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Актуальність статті обґрунтована тим, що протягом періоду проведення 

демократичних реформ в Україні соціальні проблеми настільки загострилися, що 

необхідність цілеспрямованих дій на державному рівні для зняття соціальної напруженості 

одержала беззастережне визнання всіх політиків. Зрозуміло, що реформування економічної 

системи супроводжується погіршенням умов існування широких верств населення, різким 

падінням їхнього життєвого рівня і загостренням соціальної і матеріальної нестабільності в 

суспільстві. Усе це є причиною глибокого розчарування мас, які покладали на реформи 

великі надії та очікували від них не погіршення, а поліпшення свого життєвого рівня. В 

результаті хворобливі наслідки економічних реформ ставлять під сумнів успіх реалізації 

демократичних перетворень.  

Реформування українського суспільства в останні роки заклало основи для 

підвищення його здатності до модернізації і прогресу. В результаті створення умов для 

більш раціонального господарювання стає можливим перехід до сильної соціальної 

політики. Однак для реалізації цих передумов потрібно не тільки активніше використовувати 

можливості, що відкриваються, але і переборювати глибокі деформації. 

Метою статті є спроба визначити можливі напрямки перетворень у сфері соціальної 

політики з погляду забезпечення демократичних реформ. Визначення вказаної мети 

обумовлює необхідність рішення декількох дослідницьких завдань. Серед них – здійснення 

аналізу реальних можливостей соціальної політики на сучасному етапі реформування 

українського суспільства, оцінка позитивних та негативних результатів його реформування 

та виявлення сутності і змісту реформаторської соціальної політики. 

Слід відзначити, що в вітчизняній науковій літературі певна увага приділена 

теоретичним аспектам формування соціальної політики в процесі демократизації 

українського суспільства. Найбільш ґрунтовні характеристики її сучасного стану відбиті в 

працях В. Бабкіна, П. Рабиновича, В. Селіванова, А. Силенко, О. Іванової й ін. Питанням 

соціального захисту як чинника стабілізації життєвого рівня населення присвячені праці 

М. Багмета, О. Єрмоловської, А. Крупника, В. Руденко, Ю. Шклярського й ін. Соціальній 

політиці в глобальному вимірі присвячена монографія Т. Семигіної. 



Незважаючи на дослідження вказаних авторів, слід зазначити, що роль соціальної 

політики як засобу системного забезпечення демократичних реформ все ж таки досліджена 

недостатньо. Зокрема, сьогодні у вітчизняній науковій літературі ще не склалося єдиного 

розуміння змісту соціальної політики, її форм і методів реалізації, можливих наслідків, 

взаємодії з господарською політикою та економічною ефективністю. 

Досліджуючи дане питання, варто підкреслити, що цільові орієнтири і можливості 

соціальної політики не можуть існувати в суспільстві самі по собі, оскільки вони є одним з 

функціональних проявів існуючої соціально-економічної системи, реалізації її потенціалу. 

Однак цієї констатації недостатньо. Сьогодні необхідним є більш глибокий підхід до 

формулювання змісту соціальної політики з позицій об'єктивних вимог розвитку суспільства, 

його прогресу, підвищення віддачі соціальної сфери.  

Зіставлення цих підходів із сучасними українськими реаліями веде до констатації 

наявності протиріч та глухих кутів, з якими все більше стикається бюрократично-олігархічна 

соціально-економічна система, яка склалася в Україні. Вона не здатна створити належних 

матеріальних і соціально-організаційних основ для раціональної і результативної соціальної 

політики. 

Крім цього, не можна не помітити зв'язку соціальної політики з проблемою 

ефективності демократичних інститутів. Слід погодитися з дослідниками, які вважають, що 

однією з ключових проблем сучасного соціально-економічного розвитку нашої держави є 

надання провідним політичним інститутам соціальної спрямованості. Саме від цього багато в 

чому залежать ефективність демократичних політичних інститутів та можливість, за їхньою 

допомогою, здійснювати соціальну політику в інтересах досить широких верств населення.  

Зарубіжний досвід підказує, що в тих країнах, де вдавалося забезпечити подібне 

сполучення демократичних інститутів із сильною соціальною політикою, ці інститути 

знаходили необхідну легітимність і стійкість, що, у підсумку, підвищувало їх ефективність. 

