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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються особливості реалізації регіональної та національної соціальної політики в 
умовах глобалізації. Проаналізовано поняття: соціальні конфлікти, соціальна політика, модель соціальної 
системи, соціальних захист. 

Здійснено аналіз систем соціального захисту у країнах Європейського Союзу, Центральної і Східної 
Європи, України. Розглянуто зовнішньо-політичні та внутрішньо-політичні умови і проблеми реалізації 
соціальної політики України, вплив Міжнародного валютного фонду на соціальну політику 
Європейського Союзу та національних держав. 
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SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of regional and national social policy in the context of globalization. 

Analyzed concepts: social conflicts, social policy, the model of the social system, social protection. 
The analysis of social protection systems in the European Union, Central and Eastern Europe, Ukraine. We 

consider foreign policy and internal political conditions and problems of implementation of the Social Policy of 
Ukraine, the influence of the IMF on social policy of the European Union and national states. 
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Постановка проблеми. Питання соціальної політики є надзвичайно важливими в умовах 

формування глобальної капіталістичної економіки та постіндустріального суспільства. Втім, глобалізація 
всіх сфер суспільного життя не тільки не знімає з порядку денного проблеми ефективності 
функціонування суспільної сфери [1], але й робить ці проблеми дуже важливими чинниками побудови 
соціальної економіки та задоволення культурних, духовних та матеріальних потреб людини. 

Окрім того, питання регіональних та національних особливостей здійснення соціальної політики в 
умовах глобальних тенденцій стандартизації всіх сфер життя (економічної, політичної, соціальної, 
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духовної) дедалі більше актуалізує важливість дослідження проблем розвитку національної соціальної 
сфери на тлі регіонального та національного спротиву глобальним тенденціям суспільного розвитку. 

Дослідження проблеми науковцями. Проблеми вивчення та аналізу соціальної політики та її роль 
в управлінні соціальною сферою методологічно ґрунтуються на загально-соціологічних теоріях, які 
досліджують, насамперед, питання ефективності соціальної політики.  

Вони, перш за все, спираються на концепцію солідарності Е. Дюркгейма, підхід В.Зомбарта, 
структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса, системний підхід до інституціоналізації форм допомоги у 
розвитку суспільства Н. Лумана, аналіз соціально-класових відносин та ідею зменшення ролі держави К. 
Маркса, аналіз взаємодії системного і життєвих світів Ю. Хабермаса, дослідження проблематики 
ефективності соціальної політики в працях таких західних соціологів, як П. Абрахамсон, П. Алкок, П. 
Бурдьє, Н. Дікін, Г. Еспін-Андерсон, П. Розанваллон, Р. Титмусс, С. Хорт. 

Важливі аспекти функціонування соціальної сфери держави та здійснення нею соціальної політики в 
сучасних умовах досліджувалися в працях таких зарубіжних вчених, як Р. Бар, Г. Беккер, М. Блауг, М. 
Блеунт, Т. Ганслі, Р. Гейлбронер, Є. Долан, Дж. Мінцер, Дж. Сакс, Л. Тароу та ін. [1; 4; 8]. 

Значний внесок у поглиблення цієї тематики зробили й українські дослідники:Л. Безчасний, Г. 
Башнянин,О. Березовська-Чміль, С. Вовканич, М. Долішній, С. Злупко, В. Кремень, В. Куценко, І. 
Лукінов, О. Макарська, І. Мандибура, Д. Неліпа, О. Панкевич, Я. Пасько, Т. Перглер, А. Плехник, Т. 
Семигіна, А. Сіленко, В. Скуратівський, О. Скрипнюк, О. Ткач, В. Цвих, Л. Четвериков, Л. Ярова та ін. [2; 
3; 4; 5; 7; 8; 9]. 

Проте, наукові традиції дослідження проблем соціальної політики знаходяться переважно в площині 
аналізу останньої з точки зору соціологічних обстежень її впливу на соціальні результати функціонування 
суспільних систем. 

Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників сходяться на тому, що основними цілями 
соціальної політики будь-якої держави є максимальне збереження і відтворення «людського капіталу», 
тобто – фізичного, інтелектуального, духовного потенціалу країни та формування ефективної системи 
трудової мотивації нації. 

Ефективна соціальна політика не тільки створює умови для формування повноцінного 
національного ринку, інтегрованого в глобальну та регіональну економіку, але й забезпечує продуктивне 
функціонування національної економіки та створює передумови формування розвиненого громадянського 
суспільства, особистої свободи та реальної демократії. 

Загалом, виокремлюють три типи моделей соціальних систем, які ґрунтуються на наступних 
організаційно-функціональних принципах: класичному, кібернетичному і синергетичному [8]. 

Використання такої типології організаційно-функціональних принципів побудови будь-яких 
систем дає нам підстави виокремити класичну (механістичну), кібернетичну (адаптивну) і синергетичну 
(інноваційну) моделі соціальної системи. 

