
УДК 316.4(477) 

Москаленко В.В., Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили 

Москаленко Віра Володимирівна. Закінчила Миколаївський державний педагогічний 
університет. Аспірантка Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 
Працює заступником декана факультету політичних наук МДГУ імені П. Могили. Коло 
наукових інтересів пов’язане зі сферою соціальної політики. 

Конституція України гарантує громадянам 
України право на соціальний захист, що вклю-
чає право на забезпечення їх у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувавальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом (стаття 46) [1]. 
В широкому розумінні соціальний захист стосу-
ється усієї соціальної сфери в державі. Форму-
вання оптимальної системи соціального захисту 
є одним з головних стратегічних завдань соціа-
льної держави, якою проголосила себе Україна. 

Мета даної роботи – це визначення основних 
передумов формування системи соціального 
захисту населення в Україні, а також з'ясування 
головних особливостей функціонування соціаль-

ного захисту, а саме: пріоритетів, проблем, ці-
лей, ідеологічного спрямування. 

У вітчизняній науці можна виділити дві тен-
денції щодо дослідження соціального захисту. 
Перша стосується вивчення економічних або 
юридичних його аспектів (О.Ю. Єрмоловська, 
Ю.О. Шклярський, В.М. Руденко) [2]. Друга – 
це висвітлення соціального захисту в контексті 
вивчення соціальної держави, грунтовні дослі-
дження в цій сфері були проведені такими нау-
ковцями, як А.О. Сіленко та І.В. Яковюк [3]. 
Необхідності комплексного дослідження соціа-
льного захисту з політологічної точки зору при-
діляється мало уваги. 

 Особливості розбудови системи соціального 
захисту в Україні обумовлені проблемами, які 

 Передумови та особливості формування системи             
соціального захисту в Україні 
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здебільшого спільні для багатьох держав постсо-
ціалістичного простору. Перш за все це патерна-
лізм соціальної політики, що існував у Радянсь-
кому Союзі та виявлявся в охопленні соціаль-
ним захистом практично всього населення дер-
жави. Звідси – наявність величезних фінансових 
зобов'язань з боку держави по відношенню до 
соціальної сфери. Цей фінансовий тягар є потен-
ціальною небезпекою, адже держава об'єктивно 
не може взяти тільки на себе всі соціальні про-
блеми країни. До того ж патерналістська систе-
ма гарантувала всім членам суспільства мініма-
льний життєвий рівень; була декларативно уні-
версальною для всіх категорій населення, мало 
враховувала дійсний рівень доходів тих, хто 
отримував допомогу, та небагато уваги приділя-
ла необхідності перевірки рівня нужденності, 
що спричиняло виплати тим громадянам, хто 
насправді цього не потребував, а з другого боку 
– брак уваги до дійсно бідних. Продовження 
такої політики не можливе, адже це означає ве-
личезні соціальні зобов’язання, не підкріплені 
фінансовими ресурсами. Адресна система більш 
ефективна через своє спрямування на забезпе-
чення дійсно уразливих груп населення на відмі-
ну від знову ж таки патерналістської, надто роз-
порошеної, та такої, що формує утриманські 
настрої.  

 Наступний момент – соціалістичне соціаль-
не забезпечення мало недосконалу систему соці-
ального страхування, що не включала медично-
го страхування та страхування на випадок безро-
біття. Автори видання “Вплив децентралізації на 
соціальну політику в Україні (за результатами 
соціологічного дослідження)” звертають увагу 
ще на такі риси успадкованої Україною системи: 
зорієнтованість на класи (і відповідно робітники 
були у більш привілейованому становищі порів-
няно з іншими); жорстка централізованість, 
оскільки місцеві уряди виступали лише адмініс-
траторами деяких програм соціального захисту, 
які повністю фінансувалися з центрального бю-
джету; дотаційна політика в галузі ціноутворен-
ня на споживчі товари та послуги (включаючи 
житло та плату за житлово-комунальні послуги); 
види допомоги з соціального страхування, по-
в’язані з трудовою діяльністю, охоплювали май-
же сто відсотків населення; основними надава-
чами соціальних послуг були державні інститу-
ції, однак дуже великою була роль провідних 
державних підприємств, особливо оборонної 
промисловості, які могли забезпечити кращі 

умови для соціального захисту своїх працівників 
(дитячі садки та ясла на дві третини фінансува-
лися підприємствами, безплатне житло, будинки 
відпочинку, медичне обслуговування тощо) та 
надавали різні види грошової та натуральної 
допомоги [4]. 

