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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СУСПІЛЬСТВА 
 
Більше дванадцяти років, що минули з моменту проголошення незалежності, 

обернулися для України однією з найтяжчих і найтриваліших у новітній історії депресій. В 

умовах реформування країни, становлення ринкових відносин мільйони людей потребують 

невідкладної допомоги та захисту. 

Сьогодні різко змінилась соціальна ситуація в країні, процеси загострення соціальних 

відносин вимагають осмислення, аналізу й узагальнення. Саме тому в сучасних умовах 

особливої актуальності набуває питання вироблення науково обґрунтованої концепції 

соціальної політики в нашій державі. Практика показує (і особливо у нас), що часто люди 

стикаються з проблемами, які не можуть вирішити ні самі, ні члени їх сімей, ні друзі, ні 

сусіди. Для цього потрібна виважена система соціального захисту людей, соціальної 

підтримки, соціальної допомоги населенню, які є складовими соціальної політики. 

Отже, соціальна політика є одним з найважливіших факторів, що здійснюють вплив 

на життя всього суспільства і що сприяють захисту інтересів людини, груп і прошарків, їх 

прав і свобод. Соціальна політика в сучасному світі здійснюється передусім державою. 

Держава є одним з політичних соціальних інститутів, стійких форм організації сумісної 

життєдіяльності людей, що історично склалися. Серед цих інститутів (суспільні об’єднання, 

організації та ін.) держава з моменту її виникнення, як правило, займала провідну позицію в 

політичному житті суспільства. Це основний інститут політичної системи, що призваний 

здійснювати управління суспільством, охорону його економічної і соціальної структури, 

подолання соціальних противників [1]. 

Поставивши метою даної статті прагнення дослідити специфіку сучасної української 

держави і з’ясувати, чи є вона дійсно соціальною державою, як це проголошено в статті 1 

Конституції України, підкреслимо два важливих моменти: 

1. Протягом історії на роль держави висловлювалися різноманітні точки зору. 

Існування різноманітних типів держав, форм правління, устроїв, видів політичних режимів 

обумовлює і різноманітність методів впливу держави на суспільні, в тому числі і соціальні, 

процеси. Для сучасних держав в одних країнах характерне рішення проблем соціального 

захисту населення переважно державою, в інших – до цього процесу залучаються також 

приватні, благодійницькі та інші інститути. 

2. Сучасна українська держава є поки що державою перехідного типу. А це 

означає, що її основні інститути, органи і заклади характеризуються певною суперечливістю, 



а часто і протистоянням, чому ми, українці, є безпосередніми свідками. 

Особливістю сучасної української держави є і те, що вона виступає феноменом 

процесу, що характеризується тим, в якому напрямку буде відбуватися подальший розвиток 

українського суспільства (оскільки достеменно невідомо, який напрямок буде обрано). 

Сьогоднішній кризовий, переломний час, існуючий стан сфер суспільного життя свідчать 

про три можливі тенденції: 1) повернення до соціалістичних порядків (можливо, у змінених 

формах); 2) вирішальне відмовлення від соціалістичного шляху розвитку і побудова 

(точніше, відтворення) капіталізму в інших умовах і на новій основі; 3) розвиток, що 

пов’язаний з нестабільністю, нестійкістю, який поєднує елементи різних типів суспільно-

політичних систем [2]. Очевидно лише одне: реалізація 1-го, 2-го або 3-го шляху самим 

безпосереднім чином вплине і на соціальну політику держави. 

Можна висловити і таку думку: особливість сучасної української держави полягає у 

переході від більш високої організації соціального життя до менш високої, що, в принципі, 

була пройдена людською спільнотою. У всякому випадку, з точки зору соціальної підтримки, 

соціального захисту більшості населення (що було характерно для радянського періоду) – це 

саме так. 

У соціалістичних країнах, де марксистсько-ленінське вчення створювало основу для 

офіційної самоідентифікації, на відміну від західних країн, кожний бажаючий міг знайти 

робоче місце. Звільнення було винятковою подією, якщо цього не хотів працівник. Право на 

працю гарантувалося Конституцією. У країнах соцтабору була добре налагоджена система 

соціальної допомоги. Пенсії, наприклад, починали виплачувати набагато раніше, ніж у 

західних країнах. Допомога на дітей, тривала оплачувана декретна відпустка, збереження 

робочого стажу і гарантія робочого місця забезпечували, з одного боку, можливість досить 

довго виховувати дитину вдома, а з іншого – не бути виключеним з виробничого процесу. 

Рівень освіти, з урахуванням коштів, що виділялися, був набагато вищим, ніж у інших 

країнах. 

Все це, на думку деяких дослідників, сприяло зміцненню політичної стабільності 

системи. Вперше такий погляд висловив Дж. Бреслауер у теорії авторитаризму загального 

благоденства. Потім цю ж концепцію розроблював американський дослідник С. Біялер. 