Так, у постфранкістській Іспанії сильна соціальна політика в умовах переходу до демократії 

забезпечила в період правління соціалістів стійкість і ефективність нових демократичних 

інститутів. І навпаки, там, де демократичні інститути виявлялися ізольованими від рішення 

найбільш важливих соціальних проблем і виявилися нездатними реалізувати сильну 

соціальну політику, вони ставали слабкими і хитливими [1].  

Як справедливо зазначає А. Володін, у будь-яких країнах, де уряди спираються як на 

демократичні, так і авторитарно-бюрократичні методи, існує своєрідний "цикл політичної 

відповідальності", протягом якого сили, що стоять при владі, повинні переконати населення 

в ефективності свого правління. Невиконання взятих на себе зобов'язань має, як наслідок, 

перегрупування соціально-політичних сил і завоювання влади альтернативною політичною 



елітою.  

У складних умовах перехідного періоду покладання на силу "невидимої руки" ринку – 

рівносильне добровільному політичному самороззброєнню. "Політична влада держави 

ставиться себе під сумнів, якщо вона підтримує несправедливу ринкову систему, що 

позбавляє значну більшість самого необхідного. І це саме той урок, який необхідно витягти з 

пострадянського досвіду реформ. Держава, яка приділяє недостатню увагу економічним 

негараздам і маргиналізації значної частини населення, не тільки підриває своє становище в 

суспільстві, але також дискредитує ринковий процес, за допомогою якого подібне зубожіння 

відбувається" [2].  

Нинішня неоліберальна версія модернізації відкидає сумніви у здатності ринкових 

регуляторів до соціальної самокорекції, об'єктивно сприяє консервації політичних систем 

перехідних суспільств в тому розумінні, що нездатність правлячої еліти домогтися 

підвищення ефективності господарства змушує їх звертатися до твердих форм націоналізму, 

релігійного фундаменталізму чи нарощування військового потенціалу.  

Правлячі кола перехідного суспільства в своїй політичній діяльності повинні 

враховувати масові настрої. А процеси лібералізації, приватизації та інтеграції у світовий 

ринок природним чином принесуть позитивні результати в найближчому майбутньому. В 

іншому випадку занадто довге їх очікування може швидко перетворитися в тотальне 

розчарування, чим, як правило, вміло користуються сили соціальної консервації. 

Немає сумнівів, що це прямо стосується сучасного українського суспільства і його 

політичної системи, яка розвивається багато в чому автономно від соціальної політики, без 

врахування проблем та потреб великих груп населення. Не випадково деякі автори думають, 

що подібна ситуація може стати причиною швидкої і неминучої ліквідації демократичних 

політичних інститутів і встановлення неліберального авторитаризму, диктатури та 

припинення реформ. 

Що ж являє собою реформаторська соціальна політика? Реформаторська соціальна 

політика протиставляє глобальній безкоштовності, за якої найчастіше для багатьох ховалася 

недоступність соціальних благ, орієнтацію на доступність цих благ, реалізовану на основі не 

тільки часткової безкоштовності, але і прийнятного рівня оплати, що буде досягнутий на 

основі підвищення доходів населення при подоланні дефіцитності соціальних благ, 

включаючи ліки, рекреаційні послуги і т.д. Пільгам-привілеям протиставляється пільга-

допомога для дійсно нужденних у ній. Прагненню декларувати масове охоплення 

соціальними послугами всього населення, включаючи людей, здатних одержати ці послуги 

за рахунок власних доходів, протиставляється концентрація уваги на задоволенні найбільш 

соціально уразливих шарів населення. "Усередненості" соціальної політики 



протиставляється виборчий адресний підхід, що гарантує цілеспрямоване використання 

соціальних витрат. Твердому державному лімітуванню і розподілу соціальних благ 

протиставляється створення можливостей заробляння і безперешкодного одержання цих благ 

(насамперед, житла) самими людьми, що мають для цього передумови при обмеженні 

масштабів безкоштовного чи пільгового надання благ тільки для соціально слабких шарів. 

