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5. У чому суть ринкової, соціально -ринкової  та 
змішаної  економіки ?  

План 
1. Соціальна  сфера як об'єкт політики. 
2. Суть соціальної політики . 
3. Акт уалізація пол ітики держави в 
соціальному  захисті  населення. 

Те
ма

 1
0 Соціальна політика 

держави 
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Теми рефератів 
1. Закономірність чи суб'єктивність залишкового методу планування 

соціальної сфери. 
2. Держава як гарант соціального захисту населення. 
3. Молодіжні соціальні проблеми і шляхи їх вирішення. 

Головні категорії та поняття 
Соціальна сфера · соціальна політика · соціальна практика та рівень життя · побут · 

справедливість · соціальна мобільність і статус · соціальна диференціація · соціальна дія та 
експеримент · привілеї та пріоритети · соціальний прогрес · соціальна рівність та рівновага · 
соціальна психологія · соціальний розвиток · політична соціалізація · соціальна стратифікація · 
соціальне середовище та соціальні групи тощо. 

Методичні рекомендації 
1. Перш за все, слід дати відповідь на питання, що таке соціальна сфера? В 

літературі можна зустріти різні визначення цієї категорії. Словник соціологічних і 
політологічних термінів трактує її так: "Це галузь життєдіяльності суспільства, в 
якій реалізуються соціальні та економічні інтереси людей. Соціальну сферу 
становлять соціально-побутові умови життя людей, система освіти, охорони 
здоров’я, культури, соціального забезпечення тощо". (К., 1993. – С. 124). 

3 цим визначенням можна і не зовсім погодитись. Подумайте, що сюди можна 
додати, як конкретизувати. Допоможе в цьому поняття "соціальна структура". 

Далі доцільно звернутися до Конституції України, в статті 1 якої записано: 
"Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава". 
Постає питання: а що ж таке "соціальна держава"? 

В літературі можна зустріти різні відповіді на це питання. Автор книги 
"Політологія" О.І.Семків, наприклад, пише так: "...соціальна держава – це 
правильна, гуманістична держава людей та для людей. Критерієм правильності є 
ступінь розвитку людських контактів, якість спілкування людей". (С. 388) 
Поміркуйте над цим визначенням, зробіть своє, наведіть думки інших авторів. 

Щоб дати повну відповідь на питання "Соціальна сфера", як об'єкт політики, 
то, перш за все, потрібно дати хоча б загальну характеристику цієї сфери. 
Українське суспільство опинилось в стані глибокої соціальної кризи. 
Нестабільність у економічній, політичній, фінансовій, духовній та інших сферах 
зумовила виникнення та загострення процесів і тенденцій соціальної дійсності. 
Питома вага бюджету країни на соціальні потреби різко знизилась. Зростання цін 
на товари першої потреби та різке падіння заробітної плати привели до 
неспроможності широких верств населення забезпечити себе мінімальним 
прожитковим мінімумом. Росте кількість безробітних. 

Можна наводити багато негативних прикладів. Вони підтверджують, що 
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становлення державності в Україні проходить у дуже складних умовах, що 
зумовило виникнення й загострення негативних процесів і тенденцій соціальної 
дійсності. Народ України зіткнувся з раніше ще невідомими соціальними 
явищами. Назвіть основні причини такого стану, шляхи виходу з нього. 

Таким чином ми логічно підійдемо до розгляду другого питання. 
2. До засвоєної вже суті соціальної сфери слід згадати, що таке політика. Це 

призведе, наприклад, до такого висновку, що соціальна політика – це політика 
держави, інших суб'єктів політичної системи, спрямована на покращення 
соціальної сфери життя людей. Звичайно, це визначення дуже скорочене. Дайте 
свій варіант. 

А далі слід конкретно зупинитися на законодавчій та виконавчій діяльності 
держави в цьому відношенні. Перш за все – загляньмо у Конституцію (Основний 
закон)  України. В статті 46 сказано, що громадяни мають право на соціальний 
захист... А в статті 43 записано: "Кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло". 