Класична (механістична) модель соціальної системи характеризуються слабкою структурною 
реакцією на зміни зовнішнього та внутрішньо системного середовища. Такі організаційні системи 
характеризуються конфліктом між бюрократією і змінами (інноваціями)і незначні можливості для 
розвитку.  

Кібернетична (адаптивна) модель соціальної системи характеризується можливістю пристосування 
до змін зовнішнього та внутрішнього середовища і реагують на зміну ситуації адаптацією своїх 
організаційних структур на основі реалізації принципу негативного зворотного зв’язку. 

Синергетична (інноваційна) модель соціальної системи характеризується активним реагуванням та 
гнучкою організаційною структурою, здатною оперативно змінювати мету своєї діяльності та власну 
організаційну структуру на основі принципу позитивного зворотнього зв’язку. 

Кожна модель соціальної системи, на нашу думку, характеризується своєю соціальною політикою, 
яка визначає особливості взаємодії: 

 суспільства, соціальних груп та індивідів; 
 держави і громадянського суспільства; 
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 економіки і соціальних груп та індивідів. 
Об’єктом соціальної політики є відносини, процеси діяльності соціуму, що безпосередньо чи 

опосередковано впливають на соціальну стабільність суспільної системи, забезпечення соціальної безпеки 
людини, задоволення її соціальних потреб та інтересів, сприяння соціалізації особистості завдяки 
функціонуванню соціально-політичних інститутів, суб’єктів соціальної політики, збалансованого 
функціонування соціальної системи системи. 

Держава як суб’єкт та інструмент реалізації соціальної політики повинна забезпечити ефективну 
взаємодію соціальних структур суспільства і бути гарантом здійснення ефективної соціальної політики. 

Моделі соціальної системи пройшли достатньо тривалий процес еволюції. В соціальних державах 
(будівництво якої декларує Конституція України) в основному вдається усунути асиметрію прав та 
обов’язків громадян, поєднати принципи солідарності та особистої відповідальності, досягти втілення 
як ліберальних, так і соціальних цілей. В сучасних умовах  в основі виклику соціальній моделі, наприклад 
Німеччини, є уповільнення темпів росту ВВП, інші фактори є похідними [3, с.246]. 

Моделі соціальної системи виходять із сутнісної характеристики соціальної держави, яка може бути 
визначена як демократична, правова держава, соціальна політика якої спрямована на досягнення в 
суспільстві соціальної злагоди та справедливості. 

 А забезпечення добробуту суспільства в цілому, всіх соціальних груп та індивідів повинно 
здійснюватися на основі ефективної реалізації політики соціального партнерства, організації та 
здійснення державної влади на демократичних, правових засадах, досягнення соціальної справедливості 
на засадах оптимального поєднання економічної свободи та соціальної рівності.  

Політико-правовими передумовами виникнення та розвитку соціальної держави є наявність в країні 
демократичного політичного режиму та розвиненого громадянського суспільства на конституційній, 
правовій основі. А доктрина соціальної держави логічно вписується в соціал-демократичну ідеологію з її 
поєднанням ефективної економіки та ефективної соціальної політики. 

Основні принципи діяльності соціальної держави (принципи людської гідності, соціальної 
справедливості, субсидіарності, соціального партнерства, помірного державного втручання в економіку) 
можуть бути реалізовані за умов: 

 визнання людини найвищою суспільною цінністю, достойне життя якої забезпечується державою; 
 гарантування соціальної та економічної активності громадян – через забезпечення основних 

громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних прав. 
Не ідеалізуючи перший етап становлення соціальної держави в Україні ми все-таки можемо 

констатувати, що інститути громадянського суспільства сприяли розширенню числа тих, хто мав право на 
отримання соціальної допомоги, і сприяли (хоча й частково) перетворенню держави на соціально 
відповідальний інститут. 

Проте, формування в Україні спекулятивно-капіталістичної економіки та олігархічної демократії, 
знівелювало соціальну складову української держави, маргіналізувало партії соціал-демократичного і 
соціалістичного напряму і перетворило професійні спілки в закриті бюрократичні корпорації, які 
тіньовими методами фактично прислужуються олігархо-бюрократії. 

Звісно, формування в Україні демократичного політичного режиму частково забезпечило реалізацію 
певних реформ в політичній та соціальній сферах, що призвело до створення мінімальних умов 
зародження в Україні соціальної держави та формування нових підходів до розуміння основних прав і 
свобод людини і громадянина та відповідних обов’язків держави на основі: 

 послаблення централізованого державного управління та руйнації авторитарно-бюрократичної 
системи (з еволюцією в бік авторитарно-олігархічної системи); 

 відмови від панування командно-адміністративних методів (із ослабленням ролі держави в усіх 
сферах життя); 

 зростання соціальної активності громадян («Помаранчева революція» та «Революція гідності») та 
орієнтацію на саморозвиток індивідів. 
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В економічній сфері після переходу України до формування демократичного політичного режиму 
поступово розпочались процеси роздержавлення, приватизації, дерегуляції, поширення свободи 
підприємництва та торгівлі, запровадження елементів вільної ринкової економіки (на засадах 
запровадження принципу приватної власності), що заклало правові та економічні основи формування 
соціальної держави в Україні.  