 Отже, Україні дісталась складна спадщина, 
але перспективи соціально-економічного розви-
тку були нерозривно пов’язані з реформуванням 
системи соціального захисту. 

 Пріоритетні напрями реформування соціаль-
ної політики після проголошення незалежності 
були визначені в Концепції соціального забезпе-
чення України, схваленій Постановою Верхов-
ної Ради України 21 грудня 1993 року, Указах 
Президента України “Про основні напрями соці-
альної політики на 1997-2000 роки” від 18 жовт-
ня 1997 року і “Про основні напрями реформу-
вання пенсійного забезпечення в Україні” від 13 
квітня 1998 року, основах законодавства Украї-
ни про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, Законах України “Про основи соціа-
льної захищеності інвалідів в Україні” від 21 бе-
резня 1991 року, “Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми” від 21 листопада 1992 року, “Про статус 
ветеранів війни, гарантіях їхнього соціального 
захисту” від 22 жовтня 1993 року та ін. [5]. 

 Верховна Рада України ІІІ скликання прийн-
яла значну кількість законів, які спрямовані на 
поліпшення національної системи соціального 
захисту населення. Були прийняті закони “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям” від 1червня 2000 року, “Про страхо-
ві тарифи на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності” від 22 люто-
го 2001 року, “Про державну соціальну допомо-
гу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 
16 листопада 2000 року та інші [6]. Законом 
“Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 року було 
встановлено поняття, класифікацію, сфери і ви-
падки застосування державних соціальних стан-
дартів, нормативів та норм. Базовим державним 
соціальним стандартом визначено прожитковий 
мінімум. До основних соціальних гарантій та-
кож належать мінімальний розмір заробітної 
плати, мінімальний розмір пенсії за віком, не-
оподатковний мінімум доходів громадян, розмі-
ри державної соціальної допомоги та інших со-
ціальних виплат [7].  
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 Ці законодавчі акти спрямовані на захист 
конституційних прав людини і громадянина, 
однак наявна невідповідність задекларованих 
положень реальним фінансовим можливостям 
країни. В той же час можна констатувати пози-
тивність закріплення конкретних орієнтирів дер-
жавної політики у сфері соціального захисту 
населення, що передбачає додаткові гарантії 
розвитку соціального законодавства, спрямова-
ного на гідний життєвий рівень громадян в 
Україні.  

 24 травня 2000 року Указом Президента 
України були схвалені “Основні напрямки соціа-
льної політики на період до 2004 року”, де ста-
виться за мету у 2000-2004 рр. “...забезпечення 
зростання в 1,4 раза реальних доходів населен-
ня, забезпечення продуктивної зайнятості та 
створення 1 млн. робочих місць, ...поступове 
підвищення мінімального рівня трудових пенсій 
до межі прожиткового мінімуму і вирішення 
всього комплексу проблем, пов’язаних з прове-
денням пенсійної реформи, яка базуватиметься 
на принципах соціального страхування, а також 
запровадження і вдосконалення адресної підтри-
мки соціально незахищених верств населен-
ня” [8]. Згідно із цим документом, основні важе-
лі соціальної політики – це система адресної 
підтримки соціально незахищених верств насе-
лення; вирішення завдань пенсійної реформи; 
забезпечення випереджаючого зростання варто-
сті робочої сили та орієнтація стратегії економі-
чного зростання на забезпечення продуктивної 
зайнятості; реалізація програм забезпечення 
доступності житла для різних верств населення 
та прискорення розвитку житлового будівницт-
ва; поліпшення охорони здоров’я населення, 
демографічна політика; примноження інтелекту-
ального потенціалу суспільства, створення рів-
них можливостей для молоді у здобутті якісної 
освіти, розвиток фундаментальної науки; зміц-
нення позицій середнього класу.  