Далі йдеться про таке ж право на охорону здоров'я, медичну допомогу, на 
безпечне для життя та здоров'я довкілля, на майже необмежений доступ до 
всілякої інформації, на належні безпечні та здорові умови праці, заробітну плату, 
на здоровий відпочинок тощо. 

"Права і свободи людини та громадянина, закріплені цією Конституцією, не 
можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесення змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод". (Ст. 
22) 

Все добре. Але, на жаль, не все так в реальному сьогоденному житті. Як казав 
один відомий політик (назвіть його), факти – вперта річ. Факти, на жаль, поки що 
невтішні. Взяти хоча б життя молоді та людей похилого віку, ветеранів. 
Ставлення до останніх і до дитинства – це моральний показник здоров'я 
суспільства. Відносно законодавчого ставлення, то тут здається, що все непогано. 
Візьміть, наприклад, Закони України "Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні", "Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні". На перший погляд, тут все 
передбачено та враховано, навіть є застереження про те, що посадові особи та 
інші громадяни, винні в порушені вказаних в законах прав, несуть у 
встановленому законом порядку матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та 
кримінальну відповідальність. Та коли до цього доходить, то часто винних не 
можуть знайти. Чому? Як ви вважаєте? 

Відповіді на ці питання можуть бути різними. І це буде вірно, але головна 
причина всьому – все та ж глибока криза в економіці. Тут ми підходимо до 
розгляду третього питання. 

3. Отже, економічна криза, великий спад виробництва (наведіть дані із засобів 
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масової інформації, в тому числі і нашого регіону) дуже загострили всі соціальні 
проблеми; зрівнялівка в пенсіях (а часто і в зарплаті), катастрофічне зниження 
реальних доходів населення, купівельної спроможності та ін. призвели до 
великого загострення соціально-економічної ситуації. Напруження посилилось 
гостротою житлової проблеми, станом охорони здоров'я, освіти, науки та 
культури, громадського порядку, загостренням соціально-класових і 
національних суперечностей. У країні процвітає злочинність, шахрайство, 
тотальне пограбування населення різними мафіозними, злочинними 
угрупуваннями з участю навіть високих урядовців... 

Але давайте поміркуємо, чи тільки криза економіки є причиною всіх 
негараздів? Ні! І це підтверджують численні факти. Наведіть їх. Чимало їх можна 
взяти з засобів масової інформації. 

Часто наведеному вище сприяють відсутність елементарної дисципліни, 
відповідальності, людської свідомості, честі. І, якщо для виведення економіки з 
кризового стану потрібні великі капітали, розум, тяжка і виснажлива праця всього 
народу, то для наведення порядку, його підтримки потрібні бажання і воля, 
енергія конкретних людей, пройнятих патріотизмом до своєї Батьківщини. 
Звичайно, заспів в цьому має робити уряд, всі владні структури, державні 
службовці, керівники всіх рівнів. 

Державу можна звинувачувати в усьому. Так часто і роблять, але тільки ті, хто 
це робить, забувають самокритично подивитись на себе, свої власні вчинки, котрі 
шкодять і йому, і його власній державі. Візьміть, наприклад, таку соціальну 
проблему, як низька народжуваність дітей. Ми часто пояснюємо це тим, що 
витрати на утримання кожної дитини різко збільшилися. І це так. Держава з 
різних причин мало турбується про сім'ю, чи, вірніше, про надання допомоги. Але 
чи не самі батьки, перш за все, винні в тому, що через їх пияцтво, наркоманію за 
останні роки більш ніж у двічі зросла кількість неповноцінних дітей? Чи 
задумуються ці батьки, якої колосальної шкоди вони завдають і собі, і нащадкам, і 
державі, котра має лікувати таких дітей, замість того, щоб ті кошти витрачати на 
інші потреби. 

