини, оскшьки забезпечення и 
фшолог»чних потреб без надання громадянських прав та 
полггичних свобод як показуе 1стор!я тотад4тарних держав, дуже 
швидко може перетворити людину з розумно» сустлъно» ютоги 
на тварину [2].

Таким чином, сощальну державу розг тядають, перш за все, 
як правову, Д1яльтсть яко» оринтовано на людину, забезпечення 
ц добро буту, безпеки та розвитку Социальна функщя державних 
та сусшльних шститупв не обмежуеться вщтепер лише 
турботами про сощально вразлив! верстви населения, а 
спрямовуеться на все суспшьство та практично ус» суспшьш 
потреби та вимоги людини. Сощальна полпива в сучасному 
шформащйному суспшьств1 охоплюс ус» сфери сусшльного 
життя, першорядного значения набувае економ»чна та шшз галуз» 
д»я.1ьност1 як уряду так » державних оргашв, що мають 
пщпорядковувашся сощальиим щлям, а не навпаки.

Олже, сощальна полггика т»сно пов'язана з економ»чною 
полггикою. 1х важко роздшити в комплекс» громадського 
регулювання, хоча вони 1 розр хзняю гься по конкретних целях, 
завданнях, об'ектах, методах, засобах, шститутах. Еконошчна 
полггика нацелена на регулювання матер»ально-виробничих 
стосугаав громадського розвитку, ранения господаре ьких 
завдань. Г» результата роблзггь активний вплив на стан
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полхтичшй, кутмурно-духовшй 1 соцхальнш сфер 
житгед1яльносп суспшьства.

Сощальна полхтижа регулюе сощальш процеси, виршгуе 
: гвдання годвшцення добробуту людини, забезпечення 
надежного р1вня 1 якосп житгя. В результат також позначаються 
на усхх сторонах життя. Вони сбое е самоспйними, ршноцшними 
напрямами громадського регулповання. Але ос самоспйшсть 
вщносна, оскшьки вони знаходяться в складних взаемозалежних 
стосунках. Будь-яка социальна програма вимагае еконошчного 
обгрунтування, 1 величина сощальних витрат залежить вщ 
еконошчного стану суспшьства, 3 шшого боку, перевищення 
економггних можливостей реалвацп соцхальних заходхв, зневага 
економ1чною доцшьшстю при перерозподш1 доходав можуть 
н ан ест  шкоди економхцх, пщхрвати матерхальш основи 
сошаггьного прогресу, привести до прискорення щфляцй 1 

загострення економхчних проблем краши.
Держава е суб'ектом соцха хънох полхтики, яка с Д1ялъшстю, 

спрямованою на управ шшя соцхальним розвитком суспшьства, 
забезпеченням задоволення матер!альних 1 духовних потреб його 
члешв 1 регулюванням процессе сошалънох диференщацй 
сусшльства. Проте очевидно, що, незважаючи на певний зв'язок, 
задоволення соцхальних потреб х регуляпхя громадських 
стосункхв вщносяться до рхзних функщональних систем держави. 
При усш умовност! роздшення економхчних, ПОЛТТИЧНИХ 1 

сощальних сфер, в.ласне до социально! сфери вщносяться тшьки 
сощалъш функцй держави, тодх як регуляцхя суспхтьних 
стосункхв е полггична Д1яльшсть, спрямована на рхшення 
по лггичних завдань влади.

кнування в суспщьствх потреб в досягненш сощальних 
цшей х хх опосередковане задоволення в результат! дхялъноеп 
держави в економхчнш х по дхтичшй областях ще не говорять про 
наявнкть цшесярямованох соцхатьнох полхтики держави. Власне 
соцха тьна полхтика як цшеспрямована дхяльнхстъ по досягненню 
сощальних цшей проводиться державою тшьки з появою у нього 
сощальних функцщ, тшьки тодх, коли держава бере на себе пряму 
ЫОповгдалъшсть * зобов'язання задоволення сощальних потреб 
громадны. У конкретному розумшнх сощальнох полпики як
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цшеспрямованш ддяльнослЗ держави по реал!заци сощальних 
функцш необххцно констатувати, що сощальна политика держави 
з'являеться пльки з виникненням у нього специф!чних 
сощальних функций. Прив'язка социально! полггики до 
сощальних функцш держави дозволяе припусгита, що розвиток 
структури сощальних функцш держави е основою структуризацп 
його сощалыюТ полйики. 3 евотхющею держави вщ його простих 
форм до найбхлып складних вщбуваегься вщповщна 
трансформацхя сощальноТ подтеки 1 й структурних елемехгпв.

