
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено предмет, об’єкт, 

мету і завдання дослідження, вказано на наукову новизну, подано відомості 
про апробацію. 

Перший розділ “Концептуальні засади політологічного дослідження 
соціального захисту” присвячений розкриттю стану наукової розробки 
проблеми, аналізу використаних джерел, висвітленню сутності соціального 
захисту. 

У першому підрозділі “Стан наукової розробки проблеми та джерельна 
база дослідження” зазначається, що значний внесок у розкриття проблеми 
соціального захисту здійснили відомі західні науковці ХХ століття 
Т. Ганслі, Е. Гідденс, Б. Дікон, Г. Еспінг-Андерсен, Т. Скочпол, П. Спікер, 
Р. Титмус, Ф. Хайєк. 

Проблемам моделювання та класифікації соціального захисту 
присвячені роботи зарубіжних вчених Г. Бонолі, Дж. Вобруби, С. Лейб-
фріда, А. Сіарова, У. Лоренца. При вивченні питань, пов’язаних з глобаль-
ними аспектами формування й розвитку соціального захисту, автор спирав-
ся на роботи сучасних авторів В. Артса, П. Пірсона, П. Стабса, П. Тейлор-
Губі, П. Флора, М. Халса. Серед вітчизняних дослідників у цьому напрямі 
стали відомими роботи науковця Т. Семигіної. 

В Україні фундаментальними дослідженнями, які визначили науковий 
пошук у сфері соціальної державності та соціального захисту, стали роботи 
відомих вітчизняних та російських вчених С. Алєксєєва, В. Бабкіна, К. Гад-
жиєва, В. Куценко, О. Лукашевої, А. Сіленко, О. Скрипнюка, В. Скура-
тівського. 

При розгляді основних тенденцій розвитку та політичного значення 
соціального захисту в Україні автор спирався на роботи вітчизняних полі-
тологів О. Дороніна, А. Крупника, Т. Ляшенко, в яких соціальний захист 
розглядається як складова соціальної політики в період демократичного 
реформування українського суспільства. Особлива увага в цих досліджен-
нях приділена ролі соціального захисту у забезпеченні політичної стабіль-
ності. 

У рамках дослідження соціальної держави проблематика соціального 
захисту розглядається в роботах О. Панкевича, Л. Четверікової, І. Яковюка. 
Теоретико-методологічним та прикладним аспектам державного управління 
в сфері соціального захисту присвячені роботи В. Макаренко, В. Собченко, 
Ю. Юрченка.  

У ході висвітлення сутності соціального захисту, його понятійно-
категоріального апарату, правових засад дисертант використовував доробки 
таких науковців, як Н. Болотіна, П. Рабінович, Б. Сташків, Б. Стичинський, 
О. Чутчева. Вплив ідеологічних чинників на соціальний захист розглянутий 
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у роботах В. Милецького, М. Примуша, Н. Римашевської. 
Аналізу соціального захисту з позицій економічної науки присвячені 

роботи Н. Борецької, О. Єрмоловської, О. Скомарохової. В цих досліджен-
нях розглядаються сутність, соціально-економічний розвиток і стан соціаль-
ного захисту в умовах ринкової трансформації економіки. Важливо, що сис-
тема соціального захисту розглянута як самостійна категорія та головний 
стрижень соціальної політики держави. 

Проблемам удосконалення соціального захисту на регіональному рівні 
присвячені дослідження М. Багмета, О. Берданової, Н. Гринчук, О. Іщенко, 
Ю. Шклярського. Найбільший інтерес у цих дослідженнях викликають ре-
комендації щодо вдосконалення системи соціального захисту в Україні. 

Дослідники А. Базилюк, В. Горбатенко, В. Журавський, Ю. Килимник, 
М. Михальченко, С. Рябов, Ю. Саєнко, М. Сазонов, В. Ткаченко, М. Тулен-
ков, Г. Щедрова звертались до проблеми соціального захисту в процесі 
дослідження посткомуністичних трансформацій в Україні. 

Джерельною базою дослідження є міжнародні політико-правові докумен-
ти, національне законодавство України та інших держав, наукові праці віт-
чизняних та зарубіжних авторів, матеріали періодичних видань, результати 
статистичних досліджень, програмні документи, статути політичних партій, 
тексти офіційних виступів політичних діячів, опубліковані архівні джерела, 
матеріали місцевих державних адміністрацій.  