Зокрема, використовуючи офіційні дані, він дійшов висновку, що в роки правління 

Л. Брежнєва не було різкого економічного спаду. Завдяки заходам соціальної політики 

мінімальна заробітна плата збільшилася вдвічі, система соціального забезпечення охопила 

сільських жителів, де також були підвищені пенсії. Як вважають С. Біялер, В. Коннор та інші 

дослідники, важливим фактором політичної стабільної радянської системи було внутрішнє 

задоволення радянських людей власним рівнем життя. Це пояснюється тим, що радянське 



суспільство порівнювало соціально-економічні показники не із західним рівнем, а зі своїм 

колишнім важким життям [3]. 

До речі, цей феномен спостерігається і сьогодні. Тільки тепер респонденти, 

висловлюючи незадоволення своїм життям, порівнюють його з минулим – стабільним і 

благополучним. Забуваючи при цьому, що в СРСР та в інших соціалістичних країнах 

задовольнялися лише деякі соціальні потреби громадян, обсяг яких визначався ідеологією і 

економічними можливостями держави. 

Для сучасної України є характерною ситуація соціальної анемії, коли у людей зникає 

відчуття колективної солідарності та зв’язку із суспільством. Кожен залишається на самоті зі 

своїми проблемами, втрачаючи віру в те, що державні структури можуть надати соціальну 

підтримку. Анемія, що супроводжується також деморалізацією, пов’язана з почуттям 

"незапитаності" суспільством, незадоволення своїм соціальним статусом та винагородою, 

одержуваною від суспільства. Згідно з результатом соціологічного опитування, понад 70% 

українських громадян відчувають свою соціальну незахищеність. Лише 7% жінок і 10% 

чоловіків задоволені своїм становищем у суспільстві; 16% жінок і 17% чоловіків – своїм 

внеском у суспільний розвиток [4]. 

Як писав свого часу Ральф Даремідорф, партія бідних і бездомних є неможливою, бо 

маргінали не в змозі об’єднатися. Іноді трапляється заколот некласованих елементів, але на 

організований конфлікт вони не спроможні. Причина в тому, що нижній прошарок не має 

свого місця в соціальній та економічній структурах суспільства, він розпорошений, йому 

бракує єдності для організованого захисту своїх інтересів. Цей прошарок складається із 

сотень різнотипних груп, що, зазвичай, шукають індивідуального виходу з тяжкої життєвої 

ситуації, їх не цікавлять проблеми суспільства. Суспільство, в свою чергу, не зацікавлене в 

них [5]. 

Основна відмінність сучасного українського суспільства від західного полягає в тому, 

що в нашій країні маргінали становлять більшість, а не меншість населення. 

Хоч як це не парадоксально, але ізоляція й низька соціальна активність – ці наслідки 

бідності – виступають і основними її джерелами. Витіснення людей з економічної сфери, 

соціальна ізольованість призводять до того, що не утворюються механізми впливу 

громадськості на процес прийняття рішень. За наявного стану речей рішення в економічній, 

соціально-політичній, фінансовій і правовій сферах приймається без урахування інтересів 

зубожілої більшості. А законодавчі акти, спрямовані на підтримку найуразливіших 

прошарків населення, не реалізуються внаслідок нерозвиненості механізмів втілення законів 

на рівні виконавчої влади та недоцільного розподілу фінансів. 

Неактивність і неорганізованість народу призводять до відсутності контролю над 



бюрократичним апаратом у сфері розподілу ресурсів і тиску на нього. Це своєю чергою 

провокує безвідповідальність влади у сфері розподілу ресурсів, підвищується 

корумпованість. У свою чергу, високий рівень корумпованості означає, що фінанси, які 

могли б бути цілеспрямовано використані в економічній і соціальній сферах, осідають на 

рахунках державних чиновників. 

Роз’єднаність і низька соціальна активність обертаються фактичним безсиллям і 

безвладдям народу. Вільне волевиявлення на виборах, як показує досвід, істотно не впливає 

на діяльність державного апарату. Брак розвинених механізмів контролю й тиску на владні 

структури означає, що зубожіння українського народу є наслідком не лише економічної 

кризи, а й нерозвиненості громадянського суспільства [6]. Бідні платять високу ціну за 

корупцію, але вони платять її тому, що не можуть самоорганізуватися для захисту своїх 

інтересів. 

Слід наголосити на тому, що у громадян демократичного суспільства інтереси 

різноманітні і диференційовані. Як показує практика, сил і засобів навіть економічно 

розвинутої держави вже недостатньо для задоволення потреб і інтересів своїх громадян. 

Тому логічно, що частину цих функцій взяло на себе громадянське суспільство, зокрема 

структури приватного бізнесу і некомерційні громадські організації. 

Без громадянського суспільства неможливий перехід до ринкової економіки і 

політичної демократії. В той же час ринкова економіка є чинником виникнення 

громадянського суспільства. 