 Отже, стратегія реформування системи соці-
ального захисту в Україні має досить чіткі гума-
ністичні цілі, пов'язані з відтворенням показни-
ків сталого людського розвитку, наданням кож-
ному можливості вільно розвиватися, реалізува-
ти себе через забезпечення мінімального життє-
вого рівня за конкретних умов (безробіття, хво-
роба, старіння і т.ін.). В той же час можна конс-
татувати існування серйозних невирішених соці-
альних проблем, таких як низький рівень зайня-
тості та масовий характер безробіття; низький 

рівень життя, бідність; депопуляція населення; 
складна ситуація в галузі сімейної політики; 
низький рівень пенсій, посилення диференціації 
суспільства.  

 Найгострішою з усіх проблем є проблема 
подолання бідності. Сьогодні це є тим момен-
том, який розглядається світовим співтоварист-
вом як ключовий у політиці будь-якої держави. 
Україна ж належить до країн з високим рівнем 
бідності. Бідність перетворюється на один із 
найважливіших чинників соціально-політичної 
напруги, у проблему майбутнього нації. Нині це 
один з основних чинників стрімкого зниження 
на-роджуваності, зростання смертності, поси-
лення процесів депопуляції. Надзвичайно триво-
жний симптом – висока частка бідних серед пра-
цюючого населення. На відміну від переважної 
більшості країн, наявність роботи в Україні ще 
не є гарантією мінімального достатку. За існую-
чими оцінками, близько 78 відсотків бідних ста-
новлять сім'ї, де хтось з дорослих працює. І це 
зрозуміло: понад 70 відсотків працюючих отри-
мують заробітну плату, меншу за прожитковий 
мінімум [9]. Ці дуже серйозні показники потре-
бують першочергової уваги виконавчої та зако-
нодавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання.  

 Національна система соціального захисту 
спрямована на вирішення соціальних проблем. 
Однак для ефективного функціонування цієї 
системи повинні бути економічні умови, адже як 
реальне втілення задекларованих положень соці-
ального захисту, так і їхня подальша оптимізація 
лежить через фінансування, що можливе тільки 
при достатньому рівні розвитку виробництва. 
Проте поки ця економічна задача не вирішена, 
актуальним стає пошук нових моделей соціаль-
ного захисту – ефективних і водночас таких, що 
не потребують колосальних матеріальних ви-
трат. Так, наприклад, політика зайнятості повин-
на бути спрямована не тільки на створення но-
вих робочих місць, що досить дорого, але і на 
адаптацію робітників до реальних потреб еконо-
міки [10]. А.О. Сіленко констатує пов’язану з 
цим особливість періоду, який нині переживає 
Україна, – це протиріччя між економічним і по-
літичним аспектом реформування. Так, якщо 
економічна проблема полягає в тому, щоб роз-
робити ефективні заходи боротьби з бідністю, то 
політична задача полягає в досягненні легітим-
ності влади, що можливе тільки у випадку під-
вищення рівня життя населення [11]. 
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 Дійсно, через залежність функціонування 
системи соціального захисту від економічних 
можливостей країни ситуація в цій сфері часто 
нагадує замкнуте коло: як добре не були б про-
писані закони, вони можуть залишитися лише 
задекларованими, недієвими без фінансового 
ресурсу. Необхідні для збільшення соціального 
бюджету засоби можна мобілізувати тільки в 
умовах економічного зростання, в іншому випа-
дку соціальна держава стикається з серйозними 
труднощами. В умовах економічної стагнації 
кількість претендентів на отримання соціальних 
виплат збільшується разом із зростанням безро-
біття. Одночасово скорочуються податкові над-
ходження, і фінансування соціальної політики 
стає об'єктивною проблемою. 

 Не можна забувати й про те, що укріплення 
положень соціальної державності та побудова 
“режимів соціального захисту” (60-70-ті роки 
ХХ ст.) в Західній Європі збіглись в часі з трива-
лою фазою економічного зростання, що й дозво-
лило легко збільшувати прибутки державного 
бюджету і державні витрати на соціальну про-
граму. В умовах кризової перехідної економіки 
відтворенню повноцінної політиці соціальної 
держави з її величезними зобов’язаннями перед 
суспільством перешкоджають складні політико-
економічні умови. Тому, незважаючи на прого-
лошені соціальні пріоритети, модель соціально-
го захисту в Україні, на нашу думку, повинна 
враховувати реальні можливості країни, включа-
ти ліберальні та консервативні риси. 