У другому підрозділі “Основні теоретико-методологічні підходи у 
дослідженні поняття, сутності і ролі соціального захисту” проведений 
аналіз понять, які мають значення для визначення концептуального змісту 
соціального захисту. Аналізується сам зміст вказаних понять і на цій основі 
робляться висновки про їх співвідношення. Це поняття “соціальне забезпе-
чення”, “соціальна захищеність”, “соціальна солідарність”, “соціальний 
ризик”, “соціальна безпека”, “соціальна справедливість”, “соціальна політи-
ка”, “соціальна держава”.  

На основі дослідження сучасних теоретико-методологічних підходів до 
визначення сутності поняття “соціальний захист” дисертантом запропоно-
ване його авторське визначення, яке розширює уявлення про його призна-
чення та підпорядкованість.  

Соціальна політика визначається дисертантом як система заходів інсти-
туцій суспільно-політичного життя, спрямованих на забезпечення оптималь-
ного розвитку соціальних відносин та задоволення потреб суспільства як 
загалом, так і окремого громадянина.  

Обґрунтовується, що через систему соціального захисту держава вияв-
ляє себе реально відповідальною за долю, добробут, майбутнє кожного гро-
мадянина. Соціальний захист є однією з головних ознак соціальної держав-
ності, і без реалізації цієї ознаки будь-які положення щодо соціальної дер-
жави залишаться лише задекларованими.  
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Особливу увагу автор приділив підходам щодо класифікації моделей 
соціального захисту. Розглянуто шість спроб таких класифікацій, які нале-
жать відомим вченим Г. Бонолі, Г. Еспінг-Андерсену, С. Лейбфриду, У. Ло-
ренцу, А. Сіарову, Р. Титмусу. На основі аналізу класифікацій зроблено 
припущення про такий шлях еволюції соціального захисту в майбутньому, 
як його універсалізація, формування єдиної “змішаної” моделі, розмивання 
відмінностей між “національними” моделями соціального захисту. 

Другий розділ “Політичні чинники розвитку систем соціального 
захисту на глобальному та державному рівнях” присвячений обгрунту-
ванню політичних детермінант соціального захисту, дослідженню його 
еволюційних та ідеологічних аспектів, виявленню основних тенденцій 
розвитку. 

У першому підрозділі “Еволюція системи соціального захисту, її полі-
тичні детермінанти” аналізується історія становлення та розвитку системи 
соціального захисту в світі та Україні. Доведено, що становлення ідеї соціаль-
ного захисту пройшло в своєму розвитку шлях від повного заперечення 
втручання держави в соціальну сферу (ліберальна концепція держави – 
“нічного сторожа”) до принципу соціально відповідальної держави та 
“експансії соціального захисту”.  

Особливу увагу приділено таким віхам світової еволюції соціального 
захисту, як Єлизаветінський “Закон про бідних” (1601 р.), соціальне законо-
давство Отто Бісмарка (1883-1889 рр.), виникнення фундаментальних дослід-
жень щодо подолання соціального зла Ч. Бута, Сіднея та Беатриси Веббів 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., “Білль про національне страхування” 
Ллойда Джорджа (1911 р.), прийняття Закону про соціальний захист у США 
(1935 р.), впровадження системи соціального захисту під керівництвом 
В. Беверіджа у Великобританії (1941-1942 рр.), конституційне закріплення 
та розвиток соціальної державності в повоєнних західноєвропейських краї-
нах, поява “режимів соціального захисту” 50-70 рр. ХХ ст. 

Констатується існування широкого спектра уявлень та підходів щодо 
необхідності соціальної відповідальності, політичного гуманізму, акцентів 
у відносинах між людиною і державою, ролі та значення соціального захис-
ту. Виявлено, що основними чинниками еволюції системи соціального за-
хисту є політичні фактори. 

У роботі зазначається: незважаючи на те, що визначальні для соціально-
го захисту категорії “держава загального добробуту” та “соціальна держа-
ва” – це “винаходи” західноєвропейських країн, історія України має власні 
риси формування соціальної державності та соціального захисту, які пов’я-
зані з національними традиціями благодійництва, допомоги та гуманного 
ставлення до нужденних. 