Теза про громадянське суспільство як умову розвитку ринкової економіка дає 

підстави вважати, що гарантована законом особиста свобода громадянина – це запорука 

існування будь-якої вільної організації як складової частини "громадянського суспільства". 

Ринкова економіка, громадянське суспільство і політична демократія – це пов’язані між 

собою елементи складної соціо-політико-економічної реальності. Розвинуте громадянське 

суспільство, як відомо, є основним джерелом і опорою демократичної держави. У той же час 

воно не може існувати без влади закону. А вільна суспільна діяльність громадян передбачає 

певний рівень незалежного економічного існування. 

Тому принципами функціонування громадянського суспільства є приватна власність, 

особиста свобода, публічність, загальна поінформованість і справедливі закони. 

У країнах, де громадянське суспільство тільки починає формуватися, питання про 

каузальну взаємозалежність ринкової економіки, демократичного ладу і цивільного 

суспільства набуває політичного значення і є найбільш важливим. Індивідуальна ініціатива в 

таких країнах традиційно слабка в усіх сферах, а ринкова економіка створює благодатний 

ґрунт для діяльності мафіозних структур, які беруть на себе державні функції. Наприклад, 



захист бізнесу, нав’язування своєї "законності", збір "податків", рішення конфліктних 

ситуацій тощо. Виникає закономірне питання: чи не є організована злочинність єдиною 

реальною противагою державі, а отже, і частиною громадянського суспільства? На думку 

деяких дослідників, це залежить від того, чи стануть мафіозні структури ідентичними 

державним, чи залишаться незалежними [7]. Лише в останньому випадку можливий розвиток 

у напрямку громадянського суспільства. 

Демократизація суспільства залежить від рівня відносин між державою і 

громадянським суспільством. Як свідчить досвід розвинутих країн, якщо контроль і 

регламент дій з боку держави поєднуються з рішенням проблем управління на недержавному 

рівні, можна досягти високої ефективності економіки і якості життя населення. Наприклад, 

координацію зусиль підприємців у масштабах національної економіки здійснюють такі 

організації, як "кейнданрен" у Японії, Національна асоціація роботодавців у Франції, 

Національна асоціація промисловців у США. Значну роль відповідні структури відіграють і 

на міжнародному рівні. Це Союз промисловості ЄС, Союз промислових конфедерацій тощо 

[8]. 

У тоталітарній державі громадянське суспільство не може бути, бо воля, ініціатива, 

творчість і трудова мотивація не можуть існувати в умовах одержавленої економіки, 

монопольного права держави на власність. 

Парадокс історії полягає в тому, що задовольнити матеріальні та духовні потреби 

людей вдалося якраз не соціалістичним країнам, які проголошують своєю метою підвищення 

рівня добробуту народу. Побудувати державу загального добробуту змогли саме західні 

країни з ринковою економікою. Там реально забезпечуються права трудящих, більшість 

населення одержує заробітну плату, здатну забезпечити гідний рівень життя, створена 

надійна система соціального страхування, правовий захист власності гарантує свободу особи 

і демократичні принципи державності. У програмах діяльності урядів країн Заходу основний 

наголос робиться власне на людину, людські відносини та цінності. Результатом проведеної 

політики в цих країнах стало істотне зниження рівня соціального невдоволення працюючих і 

революційних настроїв. У середині робітничого класу утворився могутній заможний 

прошарок (або середній клас). 

Як справедливе зазначає дослідник Б. Орлов, "соціальна держава – це не тільки 

надання підтримки тим, хто цього потребує, це ще й забезпечення в країні здорового 

соціального клімату, розвитку без потрясінь, революцій, громадянських війн. Нині ознаки 

соціальної держави тією чи іншою мірою властиві всім промислово розвиненим країнам. І 

це, мабуть, найбільше досягнення світової цивілізації" [9]. 

Таким чином, в умовах переходу нашої країни до ринкових відносин соціальна 



політика має відігравати важливу роль в успішному здійсненні перетворень. На даний 

момент уряд вживає явно недостатніх заходів щодо пом’якшення ситуації в соціальній сфері. 

Як справедливо зауважують дослідники, кризова ситуація, у якій перебуває нині населення 

України, багато в чому пов’язана з тим, що вже протягом багатьох років у процесі здійснення 

реформ ігнорується соціальний фактор. Тому можна сказати, що соціальна політика, яка 

сьогодні проводиться в нашій країні, концептуально не опрацьована і вкрай суперечлива. 

Через це назріла необхідність розробки нової соціальної концепції і шляхів її реалізації. 

Необхідно, щоб не лише держава опікувалася проблемами соціальної сфери, а щоб у 

реалізації соціальної політики активну участь брало і громадянське суспільство. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що соціальна сфера має стати 

віссю усієї державної політики і суспільної політики. Від стану справ у ній залежить доля 

української держави, майбутнє кожного з нас, наших спадкоємців на довгі роки. 
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