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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь�яка політика — це взаємовідносини структур�

них елементів суспільства. Структурні — значить забез�
печують устрій суспільства, його стійкість при розвит�
ку. Структурні елементи суспільства — це соціальні гру�
пи, класи, спільності. Саме їх взаємодії називаються
політичними взаємодіями, або просто політикою. По�
літичні взаємодії цілеспрямовані, доцільні у тому сенсі,
що кожен із суб'єктів має мету і діє заради їх досягнен�
ня. Якщо політичні взаємодії згрупувати за цілями взає�
модіючих суб'єктів, то отримаємо цільові області: еко�
номічна політика, демографічна політика, соціальна
політика і т. п. Соціальна політика — чи не найважливі�
ший напрям державного регулювання економіки, орга�
нічна частина внутрішньої політики держави, спрямо�
ваної на забезпечення добробуту й усебічного розвит�
ку його громадян і суспільства загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання, пов'язані із розумінням сутності соціаль�

ної політики, взаємовідносин держави та суспільства,
були та залишаються предметом уваги серед західних
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У статті проаналізовано один з найважливіших напрямів державного регулювання економіки — со�

ціальну політику, яка спрямована на забезпечення добробуту й усебічного розвитку громадян і суспіль�

ства загалом. Систематизовано наукові досягнення у досліджуваній сфері, які дозволили виокремити

низку підходів до розуміння змісту соціальної політики: "діяльнісний", "інституційний", "системний".

Діяльнісний розглядає соціальну політику як сукупність певних дій суспільства, держави, спрямованих
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раження сутність соціальної політики. Визначено певні заходи, які повинні виконуватися для досягнен�

ня основних цілей соціальної політики.

One of major directions of government control of economy is analysed in the article — social policy which is

directed on providing of welfare comprehensive development of citizens and society on the whole. Scientific

achievements in the field of investigated sphere, which have been systematized, which allowed isolating a number

of approaches to the understanding of meaning of social policy, mainly "activity", "institutional", "systematic".

Activity approach examines social policy as a set of specific actions of society, state, aimed at improving welfare

in all its manifestations. Institutional sees the manifestation of social policy in the existence of social institutions.

The systematic one characterizes social policy as a system of relations that occur between the different participants

of the society. The objectives of social policy have been characterized, in which the essence of social policy gets

reflected. Certain actions to be performed to achieve the main objectives of social policy have been identified.
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та українських дослідників. Поняття соціальної політи�
ки на сьогодні використовується не тільки вченими і
практиками, але є одним з поширених понять також і в
повсякденному житті, воно характеризує забезпе�
ченість соціальних груп суспільства сприятливими соц�
іальними умовами. Серед вчених, які у різні часи займа�
лися дослідженням проблеми соціальної проблеми,
можна виділити таких: Бабкин Н., Баркер Р., Горлач М.,
Григорьева И.А., Капіцин В., Маджоне Дж., Нельсон Б.Дж.,
Сергієнко О., Скуратівський В. та ін..

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

щодо визначення поняття "соціальна політика", цілей та
заходів для досягнення цих цілей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальноприйнятого трактування категорії соціаль�

ної політики у сучасній науковій і дидактичній літера�
турі не існує. У різних країнах це поняття визначають
по�різному, хоча значна частина таких трактувань є до�
сить схожими між собою. При цьому, можна стверджу�
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вати, що традиційно соціальну політику пов'язують із
заходами уряду, інших організацій, які спрямовані на
підвищення добробуту і задоволення потреб соціально
незахищених верств населення. Також часто аргумен�
тується, що необхідність соціальної політики в
суспільстві зумовлюється існуванням економічної та
соціальної нерівності між людьми [1].

У сучасній соціально�економічній науці є чимало
підходів до тлумачення соціальної політики, про що
свідчить множинність її трактувань у вітчизняній і за�
рубіжній літературі. Суть соціальної політики є бага�
тогранним та обширним питанням. У зв'язку з цим дане
питання досліджують представники різних суспільних
наук.