Недооцінці ефективності соціальних витрат протиставляються різні механізми використання 

ринкових відносин між державою, його бюджетом і установами соціальної сфери при 

збереженні позаринкового, безкоштовного чи пільгового надання різних соціальних благ і 

послуг безпосередньо населенню. 

При цьому не можна залишати без уваги ті соціальні загрози, що можуть виникнути 

при неправильній реалізації вищезгаданих підходів. Так, впровадження платності в 

соціальну сферу може прийняти асоціальні масштаби і форми, обумовивши недоступність 

тих чи інших соціальних благ і послуг для низько прибуткових шарів населення. Адресність 

соціальної допомоги може бути вихолощена формалізмом і бюрократизмом. Може 

виникнути занадто глибокий, не прийнятний для суспільства розрив між якістю соціальних 

послуг, наданих високоприбутковим групам населення, та якістю соціальних послуг, які 

спрямовані на мало забезпечені групи. 

Кардинальні завдання соціальної політики в глобальному масштабі є відомими та 

загальновизнаними – підвищення життєвого рівня населення, ліквідація абсолютної бідності, 

зменшення надмірної майнової диференціації, повноцінне функціонування установ 

соціальної сфери і т.д. Поточні ж задачі соціальної політики є більш скромними – своєчасна 

виплата заробітної плати, пенсії і допомоги, поступове подолання розриву між низькими 

зарплатами і пенсіями і прожитковим мінімумом, поступове наближення до більш реальної 

оцінки прожиткового мінімуму, "виживання" соціальних установ. 

Час після початку реформування українського суспільства дозволяє виважено оцінити 

його позитивні і негативні результати. Як відомо, у цей період соціальна політика 

формувалася в умовах спроб вирішенням двох задач – перебудови соціально-економічної 

системи й адаптації до конкурентних вимог глобальної економіки. Такий підхід, що 

припускав зниження ролі держави в соціально-економічній сфері і проведення приватизації, і 

визначив характер соціальної політики. Її основним призначенням став соціальний захист, 

який був здатний пом'якшити соціальні наслідки реформ. Таким чином, проблема 

розглядалася винятково з погляду оптимізації перерозподілу обмежених ресурсів між 

соціально уразливими групами. 

Слід зазначити, що перерозподільний характер має і ст. 25 Закону "Про державний 

бюджет України на 2004 р.", відповідно до якої на фінансування державної програми 



"Соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні" передбачені витрати в сумі 13 млрд. 

грн. Ці засоби розподілені за наступними пріоритетними напрямками: 

- для надання малозабезпеченим шарам населення пільг по оплаті за отримані послуги 

і житлові субсидії – близько 3,3 млрд. грн.; 

- на відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, 

компенсацій, надбавок ветеранам війни; багатодітним матерям; матерям інвалідів дитинства; 

соціальних пенсій; пенсійне забезпечення осіб, що мають особливі заслуги перед Україною, 

потерпілих у результаті Чорнобильської катастрофи, деяких інших категорій – 2,6 млрд. грн.; 

- на виплату пенсій військовослужбовцям і особам командного і рядового складу – 

близько 2,3 млрд. грн., у тому числі 218,9 млн. грн. – на підвищення в майбутньому році 

пенсій і подальшу ліквідацію диспропорцій (у залежності від часу виходу на пенсію) у 

розмірах пенсій цих осіб; 

- на допомогу родинам з дітьми, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам і 

малозабезпеченим родинам – 1,6 млрд. грн. (збільшене на 38 млн. грн.); 

- на соціальний захист громадян, що постраждали в результаті Чорнобильської 

катастрофи, – 1,3 млрд. грн., у тому числі соціальні виплати, що здійснюються 

безпосередньо громадянам, з яких 300 млн. грн. – на ліквідацію заборгованості, що виникла в 

минулі роки; 

- на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів, у тому числі в 

реабілітаційних центрах і обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах, – 

близько 356,5 млн. грн. (зокрема, збільшені на 3,4 млн. грн. виплати на забезпечення 

протезно-ортопедичними засобами); 

- на щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни до Дня Перемоги – 140,1 млн. 