У другому підрозділі “Вплив ідеологічних факторів на зміни в теорії і 
практиці соціального захисту” відзначено той факт, що концепція соціаль-
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ного захисту займає одне з центральних місць в ідеологічних системах усіх 
політичних сил сучасності. Соціальний захист розглядається як могутній 
політичний інструмент та засіб впливу, реалізація якого не може відбувати-
ся в ізоляції від соціального, політичного та ідеологічного контексту. 

Встановлено, що політичні ідеології мають різні погляди на теоретичне 
та практичне втілення соціального захисту. В результаті аналізу впливу на 
реалізацію соціального захисту з боку ідеологій виокремлено його 
відповідні “ідеологічні типи”, для яких є характерним наступне. Соціал-
демократичний тип соціального захисту – найбільш розвинений, максима-
льний, призначений забезпечувати надійний захист індивіда від ринкових 
ризиків. Неоліберальний тип в “ідеальному” вигляді характеризується по-
міркованістю, адресністю, дозованістю, розвинутою системою перевірки 
рівня нужденності. “Ідеальний” неоконсервативний соціальний захист не 
розглядається як засіб реалізації рівності, не може виходити за межі мініму-
му, повинен реалізовуватись тільки у крайньому випадку, і його фінансу-
вання повинно бути максимально перекладене з державного сектора на не-
державний.  

Порівняльний аналіз таких “ідеологічних типів” має значення для вив-
чення еволюції соціального захисту і впливу політичних факторів на неї. 
Водночас зазначається, що загальною сучасною тенденцією у розвитку 
соціального захисту є формування його “змішаної” конвергентної моделі. 

У третьому підрозділі “Нові підходи до соціального захисту в демокра-
тичних державах” звертається увага на те, що сучасні тенденції розвитку 
соціального захисту обумовлені загальними особливостями і закономірнос-
тями світового політичного процесу. Із процесами глобалізації пов’язана 
переоцінка ролі національної держави як основного інструменту соціально-
го захисту, наявні тенденції до формування глобального соціального захис-
ту, суб’єкт якого – наднаціональне джерело, наддержавна інституція.  

Показано, що системи соціального захисту демократичних країн сьогод-
ні зберігають “статус кво” – існують саме в тому вигляді, який необхідний 
урядам країн, щоб, з одного боку, не втратити підтримки електорату, тобто 
не скорочуються, а з іншого, і не посилюються через економічні ризики. 
Незважаючи на загальну тенденцію посилення економічних чинників, соці-
альні пріоритети світової політики залишаються вагомим стратегічним ар-
гументом. Системам соціального захисту сьогодні приділяється особлива 
увага у вирішенні глобальних проблем людства та досягненні суспільної 
злагоди.  

Встановлено, що нові підходи до соціального захисту в демократичних 
державах також пов’язані з наступними тенденціями: посилення активного 
характеру, підтримка зайнятості; зростаюче залучення недержавного секто-
ра; розвиток соціального моніторингу, засобів перевірки рівня нужденності. 
Аналіз підкріплюється прикладами політичних стратегій Великобританії, 
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Німеччини та Швеції і свідчить, що ці тенденції в цілому відповідають мо-
жливим напрямкам використання в Україні зарубіжного досвіду.  

Третій розділ “Політико-правове регулювання системи соціального 
захисту в Україні” присвячений дослідженню передумов, нормативно-
правових засад, політичного значення, особливостей формування та засобів 
удосконалення системи соціального захисту в Україні.  

У першому підрозділі “Нормативні засади формування і розвитку сис-
теми соціального захисту в незалежній Україні” розглянуто процес станов-
лення і формування нормативно-правових засад соціального захисту шля-
хом аналізу законодавчих актів, прийнятих в роки незалежності України. 
Особлива увага приділена таким законодавчим актам, які заклали основу 
правової бази соціального захисту: ратифіковані в Україні міжнародні доку-
менти, наприклад “Європейський кодекс соціального забезпечення”; держа-
вні нормативні документи: “Концепція соціального забезпечення України”, 
закони “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування”, “Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії”, “Про соціальні послуги”, “Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування”, “Основні напрями проведення державної 
політики зайнятості на період до 2009 року”, “Європейський вибір. Концеп-
туальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002-2011 рр.” та інші законодавчі акти. 