Так опираючись на вчення А.Сміта, Р.Рікардо,
Дж.Кейнса — автор С.П. Наливайченко у своїй моно�
графії "Механізм планомірності трансформації пере�
хідної економіки України в соціально�орієнтовану"
відмітив, що "втручання держави в економіку необхід�
не там, де ринковий механізм не спрацьовує, де виявля�
ються суттєві недоліки ринку, і особливо в перехідній
економіці, де держава повинна брати роль захисника
громадян у соціальній сфері" [2].

Розуміння соціальної політики в економіках добро�
буту та країнах, що розвиваються суттєво відрізняєть�
ся, адже спроби її імплементації у цих системах суттє�
во відірвані в часі. Ще наприкінці 19 ст. початку 20 ст.
стало очевидним, що ринковий шлях розвитку необхід�
ний для підвищення рівня добробуту, однак державне
втручання необхідне для захисту тих категорій та верств
населення, які не могли отримати переваги від ринко�
вої економіки. Отже, на противагу ідеям комодифікації,
притаманним ринковим відносинам, все більшого зна�
чення набувають питання соціальних прав людини. Най�
більшого розповсюдження отримали вчення про со�
ціальну політику Г. Еспінга�Андерсона, адже на його
дуку "…визначальним критерієм соціальних прав повин�
на виступати межа, яка дозволяє людям унезалежнити
їхні життєві стандарти від чисто ринкових сил" [3].

Кроткий екскурс в історію виникнення соціальної
політики висвітлює А. Варшней та відстежує її посту�

пове поширення від країн Західної Європи наприкінці
19 ст. початку 20 ст. до США, а згодом до країн, що роз�
виваються. Як зазначає науковець головною метою со�
ціальної політики на початкових етапах було подолання
класових конфліктів між робітниками та індустріаліста�
ми, згодом наступними завданнями стали освіта та охо�
рона здоров'я для малозабезпечених, виплати у зв'язку
з безробіттям, хворобою та старістю [4].

Як зазначено у статті 1 міжнародної Конвенції про
основні цілі та норми соціальної політики метою со�
ціальної політики повинно бути "…досягнення добро�
буту й розвитку населення, а також на заохочення його
прагнення до соціального прогресу".

Нині існує низка підходів до розуміння змісту цьо�
го поняття, загалом, на нашу думку, можна виокремити
наступні основні — "діяльнісний", "інституційний", "си�
стемний".

— Діяльнісний розглядає соціальну політику як су�
купність певних дій суспільства, держави, спрямованих
на підвищення добробуту у всіх його проявах (табл. 1).

Прихильники "діяльнісного" підходу безумовно
праві, що це активний вектор, проте соціальна політика
не зводиться лише до діяльнісного підходу. Поряд з цим,
достатньо різні бачення науковців щодо визначення
суб'єктів соціальної політики.

— Інституційний підхід вбачає прояв соціальної по�
літики у існуванні соціальних інститутів (табл. 2).

Прихильники "інституційного" підходу висвітлю�
ють, що соціальна політика є соціальним інститутом.
При визначенні соціальної політики важливо окресли�
ти не лише її суб'єктів, але й об'єкти. Дослідження існу�
ючих підходів до визначення соціальної політики засві�
дчили, що не в усіх чітко визначено відповідні об'єкти.
Все ж до визначення об'єкту соціальної політики варто
підходити системно, так як об'єктом будь�якої політи�
ки являється те, на що вона спрямована.

— Системний підхід трактує соціальну політику як
систему відносин, що виникають між різними суб'єкта�
ми соціуму (табл. 3).