Також, социальна пол пика нерозривно повязана з 
правовими гума и к шчними цшнооями -  правами та свободами 
людини.

Формувати та реальзувати сощальну полпику держави в 
повн1й шр1 повинна сощальна держава, де на перше мхсце 
необхщно ставши не штереси р1зних сощальних чи 
демографхчних труп та Тх узгодження, а людину, як основну 
складову будь-яко1 сусп? тьноТ групп, а на метл даяльнослл держави 
та сусшльних шстатупв ставши задоволення и життевих потреб 
за неодмзшкй умови дотримання громадянських прав 1 свобод 
людини.

На сьогоднишпй день науковщ видшяють як ушверсалъш 
його характерно гики, так 1 специфг шх аспекта, аналхз яких 
розвивае ыапп уявлення про його природу.

Першою константною ознакою социально! держави е 
д о ст у п н к т ъ  со щ а л ън оГ т д т р и м к и  д ер ж ави  для  у а х  ч л ет в . Друга 
константа втоначень социально! держави фхксуе п р авову  п ри роду  
здш сн ен н я  й ого  сощ алъш п  п ол п п и к и  -  право здшсхповата контроль 1 

регулювання сощальних процеав. Правова функцш сощальноТ 
держави не зводшъся тхльки до регулювання сощальних 
процеав, а прояв хяеться в надшл громадян соцхальними правами 
1 держави соцхальною вщповщальшстю. Третьего константною 
ознакою висту пае н ая вт ст ь в  соцю лънхй  держ авг бю дж ет ны х  
сощ ал ьн и х  вы п лат . Четвертою ишаршнтною ознакою сощальноТ 
держави можна вважата н ая в т ст ь  держ авн ы х  си ст ем  социального  
захи ст у , сощ ал ън ого  заб езп еч ен н я  г заб езп еч ен н я  зайнят ост г. П'ята 
константа пов'язана з в и з ш н н я м  за  сощ ал ън ою  дер ж авою  
вгдповгдалъност х з а  р гвен ъ доб р об у т у  сво'гх гром адян . СЗстаншм часом,
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також, в якосп спйкоТ ознаки сощальноТ держави видпяють 
н ая вт ст ъ в  н ъом у  м ст и т у гт б цивильного су сп и ъет в а .

I дшсно, у сучасному с в т  важко переоцшити роль 
громадянського суспшьства в реалоащТ сощальних цшей. 3 
жшого боку, кторичний аналтз становлення сощальних держав 
не ф1ксуе ктотного значения цих шститупв в нерш1 перюди Тх 
становлення.

Звщси можна зробити висновок, що створення умов для 
розвитку громадянського суспшьства можна вважати ш о стою 
константою социально! держави, характерною для його вщносно 
розвиненого стану.

Наведен! вище визначення е набором первинних ознак 
сощальноТ держави -  вцщовщальшсть держави за ртвенъ 
особистого добробуту тромадян, наявнкть правових основ 
сощальноТ регуляци, оркнтащя едино'Т социально! полтгики на 
ус1х чгетв суспшьства, наявтстъ бюджетних сощальних виплат I 
наявнкть державних систем сощального захисту 1 сощального 
забезпечення. Представляеться, що щ ознаки е видовими, що 
дозволяють диференцповати сощ альт держави вщ гнших 
державних ухвореиь у будь-яких умовах в динамшщ розвитку 1 

узагалънити його властивоетг
Провгцн! вчеш нашоТ держави -  фшоеофи, кторики, 

педагоги, психологи, шпп фахшщ беруть активну участь у 
наукових дослщженнях вивчення сощальноТ держави. 
В. П. Андрущенко, М. I. Михальченко, В. П. Бех, I. В. Козубовська, 
М. П. Лукашевич. 1.1. Мигович, I. Д. Зверева, О. О. Яременхо та 
нтш1 науковщ, пращ яких вщош за межами УкраТни, зробити 
значний внесок у розвитох теоретичного обгрунтування 
сощальноТ держави в перюд грансформацй сощально- 
економ1чного устрою держави. [3].