 Зважаючи на принципове значення для роз-
витку системи соціального захисту позитивних 
зрушень в економіці, не можна ігнорувати їх. Як 
зазначає Президент України Л.Д. Кучма, “в 
останні два роки зафіксоване значне зростання 
основних економічних показників, істотне на-
віть з урахуванням глибини падіння економіки в 
попередні роки. Торік обсяг валового продукту 
зріс на 9,1 відсотка, промислового виробництва 
– на 14,2 відсотка, сільськогосподарського – на 
9, 9” [12].  

 Важливим є питання про ідеологічні орієн-
тири соціального захисту в країні. Якими вони є 
зараз і будуть у майбутньому – неоконсерватив-
ними, неоліберальними, соціал-демократичними 
або соціалістичними? Як відзначає Н. Рима-
шевська, варто відповісти на низку теоретичних 
і практичних питань [13]. По-перше, що ми зби-
раємося будувати: ортодоксальний лібералізм чи 
соціальну державу? Відповідь на такі питання 

дозволить виділити пріоритети політики держа-
ви в соціальній сфері. Чи буде зменшена роль 
держави в регулюванні соціальної сфери чи ні? 
Чи будуть скорочені або розширені соціальні 
програми? Чи буде створена система соціально-
го страхування ліберального типу або соціальні 
гарантії з боку держави? До цього часу однозна-
чних відповідей на ці питання немає, а отже, 
вони залишаються відкритими. Вибір та форму-
вання ідеологічного типу соціального захисту є 
вагомою проблемою. Адже від її вирішення за-
лежить майбутнє нашої держави, орієнтири со-
ціально-економічних реформ.  

 Одним з найбільш принципових питань є 
питання про перехід з соціалістичної патерналі-
стської до адресної системи соціального захис-
ту. Ставлення суспільства до цього переходу не 
можна назвати однозначним, і це обумовлене 
тим, що протягом тривалого часу проводилась 
патерналістська соціальна політика. Якщо гово-
рити про ідеологічні передумови розбудови сис-
теми соціального захисту, то доцільно зверну-
тись до досвіду перших років незалежності. За 
даними дослідження ПАДКО (Агентство США з 
міжнародного розвитку), після проголошення 
незалежності в Україні всі передвиборні платфо-
рми кандидатів, що їх було обрано до Верховної 
Ради 13-го скликання, можна поділити на три 
категорії: 

• програми, що містили висловлювання на 
користь збереження всіх соціальних завою-
вань соціалізму, – 24%; 

• програми, що містили висловлювання на 
підтримку часткового збереження соціальних 
гарантій (здебільшого згадувалося збережен-
ня безплатних медичного обслуговування, 
освіти, допомоги безробітним, програм про-
фесійного навчання та створення робочих 
місць), – 32%; 

• програми, в яких не було обіцянок зберегти 
соціальні гарантії всьому населенню, – 44% 
[14]. 

 Починаючи з листопада 1994 року, характер 
розподілу голосів депутатів Верховної Ради під 
час голосувань із соціальних питань свідчив про 
існування двох груп депутатів. Перша виступала 
за повернення соціальної політики СРСР із збе-
реженням всіх соціальних гарантій. Ця група 
складалась переважно з депутатів лівих фракцій 
– 81% від їх загальної чисельності (“Комуністи 
України”, Соціалістична фракція) та центристів 
(“Центр”, “Єдність”, МДГ, “Аграрники Украї-
ни”) – 25% від загальної кількості центристів. 
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Друга група усвідомлювала вимушеність обме-
ження соціальної політики можливостями дер-
жавного бюджету. На їхню думку, соціальну 
допомогу необхідно надавати тим, хто її справді 
потребує, і спрямовувати лише малозабезпечи-
ним. Ця група депутатів дотримувалася позиції 
Кабінету Міністрів. Вона складалася переважно 
з представників правих фракцій (НРУ, 
“Державність”, “Реформи”) – 65% і центристів – 
47% [15]. 

