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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні застосовуються різноманітні ва-

ріації соціальних політик і, тим більше, методів
їх реалізації. При цьому глобалізаційні тен-
денції накладають щораз більший відбиток на
втілення тих чи інших ідей у державній соці-
альній політиці. Зокрема вільна циркуляція то-
варів, послуг і капіталів, злиття фінансових
ринків та посилення міжнародних зв'язків на-
рощують рівень відкритості національних еко-
номік, а отже, і рівень суперництва між держа-
вами в сфері можливостей соціального захис-
ту населення. Значна диференціація показників
якості життя та рівня соціального захисту
індивідів активізує міграційні процеси, пород-
жуючи, тим самим, цілий ряд негативних явищ
і додаткових проблем в економічній сфері.
Отже, посилення глобалізаційних тенденцій
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ставить нові виклики перед державами і, зок-
рема, перед їх соціальною політикою, що, в
свою чергу, вимагає пошуку нових варіацій мо-
делей та методів її реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування нової моделі вітчиз-
няної соціальної політики досліджувалося
цілим рядом науковців, серед яких варто ви-
окремити праці Н. Балтачеєвої, А. Михненка,
Н. Мякушко, А. Щура тощо, а тому існує знач-
на кількість поглядів на основні характеристи-
ки нової моделі соціальної політики для Украї-
ни. В цьому контексті особливого значення на-
буває узагальнення проведених досліджень та
встановлення основних напрямів розвитку
вітчизняної соціальної політики з урахуванням
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викликів сучасного глобалізованого еконо-
мічного простору та трансформаційних про-
цесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є встановлення особ-

ливостей вітчизняної соціальної політики та
визначення основних напрямів і базових харак-
теристик її нової моделі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед кожною державою постає питання
доцільності дотримання обраної моделі соці-
альної політики. Не виключенням є і Україна.
При цьому дослідники сходяться на тому, що
наявна на сьогодні вітчизняна модель соціаль-
ної політики "в чистому вигляді не належить до
жодної з моделей світової практики" [1, с. 29].
При цьому вітчизняна модель соціальної пол-
ітики має ряд особливостей, зумовлених як
історичними передумовами її становлення, так
і політичними вподобаннями правлячих кіл
(рис. 1).

Протягом всього періоду існування Украї-
ни як незалежної держави формування со-
ціальної політики здійснювалося без базування
на якійсь визначеній методології, уривчасто і
непослідовно. При цьому соціальна політика в
Україні досить часто ставала заручником ви-
борчих компаній, в силу чого окремі нововве-
дення приймалися для здобуття підтримки
електорату перед черговими виборами.

Наслідком такого підходу до формування
соціальної політики стала ситуація, коли прий-
нята величезна кількість нормативних доку-
ментів з регулювання соціальної сфери надзви-
чайно бюрократизує процеси соціального за-
безпечення населення і при цьому практично не
існує механізмів реального контролю за дотри-

манням чинного законодавства. Як результат,
значна частина норм і положень просто не ви-
конується в силу недостатності необхідних ре-
сурсів, халатності відповідних працівників, нео-
бізнаності індивідів про їх права тощо. Так,
вітчизняне законодавство декларує орієнтацію
соціальної політики на захист соціальних прав
і свобод індивідів, гарантуючи достатній рівень
життя, можливості та умови для досягнення
добробуту. Однак на практиці функціонує
лише система "утримання", яка зовсім не доз-
воляє отримувачам різних видів соціальних
виплат ані забезпечити собі достатній рівень
життя, ані досягти добробуту. Окрім того, така
система практично повністю позбавлена стиму-
люючого характеру — отримувачі соціальних
виплат практично жодним чином не мотиву-
ються до активізації діяльності з розбудови
власного добробуту.

Таким чином, сучасний стан вітчизняного
соціального розвитку є яскравим свідченням
необхідності кардинальних змін у соціальній
політиці. І тут постає питання: яким чином об-
рати найефективнішу модель соціальної полі-
тики саме для наявного етапу соціально-еко-
номічного розвитку? На це питання вітчизняні
дослідники соціальної політики дають досить
різні відповіді.