Грунтовнии анализ сучасних теорий суспшъного розвитку 
здшснив Ф. Уебстер у пратц "Теори шформацшного суспшьства" 
[4]. Вш переосмис лив найбшьш вщом! й авторитетш сощально- 
фшософськт соцюлопчш, культуролопчш теори, автори яких 
хоч деякою М1рою торка шея проблеми формування
шформацшного суспшьства та визначення змш в ньому.
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Сучасний украинський философ Л. Г. Дротянко поравняв 
соцйатьно-фйлософськй концепций, яка характеризують сучасний 
етап суспшьного розвитку, визначивши спйлънй та зщмшн! риси 
йнформацййного сусшльства й культури постмодернизму [5].

Кожна социальна держава повинна проводити соцйальну 
политику держави. Нормативною базою соцйальнои политики е 
Конституция краши, мйжнароднй угоди та конвенций, законодавчй 
акта, укази Президента, постанови Кабинету Мйнйстрйв, накази 
або розпорядження галузевих шнйстерств, державних комггетйв та 
органйв мйсцевого самоврядування, якщо вони не суперечать 
законодавгтву крайни.

Констатуцйя крайни, як правило, проголошуе права 
громадян та обов'язки держави забезпечити та шдтримати певнй 
умов и життя людей. Основний Закон У краши у ст. 3 щпкреслюе, 
що життя, права 1 свобода людани е виицой цйннйспо, й держава 
несе вйдповйдальнйсть перед громадянами свое! краши. Цйпа низка 
статей проголошуе соцйально-економйчнй, полйтичнн, культурно- 
духовга та особистй права й свободи дюдини.

Мйжнароднй угоди та конвенций також впдавають на 
розробку та впровадження рйшень у соцйальнш сфер!. Так, 
наприклад, Декларация ООН (1948 р.) "Про основнй права 
дюдини", яку Украина подписала, зобов'язуе керйвництво держави 
враховувати и вимоги в галузй економйчних та соцйальних прав 
Верховна Рада УкраШи ратифйкувала Римську конвенции» 
(1950 р.), яка також зима гае врахування соцйальних прав людини. 
Але ягацо конвенция не ратифйкована законодавчим органом й не 
закреплена специальним законодавством, то держава не несе 
вйдповйдальностй за И впровадження на свойй територй. 
Наприклад, у груднй 2000 р. украшська делегация не подписала 
Римську конвенцию про заборохху торпвлй жйнками, хоча для 
У крайни ця проблема е хуже гос трою.

Законодавчй акта надають та гарантують у певному просторй 
спецйалънй права. Навецемо деякй з них. Це Закони Украини "Про 
зайнятйсть населения" (1991); "Про пенсййне забезпеченххя" (1991); 
"Про основи соцйалъного захисту йнвалйдйв в Украинй" (1991); "Про 
державну допомогу сйм'ям з дйтьми" (1992); "Про внесения змйн в 
Закон Украини "Про спршшня становлению й розвитку молодй в
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УкрашГ (2000); "Про основш принципи сощалъного захисту 
ветеранов право та пппих громадян пожилого вхку в Украли" 
(1993); "Про об'еднання громадян" (1992); "Про благодшшсть та 
благодшну дольшегь" (1997); "Про охорону навкодшпнього 
середовища" (1991). Окрхм того, протягом 1990-х рр. прийнято 
низку закогав про державний бюджет Украши, в яких мктиться 
спещапьний роздш, присвячений сошальнш поштищ, закони 
щодо сощального захисту державних елужбовщв, пращвнишв 
окремих галузей сустлъного виробництва та сфери поедут.

2.2. Сощальна полипика:
стратеги, тенденцп та перспективы

Поняття "сощальна псл1тика" на сьогодшшшй день ще не 
мае усталенош академхчного визначення. Риш доелгдники в свогх 
означениях виходять з роних погляд1в на змхет та ЦШ1 того, що 
називають сощальною политикою. Наведемо вщом1 пщходи до 
проблеми встановлення дефшщц "сощ а гъно! полешки".

Перший П1ДХЩ полягае в ототожненш сощального та 
сусгального, тому за цим подходом социальна полггика -  це 
сусигхып до щодо вирппення загадьносуспшьних проблем для 
досягнення цглей всього сусшлъгтва. Зрозумшо, що при такому 
подхода особисп проблеми людини, примхром, -  втрата роботи, 
хвороба, похилий вш гощо, -  залишаютъея на другому п тш .