грн. (на 24,5 млн. більше в порівнянні з минулим роком); 

- на здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання 

соціальних послуг, упровадження програм підвищення зайнятості населення – 70,8 млн. грн.; 

- на реалізацію соціальних програм допомоги дітям, молоді, жінкам і родині – 30,7 

млн. грн.; 

- на створення Єдиного державного автоматизованого реєстру особам, що відповідно 

до чинного законодавства мають право на пільги, і підвищення ефективності керування 

системою соціального захисту населення – близько 29,5 млн. грн.; 

- на фінансову допомогу громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці 

для рішення соціально-побутових проблем цих категорій – близько 17,2 млн. грн.; 

- на повне погашення заборгованості (яка виникла за станом на 01.04.2001 р.) 

шахтарям по регресивних виплатах і одноразовій допомозі по втраті професійної придатності 



– у сумі 254 млн. грн., з них – за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань – 200 млн. грн.; 

У 2004 р. з Держбюджету передається Міністерству праці і соціальної політики 11 

програм соціального захисту населення загальним обсягом 1 млрд. грн., що на 82 млн. грн. 

більше в порівнянні з 2003 р. [3]. 

Соціальна політика, що має перерозподільний характер, припускає відносно 

автономне існування економічної і соціальної сфер. Така модель представляє соціальну 

сферу у вигляді надбудови над ринком, а роль і вплив держави визначаються розмірами цієї 

надбудови. У цьому випадку розходження між “твердою” ліберальною моделлю і “м'якою” 

соціал-демократичною моделлю проводиться за критерієм розміру "шматка пирога, що 

перерозподіляється", і, почасти, за способом його перерозподілу. Саме тому виникло 

розуміння соціальної сфери як витратної, яка відволікає ресурси від інвестування. 

Соціальні наслідки реформування виявилися важкими тому, що стихійне звільнення 

ринку не супроводжувалося ні формуванням дієздатної системи соціального захисту, ні 

послідовною промисловою політикою і політикою зайнятості, що стимулює ефективну 

реалізацію трудових ресурсів. Наслідком цього став факт виникнення протиріч між 

високодосвідченою, професійно-кваліфікованою часткою населення та самою державою. 

Наростання соціальних проблем сьогодні багато в чому обумовлено 

недовикористанням трудового потенціалу, його знеціненням і поступовою деградацією. Для 

періоду реформування стало характерним звуження можливостей ефективної зайнятості. 

Паралельно з ростом відкритого і латентного безробіття спостерігався відтік робочої сили з 

галузей, що забезпечують збереження і розвиток робочої сили, інновації і насичення 

споживчого ринку. Розширення невиробничої сфери відбувалося за рахунок припливу 

працівників у торгівлю, державне управління і фінансово-кредитний сектор. Найважливішою 

областю зайнятості і джерелом задоволення життєвих потреб стала робота на присадибних і 

дачних ділянках, що поглинає значну і постійно зростаючу частину сукупного фонду 

робочого часу. 

Падіння рівня життя значної частини населення в результаті знецінення трудового 

потенціалу є найважливішим критерієм соціального неблагополуччя. Однак зведення 

соціальних витрат реформ до втраченого прибутку закладає методологічну основу для 

обмеження соціальної політики перерозподілом частини ВВП на користь найменш 

забезпечених шарів.  

У той же час варто звернути увагу і на інші аспекти даної проблеми. Час показав, що 

руйнування трудового потенціалу обумовлює різке зниження соціальної захищеності 

населення. Не останню роль у виникненні такої ситуації зіграла непідготовленість процесів 



приватизації соціальної сфери. Поява платних послуг замість безкоштовних не 

супроводжувалася відповідним ростом заробітної плати. 

Погіршилися можливості і для самореалізації особистості, значно спростилися 

мотиваційні механізми в сфері праці. Порушення принципу рівності стартових можливостей 

у зв'язку зі скороченням масштабів і зниженням якості безкоштовної освіти, зниженням 

доступності охорони здоров'я населення, відчуттям несправедливості призвело до того, що 

значна частина населення втратила віру в свої сили, себе, а разом з цим – і довіру власної 

держави. 

