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У статті висвітлені проблеми соціального захисту населення 
України, окреслені основні напрямки соціальної політики на сучасно-
му етапі. 
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policy are described there. 
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Економічні реформи, що здійснюються в 
Україні, ставлять за мету формування соціально 
орієнтованої ринкової економіки. Стратегія пе-
реходу до сучасних ринкових відносин потребує 
глибокого теоретичного аналізу та осмислення 
як загальних закономірностей становлення та 
функціонування цивілізованої ринкової системи, 
так і нашої національної специфіки руху до пов-
ноцінного ринку. Першочерговим завданням 
економічної теорії є дослідження основних зако-
номірностей розвитку соціально- економічної 
системи, особливостей трансформації, визначен-
ня місця та ролі в ній держави, передумов фор-
мування її економічної політики на шляху до 
ринкової системи. 

Україна стала на шлях соціальних та еконо-
мічних змін, просуваючись від централізовано 
контрольованої економіки до ринкової економі-
ки, здійснюються спроби приєднатися до Євро-
пейського Співтоварства, в країні відбуваються 
глибокі демографічні зміни. Населення старіє, 
рівень народжуваності спадає, зростає рівень 
неповної робочої зайнятості. Глибина цих про-
цесів спонукає до поєднання економічної та со-
ціальної політики, що забезпечить паралельний 
розвиток як держави, так і її громадян. У розвит-
ку держави соціального захисту криється мож-
ливість сприяння економічному розвиткові, 
який дає змогу людині брати активну участь у 
суспільному житті, стати самодостатньою не 
тільки в економічному плані, не тільки віддава-
ти суспільству, але й отримувати від нього. Не-
має ніякого сумніву, що незалежність і самодо-
статність громадян є важливими чинниками ста-
більного суспільства, яке забезпечує свідому 
допомогу та захист уразливих верств населення. 
Концепція соціального захисту не повинна зами-
катися на пенсіях та грошових виплатах. Достат-
ня для виживання кількість грошей є головною 
необхідністю, але крім цього, є ще й соціальне 
життя і, що більше важливе, участь та стабіль-
ність, які залежать від того, наскільки людина 
відчуває свою приналежність до суспільства та 
спроможність зробити свій внесок. Соціальна 
політика та соціальний захист мають поєднати 
можливість отримати послугу, а також психосо-
ціальну і практичну допомогу. 

 Вислів “соціальна робота” відбиває прояв 
гуманного ставлення людини до людини. На-
прикінці ХIХ століття ним стали позначати про-
фесію, що своїм головним змістом мала полег-
шення наслідків невдалого пристосування інди-

віда (соціальної групи) до суспільства, інтенсив-
на індустріалізація якого супроводжувалася зро-
станням міст, посиленням соціальної диференці-
ації і пауперизації населення, поширенням без-
робіття, злочинності тощо. Загострення соціаль-
них проблем як потенційна загроза стабільності 
стимулювала емпіричне вивчення соціальних 
аутсайдерів, проведення реформ, пошук ефекти-
вних методів соціальної роботи, її методологіч-
ного обгрунтування й кадрового забезпечення. 
Сьогодні вона набула професійної зрілості, ста-
новить могутню наукову й практичну індустрію, 
в якій зайняті мільйони людей. Нові суспільні 
реалії вимагають активної розробки наукових 
засад соціальної політики, соціального захисту, 
в яких індивід є не пасивним об’єктом, а реаль-
ним суб’єктом процесу відновлення, реалізації, 
розвитку своїх сутнісних сил та здібностей у 
межах чинного законодавства. 

Україна поставила перед собою завдання – 
скерувати перехідний процес у такий спосіб, 
щоб ті, хто здатний адаптуватися, змогли це зро-
бити, а ті, хто не спроможний, – були захищені.  

Особливо важливого значення в умовах ада-
птації економіки до ринкових методів господа-
рювання набуває проблема формування ефекти-
вних соціально-економічних механізмів. Ком-
плексне систематичне планування фінансових 
стосунків між різними адміністративними й фі-
нансовими одиницями в Україні та консолідація 
їх у формі моделювання знаходиться в нас лише 
в зародковому стані. Великий досвід планування 
соціальної політики накопичено в країнах Євро-
пейського Союзу. Найважливіші макроекономі-
чні параметри розвитку країни мають бути про-
гнозовані. 