Так, за одним із тверджень, найбільш опти-
мальним варіантом для України є "впроваджен-
ня позитивного досвіду скандинавських країн,
передусім Швеції, що дасть змогу адаптувати
українське суспільство до сучасної моделі уп-
равління та нарешті допоможе побудувати зба-
лансовану, послідовну й логічну модель со-
ціальної політики, яка б відповідала викликам
та загрозам ХХІ ст." [2].

По суті, саме соціально-демократична мо-
дель соціальної політики на сьогодні втілюєть-
ся в Україні, хоча, на жаль, лише декларатив-
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Рис. 1. Специфічні особливості соціальної політики України
Джерело: авторська розробка.
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но. Зокрема в Україні в кращих традиціях
шведської моделі соціальної політики спосте-
рігається активне втручання держави у перебіг
економічних процесів, високий рівень податко-
вого навантаження та державних видатків і,
при цьому, лише декларується зменшення не-
рівності в доходах населення шляхом перероз-
поділу національного доходу, сприяння інно-
ваційній діяльності, розвитку науки, освіти,
охорони здоров'я, забезпечення високого рівня
зайнятості, подолання бідності тощо. Звісно,
частково всі ці декларативні положення вико-
нуються, однак у таких обсягах, які зовсім не
дозволяють говорити про будь-який розвиток.
Тобто, хоча в Україні використовується модель
соціальної політики, подібна до шведської, од-
нак механізми її реалізації абсолютно недоско-
налі, що не дає можливості говорити про ефек-
тивність застосування вказаної моделі у вітчиз-
няних реаліях.

В іншій праці [3] зустрічається обгрунтуван-
ня необхідності розбудови в Україні лібераль-
ної моделі соціальної політики, де за основу
пропонується брати досвід окремих європейсь-
ких країн. Однак у цьому контексті слід заува-
жити, що ефективність застосування такої мо-
делі соціальної політики висока в умовах
стійкого розвитку економіки або ж, як мінімум,
стабільного функціонування. У вітчизняних же
умовах, коли наявність кризових явищ у фінан-
сово-економічній сфері супроводжується ще й
зовнішньо-політичним конфліктом, веденням
воєнних дій, окупацією частини територій, по-
вне трансформування наявної соціальної полі-
тики на ліберальних засадах лише поглибить
протиріччя в соціумі, призведе до наростання
соціальної напруги і, як наслідок, ще більших
кризових явищ.

Водночас, слід сказати, що базові засади
ліберальної моделі соціальної політики, якими
є зниження ролі держави у вирішенні соціаль-
них проблем індивідів та надання їм якомога

більшої свободи у забезпеченні власного доб-
робуту, повинні мати місце і у вітчизняній со-
ціальній політиці. В той же час, спроби імпле-
ментації в Україні окремих засад ліберальної
соціальної політики не набули широкої під-
тримки в масах, а отже, мають розроблятися
спеціальні адаптивні механізми для полегшен-
ня процесів реформування соціальної сфери.

Окремі науковці взагалі пропонують відійти
від класичних моделей соціальної політики,
розробивши власну вітчизняну модель. Зокре-
ма Н. Балтачеєва [1] говорить про необхідність
формування моделі адресної соціальної полі-
тики, основними постулатами якої повині ста-
ти наступні:

— диференційований підхід до соціального
забезпечення населення;

— існування приватного ринку соціальних
послуг нарівні з державним;

— перехід від соціальної підтримки до со-
ціального страхування.

На нашу думку, в цьому випадку мова йде
не так про нову модель соціальної політики, як
про її концептуальні засади і принципи. З такої
точки зору напрацювання автора видаються
достатньо обгрунтованими. Окрім того, не поз-
бавленим змісту є і твердження про необхід-
ність розбудови власної моделі соціальної полі-
тики.