Друтгй пщхщ виходить з необхщноста вирппення, перш за 
все, ттгань захисту сощально вразливих та потснщйно 
небезпечних верств населения через систему державних допомог 
га доброчинно! д1яльносп. Таким пщхщ обмежуе актившеть 
державних та громадських шетитупв лише частиною сусшльства.

Трепй мае на метл пом'якшення негативних наслЦюв 
шдивщуагьно! та социально! нер1вносп через систему 
перерозподх тьних заход!в. В основу частные за шше покладаеться 
поцаткова полггика, спрямована на вирхвнювання диференщацп 
прибунав.
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Четвертин -  покладення в основу д1яльносп принцшпв 
сощально! справедливосп та совдального партнерства як 
основних ценностей сучасного громадянського суспшьства.

П'ятии -  виходить з необхщносп регу тювання, перш за все, 
соща льно-трудових вщносин, то б го вщносин пращ та кашталу, 
наиманих пращвншав та роботодавщв, а вс1 ш ш  сощальш 
заходи будуються на цш основе

Як бачимо, кожен з цих тдходав мае рапюналъний початок, 
хоча й не позбавлений деяких, вказаних вище, обмежень. 
Сощалъна полггика розвинених держав мею чи Ёншою мфого 
ВИКОрИСТОВуе у О  Ц1 П1ДХОДИ.

Однак, незважаючи на чис тенн1 науков1 дослщження, 
державш документе та завалом важлиысть цього напрямку 
гцяльносп уряд!в та громадських шсгиту пв ус1х без виключення 
краш свггу, навггь, з тоталггарними чи автокра гичними формами 
правлшня, ус1 сходяться лише на тому, що це, взагаги кажучи, 
система заходов, направлених на пщвищення суспиьного 
добробуту, покрагцання якосп життя населения й забезпечення 
С 0Щ аЛ ЬН 0-П 0Л 1ТИ Ч Н 01 стабильность

Що стосуеться самого понятгя "сощалъна политика" 
наведемо сам1 вживаш з них.

С ощ ал ън а  п о л т и к а  -  один з найважлившлих наирям1в, 
складова частина внутршшьоЁ политики держави. Вона 
покликана забезпечити розширене вщтворення населения, 
гармошзацио громадських вщношегап, полгтечну стабшьнзсть, 
цившьну згоду 1 реалвуеться через державш рйпення, сощальш 
заходи 1 програми. Саме вона забезпечуе взаемодпо ус1х сфер 
життедаяльнослл суспшьства в р!шенш сощальних проблем, 
проявляю™ с в о! властавостл: ушверсальносп (всеосяжний
характер ди сощально! нолгтки на у а  сторони социального 
вщтворення людей); включеноеп (можливють проникали в у а  
сфер и Ж'итгедЁяльносп) 1 атрибутивное!! (здатшсть поеднуватися 
з будь-якими громадськими стосунками, громадськими 
феноменами 1 сферами).

С ощ ал ън а  п о л т и к а  -  система заходнз, що проводяться урядом 
через М1сцев1 1 репональш органи влади, спрямованих на 
полгпшення якостл 1 рзвня житгя великих сощальних т руп, що 
фшансуються 13 засоблв держбюджету 1 вщповщають або
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[деолопчним установкам держави на даний момент, або 
цшшсним оркнтацгям суспшьства на довготривалу перспективу,

Сощатьна поптика е скпадовою частною  заг&льно! 
стратеги держави, що вщноситься до сощалъно! сфери: 
цшеспрямована дгя. 1ьгасть по виробленкю 1 реалгзацй рипень, що 
безпосередньо стосуються подини його становища в сусшльствр 
по наданню йому сощальних гарантия з урахуванням 
особливостей рззних труп населения краши, що проводиться 
урядом, уама пиками I органами влади, сощатьна полггика, що 
спираегься на широку громадську щдтримку, призначена 
акумулюват, ф окусуват, вщбивати обстановку в крапп 1 
ситуацдо в суспшьств1, потребу 1 мету соцшлъного розвитку.