Доречним буде зупинитись на діяльності профспілкових організацій. Адже їх 
прямий обов'язок, визначений в статуті, – всемірний соціальний захист населення. 
На жаль, нерідко зустрічаємось з випадками протилежними, коли з членів 
профспілкової організації обов'язково і систематично збирають тільки членські 
внески. Профспілкові організації навчились також проводити страйки, мітинги 
протесту, робити відповідні запити у вищі інстанції по вирішенню тих чи інших 
проблем. А от наводити і підтримувати належний цивілізований порядок на 
підприємствах, в організаціях – це чогось часто не виходить. Хіба не на очах 
членів профспілок, профспілкових лідерів (а часто за їх участю) розкрадалось 
державне (вважай народне) майно і при цьому одні на награбованому "жиріли", а 
інші – бідніли? Наведіть такі факти. 
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Зверніть увагу на те, як підтримують соціальну політику держави місцеві 
органи самоврядування (сільські, районні, міські, обласні ради народних 
депутатів, їх виконавчі структури). Кабінет Міністрів України 22 лютого 1995 
року своєю постановою "Про вдосконалення управління у сфері соціального 
захисту населення" схвалив узагальнені Міністерством соціального захисту 
населення, Міністерством економіки та Міністерством фінансів результати 
експерименту, який проводився Миколаївською обласною Радою народних 
депутатів щодо вдосконалення управління в сфері соціального захисту населення, 
поліпшення обслуговування пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Були створені 
територіальні соціальні структури, з допомогою яких виявлялися всі ті, хто 
потребує допомоги, їм оперативно надавалась адресна цільова допомога. 
Президентом і Кабінетом Міністрів рекомендувалось Уряду Автономної 
Республіки Крим, виконкомам обласних Рад народних депутатів вивчати і 
використовувати цей досвід. 

Вже кілька років в Миколаївській області функціонує соціальне об'єднання 
"Турбота", за допомогою якого тільки в м.Миколаєві відкрито 9 магазинів різного 
профілю для пільгового обслуговування тих, хто має на це право. 

Є чимало цікавих, цінних ініціатив в різних регіонах нашої держави. Правда, є 
і чимало нарікань на незадовільну роботу відповідних служб. Проаналізуйте 
причини цього. Одна з них, на нашу думку, невміння чи небажання з різних 
причин постійно вести розпочате добре діло, не припиняти, а навпаки, 
вдосконалювати його тощо. А ваша думка з цього приводу? 

І на закінчення можна повести розмову про те, що тривалий час ми, колишній 
"радянський народ", перебували в полоні ідеї про первинність економіки та 
вторинність (якщо не другорядність) так званої "соціальної сфери". Тому 
соціальні проблеми ніколи не займали належного місця в урядових програмах і 
діях. Цей спосіб мислення знаходив практичне відображення в так званому 
"залишковому" принципі ставлення до соціальних проблем. 

Насправді ж економіка і соціальна сфера настільки тісно пов'язані та 
взаємозумовлені, що їх роз'єднання болісно позначається не тільки на добробуті 
народу, але й на соціально-економічному прогресі країни, суспільства в цілому. 
Адже соціальна сфера, як ми вважаємо, формує нові потреби, визначає попит на 
товари та послуги. І в цьому розумінні можна говорити про її первинність, 
пріоритетність перед економікою, яка, врешті-решт, і існує заради економіки. 

Оскільки реальне соціально-економічне життя народів весь час 
ускладнюється, то розширюється і коло тих численних функцій, які виконує чи 
має виконувати сучасна держава в соціальній економіці. Перерахуйте ці функції, 
поміркуйте над ними. 
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Чорнобильської катастрофи  та багато  інших. 

Запитання до дискусії 
1. В ст. 1 Конституції  України  записано, що Україна є ... соціальна , правова  

держава. Німецький політолог Вебер та інші зазначають , що принципи  
соціальної держави вступають  у суперечність  з принципами  правової 
держави, мовляв , перша грунтується  на економічній , духовній  свободі, 
друга  – на зрівнялівці . Ваша думка  та аргументи  з цього приводу . 

2. Пріоритетну роль держава має віддавати соціальній  чи економічній  
політиці? 

3. Чи все залежить  від держави у вирішенні  соціальних  проблем? 

План 
1. Суть і основні напрямки  розвитку демографічної  політики  в Україні. 
2. Сутність і основний  зміст політико -виховних процесів . Система 

виховання . 
3. Сім’я і сімейно-шлюбні відносини . Побут . 