Як свідчить вітчизняний досвід, уривчаста і
несистематична модернізація чи трансформа-
ція окремих аспектів соціальної політики жод-
ним чином не підвищували її ефективність. Вка-
зана діяльність лише призводила до нагромад-
ження проблем і, при цьому, не лише у соці-
альній, але і в економічній сфері нашої держа-
ви. Отже, першочерговим завданням має стати
саме формування концептуально нової моделі
державної соціальної політики. При цьому,
основне завдання — визначити базові засади
нової моделі. Так, у будь-якому випадку дове-
деться застосувати ті підходи і методи, які вже

Фактор Особливості забезпечення 
Знання та інновації Створення нових робочих місць, підвищення якості 

освіти, залучення молоді на ринок праці, сприяння 
максимально можливому застосуванню цифрових 
технологій та можливостей мережі Інтернет 

Раціональне 
використання ресурсів 
та екологічна безпека 

Зниження обсягів використання енергетичних ресурсів, 
переведення економіки на низький рівень споживання 
вуглеводневої сировини, збільшення джерел 
відновлювальної енергії, модернізація транспорту, 
зниження обсягів споживання ресурсів 

Зайнятість населення та 
громадянська згода 

Покращення умов для підприємництва, особливо для 
малого та середнього бізнесу, підвищення мобільності 
робочої сили, створення можливостей для отримання 
нових знань, кваліфікації і, таким чином, 
працевлаштування, зниження рівня бідності 

Таблиця 1. Фактори зміцнення економіки за Стратегією "Європа-2020"

Джерело: побудовано на основі [4].
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роками успішно застосовуються окремими
країнами. До того ж, важливо забезпечити по-
дальше застосування окремих історично укла-
дених практик, хоча б і в адаптованому варіанті.

У країнах Європейського Союзу останнім
часом все більше схиляються до необхідності
забезпечувати сталий та всебічний розвиток
населення за допомогою створення необхідних
умов. При цьому однією з основних таких умов
визнається зміцнення економіки, для чого у
"Стратегії "Європа-2020" визначені декілька
основних факторів (табл. 1).

Отже, країни ЄС, намагаючись модернізу-
вати соціальну політику відповідно до вимог
сьогодення, визначають основними напрямами
змін три фактори: знання та інновації; раціо-
нальне використання ресурсів та екологічну
безпеку; зайнятість населення і громадянську
згоду. При цьому не встановлюються ніякі дог-
ми щодо методів і способів забезпечення ефек-
тивної дії визначених чинників.

Тобто у Європейському Союзі визначають
лише концептуальні засади соціальної політи-
ки нового покоління, однак жодним чином не
змушують держав-членів до застосування тієї
чи іншої її моделі. Таким чином, державам за-
безпечується свобода вибору підходів, ме-
тодів, способів і напрямів формування та реа-
лізації соціальної політики в межах загальної
концепції та з дотриманням визначених прин-
ципів.

Варто відзначити, що сьогодні існує значна
кількість поглядів на основні характеристики
нової моделі соціальної політики для України,
проте всі вони мають спільні аспекти. Зокрема
практично всі дослідники наголошують на не-
обхідності:

— скорочення бідності;
— зміцнення позицій та ролі середнього

класу;
— зміцнення конкурентоспроможності на-

ціональної економіки на засадах інноваційної
моделі розвитку;

— реалізації ефективної державної антико-
рупційної політики;

— випереджального зростання рівня до-
ходів громадян у порівнянні з рівнем інфляції;

— модернізації системи освіти;
— скорочення кількості пільг;
— підвищення рівня зайнятості населення;
— запобігання міграції за кордон кваліфі-

кованих кадрів;
— забезпечення основних соціальних стан-

дартів та соціальної захищеності вразливих
верств населення;

— поширення волонтерського руху тощо.

Тобто вже з цього переліку характеристик
можна зробити висновок про надзвичайну
складність їх одночасного досягнення, адже
вони передбачають одночасне покращення ста-
новища і населення, і економіки. А цього на
практиці досягти досить складно, особливо у
короткостроковому періоді і, особливо, врахо-
вуючи той стан соціально-економічного роз-
витку, яким характеризується Україна. Адже
скорочення бідності веде за собою зростання
державних видатків на соціальну сферу, а роз-
виток економіки передбачає, навпаки, скоро-
чення обсягів державних видатків. Саме тому
настільки важливим на сьогодні видається кон-
цептуальний підхід до обгрунтування нової
моделі державної соціальної політики у нашій
державі і її основних концептів.