 Отже, наявні досить сильні патерналістські 
тенденції та розходження в поглядах. Єдність у 
сфері соціального захисту відсутня і до теперіш-
нього часу. Щодо загальних тенденцій ідеологі-
чного характеру соціального захисту в Україні, 
то можна також констатувати існування різних 
оцінок сучасних дослідників щодо цієї пробле-
ми. Наприклад, на думку Д. Гордієнка, “...в 
Україні під впливом різних факторів домінують 
теорії консервативного характеру, автори яких 
зводять нанівець соціальну роль держави. Вони 
вважають, що соціальний вплив держави має 
поширюватись головним чином на малозабезпе-
чені верстви населення з найбільш низькими 
доходами. Особливостями перехідного періоду, 
– вважає Д. Гордієнко, – зумовлене домінування 
саме цих теорій в українській суспільно-
політичній думці, в той час як вони вважаються 
не прийнятними в сучасному світі навіть для 
традиційних ліберальних суспільств” [16]. Отже, 
Д. Гордієнко наголошує на домінуванні консер-
вативної ідеології у сфері соціального захисту.  

 На нашу думку, українську модель соціаль-
ного захисту можна охарактеризувати як таку, 
що включає риси соціал-демократичного погля-
ду на соціальну політику (положення соціальної 
державності), ліберальну (адресність в наданні 
соціальної допомоги). Представлені також риси, 
які можна назвати властивими для консерватив-
ного курсу, це соціальний захист працездатної 
громадськості через створення необхідних умов 
для підвищення власного добробуту кожним 
працівником за допомогою особистого трудово-
го внеску, підприємництва та ділової активності 
та передавання у приватну власність населення 
державного майна і забезпечення на цій базі 
формування широких верств акціонерів та їх 
реальної участі у розподілі прибутків. Можливо, 
для України в галузі соціального захисту на да-
ному етапі властивий прагматизм – суміш різ-
них підходів, готовність використовувати різні 
варіанти рішень незалежно від того, до якої по-

літичної платформи вони належать. Критерій 
відбору – ефективність заходів.  

 Щодо майбутнього розвитку соціального 
захисту, то більшість дослідників, як підкреслює 
Б. Белобров, практично однозначно обгрунтовує 
необхідність радикальних суспільних перетво-
рень у напрямі розвитку демократії та станов-
лення ринкових відносин, збереження надбань 
минулого й посилення соціального спрямування 
державотворчого процесу в контексті сталого 
людського розвитку. До цього “центристського” 
напряму Б .Белобров відносить таких авторів, як 
В. Андрущенко, В. Бабкін, Д. Видрін, 
Л. Губернський, В. Журавський, В. Кремень, 
І. Курас, В. Литвин, М. Михальченко, 
М. Мокляр, А. Мироненко, І. Надольний, 
В. Пазенок, Ю. Пахомов, А. Ручка, 
Ю. Римаренко, Ф. Рудич, Д. Табачник, Б. Холод, 
Ю. Шемшученко, В. Якушик [17].  

 Таким чином, специфіку розбудови систе-
ми соціального захисту можна визначити через 
її передумови, пріоритети, проблеми та ідеологі-
чний характер. Передумови соціального захисту 
пов’язані з необхідністю відмови від патерналіз-
му та універсалізму в наданні соціальних допо-
мог. Пріоритети соціального захисту сьогодні – 
це перш за все орієнтація на адресну систему, 
вирішення завдань пенсійної реформи, подолан-
ня бідності в країні. Стратегія реформування 
системи соціального захисту в Україні має до-
сить чіткі гуманістичні цілі, пов’язані з відтво-
ренням показників сталого людського розвитку, 
наданням кожному можливості вільно розвива-
тися, реалізувати себе. В той же час наявні сер-
йозні невирішені соціальні проблеми, такі як 
низький рівень зайнятості, безробіття, низький 
рівень життя, бідність, депопуляція населення, 
низький рівень пенсій. Одна з основних проблем 
реалізації соціального захисту – це брак фінан-
сового ресурсу, протиріччя між економічними 
та політичними аспектами реформування. Щодо 
ідеологічного характеру українського соціально-
го захисту, то специфіка полягає в поєднанні 
різних ідеологічних поглядів: від консерватив-
них до соціал-демократичних.  

 Подальші наукові розвідки у даному напря-
мку дадуть змогу дослідити тенденції формуван-
ня соціального захисту в Україні, обгрунтувати 
подальшу стратегію реформ, визначити пріори-
тетні напрями розвитку системи, ідеологічні 
орієнтири, шляхи вирішення проблем та запов-
нення “білих плям” у сфері соціального захисту. 
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