Нам здається, що не було враховано те, що запровадження ринкових відносин саме по 

собі недостатнє для формування нової економіки. Відзначені диспропорції в сфері зайнятості 

були породжені різними факторами. Насамперед, вони пов’язані з деінституціоналізацією 

ринку праці, слабістю законодавчої бази, недостатнім розвитком продуктивних сил та 

наявністю монополістичних неринкових елементів. Представляється, що нормальне 

функціонування ринку праці можливе сьогодні лише за умови розвинутої інституціональної 

інфраструктури, що є, по суті, неринковою надбудовою, необхідною, в тому числі, і для 

підвищення його ефективності. 

Звичайно, сьогодні ми можемо спостерігати і позитивні тенденції в розвитку 

соціально-економічних процесів. Поліпшення якісних показників вітчизняної економіки, ріст 

реального ВВП, поглиблення курсу ринкових перетворень, стабільна політична ситуація 

створюють необхідні умови для позитивних зрушень у соціальній сфері. Про це свідчить 

поліпшення деяких соціальних показників. Зокрема, зафіксовано ріст реальних грошових 

доходів, заробітної плати, пенсії. Реалізуються соціальні програми. Збільшується обсяг 

зайнятості, знижується рівень безробіття. Росте потреба підприємств, установ і організацій у 

робочій силі, збільшується кількість вакансій, що дозволяє скоротити дисбаланс між 

пропозицією робочої сили і попитом на неї. За 9 місяців 2003 р. при сприянні державної 

служби зайнятості на вільні і новостворені робочі місця працевлаштовані 685 тис. осіб, а на 

додаткові робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям від Фонду страхування від 

безробіття – 29,9 тис. осіб, нездатних на рівних конкурувати на ринку праці; на суспільні 

роботи були тимчасово працевлаштовані 329,6 тис. осіб, пройшли професійну підготовку і 

підвищили кваліфікацію 140,8 тис. осіб, організували власну справу за рахунок одноразової 

виплати допомоги по безробіттю 38,9 тис. осіб [4]. Також позитивним варто вважати 

стабільне зростання заробітної плати. З початку 2003 р. середньомісячна зарплата в Україні 

збільшилася на 23%, а реальна – на 15,2%. Лише за січень-серпень вона збільшилася в 

порівнянні з таким же періодом 2002 року на 22,4% і склала 439,02 грн., що на 20,3% 

перевищує прожитковий мінімум для працездатної людини. У 2003 р. на 32,17% підвищені 



зарплати працівників бюджетної сфери. Природно, що зростання заробітної плати сприяє 

збільшенню внесків у Пенсійний фонд [5].  

І все-таки, незважаючи на поліпшення деяких економічних показників, соціальний 

стан країни продовжує залишатися складним. Відомо, що всі сучасні економіки побудовані 

на взаємодії ринкових і неринкових секторів. Західні теоретики звертають увагу на те, що 

породжувана вільним ринком нерівність може негативно впливати на ефективність влади, 

тому що вона руйнує соціальний капітал. Успіхи індивідуальних підприємців не означають, 

що суспільство в цілому не розвивалося б більш успішно, якби зруйнований твердою 

конкуренцією і поляризацією доходів соціальний капітал вдалося зберегти і розвинути. В 

інформаційному суспільстві рівномірний розподіл соціального капіталу – не менш важливий 

фактор ефективності державної влади, ніж концентрація фінансового капіталу [6].  

Таким чином, можна зробити висновок, що звільнення ринку при серйозних 

структурних диспропорціях, монополізації економіки, незрілості громадянського 

суспільства, відсутності в працівників навичок відстоювання своїх інтересів, заниженому 

рівні заробітної плати вже на старті реформ призвело до руйнування соціального капіталу, 

відновлення якого стає все більш проблематичним. 

На думку автора статті, у сформованій критичній ситуації основні зусилля держави в 

Україні повинні бути спрямовані на збереження і відновлення нематеріальних складових 

суспільного багатства. Поки ця задача не буде вирішена, відтік із країни елітних людських 

ресурсів і фінансового капіталу буде продовжуватися. З цією метою необхідно переглянути 

як місце соціальної політики в системі державних пріоритетів, так і її загальну концепцію, а 

отже, пропоновані форми і методи реалізації. 
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