Окрім базових характеристик, у наукових
колах пропонують до нової моделі соціальної
політики включати механізми адресності со-
ціальних виплат, розширення інфраструктури
соціальних послуг, передачі частини повнова-
жень соціального захисту населення на регіо-
нальний рівень, формування нових суб'єктів
надання соціальних послуг, у т. ч. недержавних,
із передачею їм частини функцій, недискримі-
наційної орієнтації соціальних послуг на найв-
разливіші верстви населення, зниження адмі-
ністративних витрат системи соціального захи-
сту населення, розробки стандартів соціальних
послуг [5, с. 294].

Таким чином, нова вітчизняна соціальна
політика, базуючись на концепції всебічного
розвитку особистості, має спрямовуватися на
створення індивідам всіх необхідних умов та
надання можливостей задля індивідуального
розвитку. Основні концепти такої моделі про-
понуємо поділяти на три основних групи:

— соціального спрямування;
— економічного спрямування;
— загального спрямування.
Звісно, цей поділ є дещо умовним, оскільки

всі рішення в контексті соціальної політики
завжди мають двоякий ефект — і економічний,
і соціальний. Однак в такому випадку мається
на увазі, що до базових характеристик моделі
соціальної політики економічного спрямуван-
ня відносяться всі ті характеристики, які виз-
начаються в межах економічної політики дер-
жави. Водночас до характеристик соціального
спрямування належать ті з них, які, в першу
чергу, визначають основи соціального обслу-
говування і соціальних відносин.

Що стосується групи характеристик пропо-
нованої моделі соціальної політики загально-
го спрямування, то сюди, з нашої точки зору,
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мають відноситися всі ті основні засади, на яких
мають базуватися процеси формування та
реалізації соціальної політики.

За кожною з наведених груп пропонуємо
ряд характеристик, що мають стати базовими
засадами вітчизняної соціальної політики. Зок-
рема в напрямі соціального спрямування необ-
хідно забезпечити:

— деінституціоналізацію соціального об-
слуговування;

— доступність, гнучкість, диференційова-
ність і стимулюючий характер соціального об-
слуговування;

— суттєве скорочення переліку пільг, допо-
мог, соціальних виплат тощо;

— розвиток активності і особистої відпові-
дальності індивідів.

Що стосується характеристик пропонова-
ної моделі державної соціальної політики, які
мають економічне спрямування, то до них вва-
жаємо за необхідне віднести:

— боротьбу з бідністю за допомогою еко-
номічних методів;

— оптимізацію державних видатків;
— ефективну протидію корупції;
— створення і розвиток ринку соціальних

послуг.
Група характеристик загального спряму-

вання повинна бути орієнтована на те, щоб за-
безпечити максимальну контрольованість, про-
зорість та ефективність процесів формування
та реалізації державної соціальної політики.
Саме тому в цьому напрямі основними концеп-
тами нової соціальної політики України мають
стати наступні:

— базування на інформаційних та іннова-
ційних технологіях;

— забезпечення відповідальності розпоряд-
ників бюджетних коштів;

— функціонування системи всебічного кон-
тролю;

— базування на засадах ефективності.
У цілому ж, якщо порівнювати засади про-

понованої моделі соціальної політики із най-
більш поширеними її типами, які застосову-
ються різними державами, то можемо сказа-
ти, що вона втілює окремі положення лібе-
ральної та соціально-демократичної моделей.
Зокрема від ліберальної моделі вважаємо за
необхідне перейняти підхід щодо значного об-
меження чисельності пільгових категорій на-
селення та різних видів соціальних допомог і
виплат, а від соціально-демократичної — за-
лишити в силі наявність рівних можливостей
у індивідів щодо отримання освіти, кваліфі-
кації, роботи тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна політика, яка практикується в на-
шій державі, характеризується рядом специ-
фічних особливостей, багато з яких абсолют-
но не відповідають вимогам сьогодення та за-
питам і потребам суспільства. Саме тому пер-
шочерговим завданням є розбудова новітньої
моделі соціальної політики, яка б, базуючись
на оновлених концептуальних засадах, стиму-
лювала активний суспільний розвиток. Зокре-
ма, необхідно базувати вітчизняну соціальну
політику на застосуванні концепції всебічного
розвитку особистості, яка передбачає забезпе-
чення всіх необхідних умов і створення макси-
мального переліку можливостей задля все-
бічного розвитку індивідів.
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