С ощ ал ън а  п оли п и ка  -  це даялънкть держави та и шститупв, 
оргашв мкцевого самоврядування, впчизняних 1 зарубгжних 
пщприемсгв, у станов ус1х форм власноси, 1х об'еднань 1 

асощащй, громадських I приватних фонщв, громадських 1 

ре ппйних оргашзащй, громадян щодо розвитку й управлшня 
сощальною сферою, щодо збалансування розвитку суспшьства, 
забезпечення стабшьносп державного правлшня, социального 
захисту населения, створення сприятливих умов для кнування 
1НДИВЩ1В 1 сощальних спшьнот.

С ощ ал ън а  п о л ж и к а  -  дшльшсть та принципи суспшьства, яю 
формують СИОС10 , за допомогою якого воно втручаеться 1 регу тюе 
вщношення М1ж шдивщами, трупами, громадами, сощальними 
шститущями. Щ принципи й дй е результатом звичат та 
ценностей сусттьства 1 значною м!рою визначають розподш 
ресурав та р1вень добробуту його людей.

С ощ алън а  п о л ж и к а  держ ави  -  це певна оркнтащя та система 
заходгв, щодо огггамвацй соща^тьного розвитку суспшьства, 
вщношення М1Ж сощальними та шшими трупами, створення тих 
чи шших умов для задоволення житгевих потреб 1х 
представншав.

С ощ ал ън а  п о л ж и к а  -  це щяльшсть по управлгнню сощальною 
сферою суспшьства, покликана забезпечиги життя та вщтворення 
нових поколзнь, створити передумови для стабшьносп й 
розвитку сустггьно! систрм и  т а  достойного житга людей.

С ощ и льна п о л ж и к а  -  це сукупшсгь щеологтчних уявлень 
сусшльс гва г держави про цшз сощального розвитку та дшлъшсть
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по досягненню сощатьних показниюв, що вщповщають цим 
цшям.

Пщсумовуючи все сказано вшце, при визначенш поняття 
социально! поттики, на нашу думку, на перше мкце необхшно 
ставили не штереси рхзних сощальних чи демографганих груп та 
IX узгодження, а л ю д и н у , як основну складову будь-яко! суспшьно! 
групп, а на метл д1яльносп держави та сустльних шститупв 
ставила задовол ен н я  и ж и т т ев и х  п от р еб  за  н еодм ит ог у м ови  
дот р и м ан н я  гр ом адя н сък и х  п р ав  г свобод  л ю ди н и . Слщ також чггко 
усвщомлювати, що метою сощально! политики е задоволення саме 
життевих потреб або, тш ими словами, природних прав людини, 
в той час як дотримання громадянсъких та полгшчних прав 
людини запшптаються поза межами заход1В власне сощально! 
полггики, хоча при цьому вони е неодмшною та ключевою 
умовою гпяльносп сучасно! сошалъно'з держави.

У визначенш суб'екпв та об'еклв сощально! по йтики 
звернемося до визначення О. О. Яременка, який наголошуе, що 
для характеристики сощально! поптики як регулятора 
сощально! сфери сусгплъства неохщно розкриги и складов!: 
суб'ект, об'ект, яапрями !х взаемозв'зюв, основш функцй [6].

До су о ек т Ш  сощ ал ьн т  поли п и ки  сусгплъства вщносяться 
державш установи, полггичш парти, профстлки, громадсыа 
об'еднання. Вщр!зняють основш й похщш суб’екти в залежносп 
вщ р!вня вщповщальносл за розробку та впровадження цшей 
сощально! поптики. Слщ вщзначкпи слабку сформовашсть 
недержавних шститущй як суб'еклв сощально! пол1тики.

О б'ект ом  сощально! полпики е сощальна сфера суспгльства, 
яка включае сощальну структуру, сощальш вщносини, сошатьш 
умови пращ 1 житгя, сощальш норми та сощальш служби [7, с. 29- 
36].