Відзначено, що основоположною для формування системи соціального 
захисту є стаття 46 Конституції України, в якій закріплено право на соціальний 
захист, що включає право на забезпечення громадян у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом. Конституційне закріплення права на соціальний захист підтвердило 
пріоритетність соціальної спрямованості державотворення. 

Дослідження показало, що положення законодавчих актів спрямовані на 
захист конституційних прав людини і громадянина. Констатується позитив-
ність закріплення конкретних орієнтирів державної політики у сфері соціально-
го захисту населення, що передбачає додаткові гарантії розвитку соціального 
законодавства, спрямованого на гідний життєвий рівень громадян в Україні. 
Пріоритети соціального захисту сьогодні – це перш за все орієнтація на адрес-
ну систему надання допомог та послуг, вирішення завдань пенсійної реформи, 
подолання бідності в країні. 

У другому підрозділі “Політичне значення та шляхи удосконалення систе-
ми соціального захисту в Україні” зазначається, що, незважаючи на успіхи в 
соціальній сфері, наявні серйозні невирішені соціальні проблеми, такі як низь-
кий рівень життя, безробіття, бідність, депопуляція населення, незадовільний 
рівень пенсій. Такі проблеми створюють грунт для політичної нестабільності, є 
потенційними чинниками, які можуть бути причиною соціального невдоволен-
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ня і напруженості в українському суспільстві. 
Одним із потужних засобів вирішення таких проблем є соціальний захист 

як засіб зберігання стабільності та злагоди в трансформаційному суспільстві 
перехідного періоду, інструмент, за допомогою якого держава може впливати 
на суспільство та отримувати підтримку політичного курсу, що проводиться. З 
цієї точки зору важко переоцінити роль соціального захисту в подоланні кризо-
вих явищ в українському суспільстві та досягненні соціально-політичної стабі-
льності. 

Характеризуються шляхи вдосконалення системи соціального захисту 
на регіональному та загальнодержавному рівнях. Зазначається, що актуаль-
ними для покращання системи соціального захисту в Україні на місцевому 
рівні є здобутки, пов’язані з досвідом Миколаївської області, яка на держав-
ному рівні визнана пілотною в сфері соціального захисту населення. 

У висновках зазначається: в дисертації наведене теоретичне узагальнення і 
нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у тому, щоб здійснити полі-
тологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту і тим 
самим зробити певний внесок у формування цілісної концепції соціального 

захисту як чинника політичного процесу. Проведене дослідження дозволяє 
зробити такі підсумкові узагальнення та рекомендації: 

1. Аналіз ступеня наукової розробки проблеми показав, що в Україні 
тематика соціального захисту становить сьогодні предмет зацікавленості 
представників різних суспільних наук: правознавців, економістів, соціоло-
гів, фахівців з державного управління. Однак як самостійна категорія соціаль-
ний захист більшою мірою розглядається в економічних та юридичних нау-
ках, а у вітчизняній політології проблемі соціального захисту приділяється 
недостатньо уваги. Це дало підстави автору стверджувати, що існує необ-
хідність здійснення комплексного політологічного аналізу формування та 
розвитку системи соціального захисту, що й обумовило вибір теми дисерта-
ційного дослідження.      

2. Соціальний захист займає одне з центральних місць у побудові соціаль-
ної держави. Система ефективного соціального захисту – це засіб практич-
ного втілення гасел соціальної державності, через який держава дійсно, а не 
декларативно виявляє себе відповідальною за добробут громадян. До того 
ж, як один із головних інструментів реалізації державної відповідальності 
за добробут кожної окремої людини, соціальний захист має специфічне гу-
маністичне забарвлення, що відповідає гуманістичній формулі соціальної 
держави.  

3. На основі вивчення історичних аспектів соціального захисту встанов-
лено, що, незважаючи на його гуманістичний характер, основними чинни-
ками його еволюції є політичні детермінанти. Це виявляється в першу чергу 
в прагненні правлячих кіл досягнути за допомогою соціальних реформ ста-
більності в суспільстві, уникнути потрясінь і революцій та отримати підтрим-
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ку політичного курсу.  
4. Політичні ідеології мають різні погляди на теоретичне та практичне 

втілення соціального захисту. В результаті аналізу впливу на реалізацію 
соціального захисту в рамках соціал-демократичної, неоліберальної, 
неоконсервативної та соціалістичної ідеологій виокремлено його відповідні 
“ідеологічні типи”. В цілому для кожного типу характерна послідовна, чітка 
система поглядів, яка обґрунтовує певний вибір стратегії розвитку систем 
соціального захисту і пов’язана з категоріями соціальної державності, досяг-
нення суспільної справедливості, необхідної міри відповідальності держави 
за добробут своїх громадян, пріоритетів державного патерналізму або інди-
відуалізму.  