Кожен із зазначених підходів містить об'єктивні
твердження, однак, на нашу думку, суть соціальної по�
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Таблиця 2. Інституційний підхід до розуміння змісту "соціальна політика"

Таблиця 1. Діяльнісний підхід до розуміння змісту "соціальна політика"
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літики проявляється не в існуванні установ, а у реалі�
зації комплексу заходів, спрямованих на підвищення
рівня розвитку суспільства через систему зазначених
соціальних установ, у процесі яких формуються відно�
сини між суб'єктами соціуму.

Досліджуючи сутність соціальної політики, фахівці
представляють її як простір соціальних відносин між
державою, ринком і громадянами. У вузькому розумінні
соціальна політика означає діяльність її суб'єктів з фор�
муванням соціальної безпеки особи і суспільства. У ши�
рокому розумінні соціальна політика це система заходів
спрямована на задоволення соціальних потреб. В яко�
му б розумінні, вузькому чи широкому, не розглядалась
соціальна політика, вона сфокусована якраз на інтере�
сах людини, її здоров'я, честі та гідності, недоторкан�
ності й безпеці.

Отже, єдиного і загальноприйнятого підходу до
трактування поняття соціальної політики не існує. Вод�
ночас можна стверджувати, що в сучасному розумінні
соціальна політика — це не стільки система дій і заходів,
скільки система взаємозв'язків і взаємодій у сфері соц�
іально�економічних відносин, які складаються між
різними суб'єктами (індивіди, соціальні групи населен�
ня, підприємства, державні інституції) з приводу підтри�
мання та поліпшення добробуту людей, їхнього соціаль�
ного статусу у суспільстві, забезпечення
соціального захисту тощо. Аналізуючи
сутність та зміст соціальної політики в сус�
пільно�політичному вимірі можна зробити
висновок, що соціальна політика сучасної
держави розглядається науковцями, як
комплекс заходів, що здійснюється держав�
ними інститутами та недержавними суб�
'єктами з виявлення, задоволення, узгод�
ження потреб інтересів громадян, соціаль�
них груп та територіальних громад.

 Сутність соціальної політики дістає
своє відображення у відповідних цілях (рис.
1).

Для досягнення основних цілей соціаль�
ної політики повинні виконуватися певні
заходи, а саме:

— відновлення ролі доходів трудової
діяльності як основного джерела грошових
доходів населення і найважливішого стиму�
лу розвитку виробництва та підвищення
трудової активності працівників;

— підвищення рівня та якості життя на�
селення, формування "середнього класу",
подолання бідності, ліквідація соціальної
нерівності, різкого розшарування населен�
ня;

— захист прав працівників, формуван�
ня високопродуктивного трудового потен�
ціалу, підвищення ціни робочої сили, забез�
печення зайнятості;

— соціальний захист, адресне піклування про лю�
дину, поширення соціального забезпечення населення;

— підвищення ролі соціального страхування;
— забезпечення стабільного фінансування соціаль�

ної сфери та соціальних програм;
— зміцнення генофонду народу, його фізичного та

морального здоров'я й інтелектуального потенціалу,
забезпечення розвитку людського капіталу;

— створення громадянського суспільства, форму�
вання теоретичних і практичних основ (моделі) соціаль�
ної держави, ідеологізація цього процесу;

— пріоритет загальнолюдських цінностей і механі�
зму їх упровадження, відродження соціальної інфра�
структури, вдосконалення системи освіти, науки, охо�
рони здоров'я, житлових умов, забезпечення продо�
вольчої безпеки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що сутнісні

характеристики даної категорії, так само як її цілі у су�
часній науково�дидактичній літературі визначають по�
різному, залежно від особливостей соціально�економі�
чного середовища чи рівня розвитку економіки країн.
Водночас існує загальноприйняте погодження, що соц�
іальна політика — це суспільний феномен, який поєднує
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Таблиця 3. Системний підхід до розуміння змісту "соціальна політика"

Рис. 1. Цілі соціальної політики
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цілу низку різноманітних складових, об'єднаних спіль�
ною метою, яка передбачає забезпечення добробуту
людини, підвищення рівня та якості життя.
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