Центрально мкце в сощальному регулюваннз наложить 
державг в особ1 його представницъких г виконавчих органов, 
ддачих на федеральному, репональному 1 шсцевому ртнях. 
Вони форму ноготь загальну концепщю, визначають основш 
напрями сощально! полйики, и стратегйо, тактику, забезпечують 
законодавчу, правову основу, реашзують конхрета! положения на 
м1сцях Державна сощальна полпика -  це да держави в 
сохдалыпй сферг, переслщуючи певну мету, сшввщнесену з
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конхретно-кторичними обсгавинами, пщкртлену необхщними 
оргашзащйними 1 пропагандистеькими зусиллями, фшансовими 
ресурсами I розраховаш на певш соцгалыц результата. Держава 
реалгзуе своК сощальш заедания в умовах, коли в демократичному 
(цившъному) гуспшьств! множиннхсть щеологш 1 суб'екпв 
породжуе рйномаштнкть цшей 1 множиннкть стратегий 
социально! полггики. При цьому держава у свош сощальшй 
пол1тиц1 штегруе цшг ргзних суб'екпв 1 прагне до 
пщпорядкування гх д1яльност1 свогм цшям, спрямованим на 
задоволення потреб бшыпостг в социальному прогреет

В цш якосп соцгальна политика держави е узагальненою 
сощалъною функцкю, у рамках якоТ рез пзуклъся окремг 
сощальш фукквдГ. Вшначена державою структура социально! 
политики складаеться з основних напрямгв, що копшють систему 
його сощалытих функшй, 1 мехашзмгв реалпацц цих функцш, 
якими можуть виступати ргзш, 1 не тише державш, структури, 
норми 1 принц гаги, Наприклад, шститути г принципи 
трипартизма (тобто регулювання трудових г пов'язаних з ними 
економгчних та полгтачних вщносин на основ! ршноправног 
взаемодц, сшвробшшцтва представниив найманих працшниюв, 
працедавщв та держави) г социального партнерства, будучи 
важливими мехашзмами, через я кг реалоуеться ц!лий ряд 
сощальних функцгй сощального захисту, згладжування 
сощально'1 нергвносп, забезпечення зайнятостт, надання 
сощалытих послуг 1 пвдвшцення добробуту, не вгдносятъся до 
структурних елеменпв держави. Створеш 1 функцтонуючт як 
мехашзми сощалыки полггики, вони забезпечують рцпення 
ноставлених державою завдань. На цьому прикладг видно що 
социальна политика е не лише узагальненою функцкю держави, 
але г узагальненим механизмом його функцюнування, реальним 
механизмом досягнешгя соща гьних цшей.

Соцгальна политика здшснюеться державою не тише 
виходячи з певних принцишв 1 сощалытих цшей, але 1 вщповщно 
до певних економтчних, полгтачних г ситуативних умов та в 
реальносгг е результатом багатьох чинникгв. Соц1альна полгтика 
динамична, мтнлива, схильна до конЛонктури. Зовнгшнт умови 
реалтзацй сощальног полггики можуть тстотно змшювати й на 
тривалг перюди часу. Вщповщних гсторичних приютадгв можна
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привести множину Найяскравшжй з них -  це вщмова бшыдосп 
краш "Загатьного благо денствування" вщ проголошених 
принцишв 1 целей досягнення високого р1вня добробуту для ус1х 
в результат! невщповщносп цього завдання економ!ЧНИМ 
можливостями Сощальна полггика безпосередньо випробовуе на 
соб1 вплив св!ту, що змшюеться. Так, социальна полггика, будучи 
функциональною системою держави, постшно знаходигься в 
динамщг змшюеться услщ за свпом, що поспйно М1няегься, 1 при 
цьому трансформуе цш1, принципи 1 структурш елеменги само! 
держави.

Останшм часом, ураховуючи проблеми, зумовлеш 
трансформацию украшського суспшьства (щеться про процес 
формування шформащйного суспшьства), усе бшьш актуальною 
стае проблема соцюкультурного розвитку особистосп, особливо 
пе!, яка потребуе сощатьно! допомоги. Починаючи з 1992 року й 
дотепер Верховною Радою Украши було створено цшу низку 
законов [8] щодо реал1зацй державно! молодежно! политики, а 
точшше правов1 засади для здгйснення широкомасштабно! 
адресно! соща тьно! допомоги.

Саме завдяки цим нормативним актам яюсно й ефективно 
функцюнуе достатнъо структурована мережа державних 
сощальних шстизущй, ях! надають безоплатну сощальну 
допомогу, а саме: сощально-психолопчш, юридичш,
шформацташ, сощально-медичш, сощально-педагопчш поелуги 
тощо.