5. На глобальному та державному рівнях в сучасному світі розвитку 
соціального захисту притаманні такі тенденції, як: підвищення його актив-
ного попереджуючого характеру шляхом створення умов для реалізації 
економічної ініціативи громадян та здійснення стратегій боротьби з 
безробіттям; підвищення рівня моніторингу перевірки нужденності об’єктів 
соціальних допомог; підвищення ролі недержавного сектора у наданні по-
слуг соціального захисту. Майбутнє соціального захисту пов’язане з форму-
ванням глобальної системи соціального захисту різних країн. В цілому, не-
зважаючи на тенденції посилення економічних чинників прийняття полі-
тичних рішень, пріоритети соціального захисту світової політики залиша-
ються важливим стратегічним аргументом.  

6. Передумови формування національної системи соціального захисту в 
Україні пов’язані з рисами соціалістичного типу соціального захисту, що 
обумовлює специфіку процесу трансформації та формування в Україні його 
нового змісту, який би відповідав завданням розбудови соціальної держав-
ності. Доведено, що система соціального захисту має особливе політичне 
значення. Основні пріоритети розвитку соціального захисту в Україні на-
ступні: забезпечення адресної підтримки соціально найуразливіших верств 
населення, вирішення завдань пенсійної реформи, розвиток активної скла-
дової соціального захисту та його децентралізація, посилення ролі недержа-
вного сектора у здійсненні послуг соціального захисту. 

7. На основі проведеного дослідження автор вважає за доцільне пропо-
нувати наступні рекомендації щодо шляхів вдосконалення системи соціаль-
ного захисту в Україні: 

− збільшити значення місцевих органів влади у розв’язанні проблем 
соціального захисту через формування ефективної структури управ-
ління, забезпечення необхідних фінансових ресурсів, розширення 
переліку соціальних послуг, які надаються на місцях, підвищення 
кваліфікації соціальних працівників; 

− надання соціальних послуг населенню на регіональному рівні повинно 
бути максимально децентралізоване, треба інтенсивно розвивати ме-
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режу служб, таких як, наприклад, територіальні центри, з організації 
соціально-побутового обслуговування інвалідів та одиноких непраце-
здатних громадян похилого віку вдома, розширювати мережу центрів 
і відділень соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації; 

−  підвищити роль недержавних громадських організацій у формуванні 
системи соціального захисту населення в Україні. Для покращання 
партнерських відносин між органами влади та громадськими органі-
заціями необхідно здійснювати спільну координацію дій, проводити 
заходи з метою визначення пріоритетів у сфері соціального захисту. 
Доцільно також створити мережу державних консультаційних служб 
із залученням громадських організацій з метою широкого інформу-
вання громадян про їх права і обов’язки у сфері надання державної 
соціальної допомоги; 

− посилити адресний характер соціального захисту незахищених 
верств населення. Цьому повинне сприяти вдосконалення методоло-
гічних підходів до визначення показників бідності, встановлення єди-
них критеріїв оцінок майнового стану сім’ї для визначення права на 
призначення певного виду соціальної допомоги, спрощення процедур 
надання соціальної допомоги, регулювання надання соціальних по-
слуг через видачу ліцензій, впровадження стандартів якості та конт-
ролю за їх дотриманням; 

− вдосконалити нормативно-правову базу соціального захисту в таких 
аспектах, як запровадження єдиного соціального внеску; розроблення 
нормативно-правових основ благодійності; передбачення певних по-
даткових пільг при запровадженні у життя соціальних проектів та 
програм; укладення договорів з іншими країнами щодо соціального 
захисту громадян України, які працюють за її межами; 

− зміцнити активну складову соціального захисту шляхом продуктив-
ної, спрямованої політики зайнятості. Особливе значення мають такі 
заходи, як посилення мотивації до легальної зайнятості, сприяння 
зайнятості населення шляхом збереження існуючих та створення но-
вих робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх 
форм власності, детінізація відносин у сфері зайнятості населення.  
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