За роки становлення нових, економічних 
умов розвитку суспільства, зорієнтованих на 
ринкові відносини, в Україні формується нова 
концепція соціальної політики. 

Формування концепції соціальної політики 
України відбувається з урахуванням реального 
рівня суспільного розвитку, ідеологічних наслід-
ків та орієнтацій свідомості людей на ринкові 
перетворення, а також виходячи із апробованих 
міжнародних моделей, які функціонують за 
умов сталої економіки й відсутності кризових 
явищ в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

 За роки радянської влади держава брала 
на себе розв’язання проблем життєзабезпечення 
людини. Житло, освіта, медичні й оздоровчі пос-
луги, харчування тощо були гарантовані. Здійс-
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нюючи ринкові перетворення, держава почала 
знімати з себе відповідальність за розв’язання 
цих проблем, перекладання їх на саму людину і 
при цьому не сформувала відповідних економіч-
них умов. 

Надання людині ролі головного об’єкта соці-
альної політики потребує від держави створення 
умов, які б забезпечили її права й свободи, нор-
мальне існування, розвиток і соціальну перспек-
тиву. 

За результатами соціологічного опитування 
населення Миколаївської області, ідея, яка сьо-
годні найближча людям, – це прагнення вижити 
(50% опитуваних). 

Серед пріоритетних напрямків соціальної 
політики України є: 

• досягнення поліпшення матеріального доб-
робуту й умов життя людей; 

• забезпечення повної продуктивної зайнятості 
населення; 

• гарантування конституційних прав громадян; 

• забезпечення прав і соціальних гарантій сі-
м’ям; 

• забезпечення підтримки соціально найураз-
ливих верств населення; 

• вплив на демографічну ситуацію в напрямку 
підвищення народжуваності та зниження 
смертності населення, особливо дитячої, 
збільшення тривалості життя. 

Неможливо розробити будь-яку стратегію 
соціальної політики без відтворення картини 
вірогідних майбутніх фінансових потреб та їх 
наслідків. Детальні розрахунки та висновки що-
до соціального розвитку країни неможливі без 
використання методів моделювання, без моделі 
соціального бюджету. 

Триває пошук створення оптимальної систе-
ми соціального захисту населення і в Миколаїв-
ській області. Як зазначалося у виступі началь-
ника головного управління праці та соціального 
захисту населення Ю.О. Шклярського, відповід-
но до розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 02.06.1997 р. за № 291-р в Миколаївській 
області в 1997-1998 роках проводився експери-
мент щодо вироблення оптимальної системи 
соціального захисту та надання адресної допо-
моги найбільш соціально незахищеним верствам 
населення.  

Досвід реформування соціальної роботи у 
Миколаївській області був вивчений Міністерст-
вом праці та соціальної політики України. 

У грудні 1998 р. Міністерством праці та соці-
альної політики України разом з Міністерством 
фінансів, Міністерством економіки, Миколаївсь-
кою облдержадміністрацією було проаналізова-
но хід зазначеного експерименту і дорученням 
Кабінету Міністрів України від 05.03.1999 р. 
№ 26 рекомендовано Раді Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, міським держадмі-
ністраціям для використання в роботі. 

З метою поліпшення демографічної ситуації 
в області, збереження репродуктивного здоров’я 
населення, охорони материнства і дитинства та 
зміцнення сім’ ї, розпорядженням голови облдер-
жадміністрації затверджено “Заходи щодо вико-
нання Національної програми “Репродуктивне 
здоров’я 2001-2005” в Миколаївській області”. 

Забезпечення рішучого прориву в соціальній 
сфері може бути досягнуто за рахунок подаль-
шого розвитку ринкових відносин, нарощування 
позитивних тенденцій в економіці, залучення 
додаткових ресурсів та джерел фінансування, 
розширення можливостей для самозахисту гро-
мадян та удосконалення системи адресних соці-
альних допомог і послуг. 

Актуальність поставлених проблем суттєво 
зростає і в зв'язку з курсом на радикалізацію 
економічних перетворень, посилення їх керова-
ності, який проголошений нині в Україні. Це 
підвищує вимоги щодо опори на наукові засади, 
їх системність та дієвість в розробці економічної 
політики. 
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