Великого значения в ришенш ««дальних проблем окремих 
категорий населения набуваюгь сощальна Д1яльшсть, здшснювана 
у рамках пщприемств, ф1рм; актившсть полггичних, 
профспшкових 1 громадських об'еднань, благодшних 1 

добровшьних органЬацш. Вони решпзують сопдальну полггику в 
пор1вняно вузьких межах, що вщповщаюгь !х компетенцд. 
Взаемодоповнення социального державного регулювання 
реа.л1защею програм пщприемств, ф1рм, шших шституллв 
громадянського сусплльства шдвищуе ефектившсть социально! 
пол1тики, п цшеспрямовашсть, а тресте гь, гнучюсгь. Таким 
чином, механизм сощально! политики з'являеться як 
р1зномаштшсть еуб'ектлв, програм, !х фшансово! основи, методов 1
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заеобш реалхзацп при провщшй рол1 держави I державного 
сощалъного регулювання.

М ет ою  соцшлъпоИ п о л т и к и  е  пщвшцення добробуту 
населения, забезпечення високого р!вня 1 якостз життя, що 
характеризхлоться на« упними показниками: дохщ як
матер1альне джерело 1снування, зайняпсть, здоров'я, житло, 
осв1та, культура та еколопя. Тому лшцаннями сощально! 
полхтики е:

-  розподш доходгв, товар]», п ос луг, матер ха хьних 1 

сошальних умов вхдтворення населения;
-  обмеження масштабностз абсо потно! бхдносп I неравное п;
-  забезпечення матерха тьних джерел 1снування тим, хто з 

незалежних вщ них причин !х не мае;
-  надання медичних ! освхтнхх послуг;
-  розширення мережз 1 полшшення якосп транспортних 

послуг;
-  оздоровления довкшля.
Здшснення економхчних реформ в Украш! при вхдсутносп 

о бгр унто в а но 1 економгчно! поштики та розвинено! ринково! 
шфраетруктури за умов руйнацп економхчних зв’язюв призвело 
до кризового социального стану суспшьства. Розпад финансово! 
системи 1 гхпершфляцш в першш половин! 90-х рр. XX ст., 
кщродження ' тхньовох" економши породили такт украй негативна 
наслщки у сощальшхт сфере

-  зниження р1вня житгя значно! частики населения;
-  значну чаегку прихованого безроб1тгя;
-  рхзку поляр изацно населения за рхвнем доходу;
-  майже повну лгквщацпо вщповщносп мхж результатами й 

оплатою пращ мхж секторами економхки 1 сферами економ!чно1 

дхядьност!;
-  посилення неформальних сустльне нерегу льованих 

методш вирхшення економ1чних 1 сощатьних питань, розвиток 
корупци;

-  формування маргшальних груп населения, готових до 
СуСПШЬНИХ ДеСГруКТИВНИХ Д1Й.

Нерозв'язання сощальних проблем викликае негативнх 
соцхальш явища, яха стримують х деформують розвиток 
суспшьства, унеможливлюють повноцшну участь громадян у вехх
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сферах сусшлького життя, що в свою чергу викхикас ряд 
проблем социально! полхтики в УкраХнх:

-  визначення шляху сутгевого пщвшцення вартос л 
национально! робочох с или;

-  поедиання полхтики економхчного зростання з активною 1 

сильною соцхальною полхтикою;
-  пщвшцення платоспроможного попиту населения;
-  посилення могиваци пращ;
-  зайзяятхсгь населения.
В сучасних умовах, а саме в хнформацшному суспхльствх як 

засвщчуе практика, з кшця XX столптя в крашах-учасницях ЕС 
сутнктю сощальнох политики повинен стати соцхальний дааюг, 
що остаточно створило умов и для "форуму", на яко му мають 
здхйснюватися переговори в штересах встх його учасниюв. У 
наукових дослщженнях це визначалось як "складова частина 
загальносвхтового процесу модерноацп". В ходх тако! модершзацй 
вщбуваеться ускладнення й диференцхащя соцхальнох системи, 
що сприяс формуваыню громадянського сустльсгва.

Обсяг 1 форми учасп партнерш сощалъного доалогу дуже 
рхзнх. Йдеться, тобто, про рхзномаштнх форми регу.лярних 
к о н так т  I узгодженъ, в першу чергу -  мхж роботодавцями 1 

працхвниками. В цьому випадку механом рехулювання ринку 
пращ охоп люс весь спектр економхчних, юридичних, соцхальних 1 

психолохлчних чинникш, що визначають функщохтування ринку 
пращ, якх реалхзуються через систему соща хьного дхалогу.

В сучасному шформащйному, демократичному сусшльствх, 
в крашах з сощахьно-орхентованою ринковою еконамхкою 
соцхальний дхалог будуеться на принципах грипартизму на 
нацюнальному I регюнальному ршнях та на принципах 
бшаргизму (форма сощапьного партнерства, де висту пають два 
суб'екти: роботодавщ 1 прахцвники) на виробничому рхвш. Так 
форму етьея принципово новий тип сощально-трудових вщносин 
та яхасно новий принцип !х регулювання.

Насту иною с кл адовою, яка надаь значимостх зсш формх 
процесу сопхального дхалогу, е безпосередне проведения 
переговоров. В результат!, з точки зору шетиту щ она льнох 
перепек гиви, соцхальний дхалог е практично цшхешетю 
полхтичних х правових форм ведения колективних переговорхв
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мок суб'ектами, яю репрезентують роботодавщв 1 найманих 
працшниктв.

Дшльшсть держави у сощальнш сфер1 майже вшслючно в 
форМ1 сощального захисгу, про що йшлося вшце, и вщрив вщ 
1НШИХ складових сощально-економ1чно! политики, 1 навпаки, 
здшснення економтчно! полггики без урахування потреб 
сощального розвшку, як це вщбувалося в Укра!ш, законом1рно 
призводять до руинування як економжи, так 1 сощально! сфери.

Поза сумшвом 1 те, що шнцевий результат державно!' 
сощально! пол!тики досягаеться завдяки Д1Я.п>носп не лише 
держави 1 його шститупв, але 1 шших суб'екпв, що здшсшоють 
власну сощалъну полггику, в тш чи йшпй м!р1 сшвпадаючу з 
державною у рамках кнуючого правового поля.

При цьому важливо вщмггити, що у ряд! губ'екпв сощально! 
политики ключова роль натежить саме держав!, оскшьки 1нпп 
приватт суб'екти державно! сощально! политики виступають як 
1 петиту ти досягнення посгавлених державою цтей 1 
функцюнують у рамках заданих державою. Ьншими словами, 
держава для досягнення сво!х цтей Д1С через багатьох суб'екпв 
рЬних видхв д1Яльносп, як1 можуть вважатися суб'ектами 
державно! сощально! политики тшьки в пи М1р1, в л ай  вони 
забезпечують поставлен! державою сощалып цйн, Уся шша !х 
актившеть, навггь якшо вона мае соцта тьний ефект, не може 
вважатися державною цшеспрямованою сощальною полпикою. 
Тобто кшець кшцем суб'ектами сощально! поломки держави с 

ама держава як форма оргашзацп влади, його шгтитути 1 

громадсыа структури, чия дтяльшеть в сощальнш сфер! 
визначаегься державними щлями.

У демократичнш держав1 сощ альт цйё формуються 
виходячи з штереав шститупв громадянського суспшьства, 1 

державна социальна пептика е узагальнений вектор штерес!в 
р1згшх сощальних труп.

У нових умовах шформащиного суспшьства, що стосутотъся 
сфери зайнятостт пращвниктв, рол! шформацй й штелекту, 
исихолоп! особистостт, значения сощально! полпики помггно 
посилюеться [9]. На перше мюце необхщно ставили не штереси 
рш-гих сощальних чи демограф1чних груп та !х узгодження, а 
тюдину, як основну складову будь-яко! суспшьно! групп, а на
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мел дшльносп держави та сует гьних шетитупв ставили 
задоволення Я життевих потреб за неодм1Нно'1 умови дотримання 
фомацянських прав I свобод людини.

ГТор1вняльний анал13 ефективносп сощальнох полггики 
розвинутих ринкових краш, колишшх согцшпстичних крахи, в 
тому числ1 Украши, показуе, шо сощальш проблеми потребують 
поспйно! уваги, т якогось универсального способу для IX 
розв'язання не 1снуе, а отже» наппй держав! слщ шукати 
якнайоптимальнштой спослб побудови сусп1льства сощально! 
спрямованосп, де уел права особистосп мали мождйвкть 
реашовуватися.
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