Завдяки переходу до демократичного політичного режиму в Україні було створено певні умови для 
заснування соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та формування системи 
соціального партнерства, яка передбачає активну участь держави у розвитку тристоронньої моделі 
системи соціального партнерства[8]. 

Остання стала базовою моделлю соціальної системи в західних країнах, котра грунтується на основі 
політики соціального партнерства, спрямованої на гармонізацію соціально-трудових відносин, 
попередження конфліктів між працівниками та роботодавцями, досягнення соціального миру і 
співробітництва, гарантування прав і свобод обох сторін. 

Формування розвиненого громадянського суспільства потребує чималого часу і тому в перехідний 
період,за умов слабкої правової захищеності громадян та відсутності сталих демократичних 
традицій,особливого значення набуває роль держави, як гаранта рівноправної участі всіх сторін системи 
соціального партнерства, що є важливим чинником розбудови соціально орієнтованої економіки та 
становлення соціальної держави в Україні. 

В таких умовах політика держави має спрямовуватись на забезпечення відповідних умов діяльності 
профспілок і організацій роботодавців як суб’єктів соціального партнерства, гарантування економічної 
свободи громадян і запровадження тарифної автономії, утвердження солідарної системи участі суб’єктів 
соціального партнерства у виробленні соціальної політики та вирішенні соціально-трудових спорів [2, 
с.98]. 

Але реалізація цієї соціальної політики держави на страхових принципах, у поєднанні з адресним 
захистом малозабезпечених громадян, яке в даний час має місце в Україні, повинно здійснюватися на 
основі прийняття збалансованої концепції соціальної, правової, демократичної держави, обов’язкової до 
виконання всіма суб’єктами соціальної політики.   

В цьому зв’язку цікавими для нас можуть бути моделі соціальних систем, збудовані наприкінці ХХ 
ст. у країнах Центральної і Східної Європи (особливо в Польщі). Ці країни мають схожий з Україною 
історичний досвід «реального соціалізму», але й певні відмінності, пов’язані із власною специфікою 
створення організаційних форм соціального захисту тих груп населення (інфраструктурою ринку праці, 
зокрема, бюро з працевлаштування), які більше всього постраждали від «шокових» ринкових реформ. 

Наприклад, польська модель соціальної політики передбачає створення системи багаторівневої 
соціальної діяльності на засадах місцевого самоврядування та соціальної ініціативи, що сприяє активізації 
родини і особистості, добровільних організацій, груп взаємодопомоги.  

Саме ці суспільні інституції, відповідно до польської моделі соціальної системи, мають бути 
партнерами держави і місцевого самоврядування в забезпеченні і розподілі засобів для діяльності 
організацій, які надають соціальні послуги громадянам.  

Польський Закон про соціальну допомогу від 29.11.1990 р. (із змінами від 04.01.1993 р.), створив 
нову базу функціонування системи соціальної допомоги за участю самоврядних структур і ця 
децентралізація системи соціального захисту стала характерною ознакою національних моделей 
соціальних систем наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. 

Відповідно до вказаного вище закону на соціальну допомогу в Польщі можуть розраховувати 
наступні громадяни: 

 непрацездатні за віком; 
 непрацездатні з інвалідності; 
 які виховують дітей, що потребують постійного догляду; 
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 які отримали інвалідність до досягнення ними 18 років (незалежно від матеріального положення 
цієї особи). 

Розмір соціальної допомоги для громадян вказаних категорій складає 28 % від середньої заробітної 
плати, що є базовою для нарахування і перерахунку пенсії і поточної соціальної допомоги, а також 
різниці між доходами на одного члена сім'ї і мінімальною пенсією. Тимчасова соціальна допомога 
надається особам або сім'ям у випадку, коли дохід цих людей (або дохід на одного члена сім'ї) не 
перевищує мінімальної пенсії або якщо їх дохід і грошові ресурси, що знаходяться в їх розпорядженні, 
недостатні для задоволення життєвих потреб у випадку тривалої хвороби, інвалідності, неможливості 
працювати, відсутністю права на отримання відповідної сімейної допомоги, а також в інших 
обґрунтованих законом випадках. Органи місцевого самоврядування визначають термін, на який 
надається тимчасова допомога в розмірі 28 % від середньої заробітної плати. Відповідно до цього закону 
соціальна допомога тим, хто її потребує, надається родинам, які стають основними і найбільш 
чисельними клієнтами соціальних служб [9]. 

На відміну від «шокових реформ» в економіці, польські законодавці реалізували національну 
модель соціальної системи еволюційним шляхом, поетапно передавши частину функцій і фінансів з 
державного рівня - на рівень місцевого самоврядування, що дозволило виробити достатньо ефективні 
механізми боротьби з безробіттям та соціальної допомоги сім'ям. 

Зокрема, зміни в структурі соціальної допомоги (держава – місцеве самоврядування – профспілки 
– релігійні організації – ринок – родина) відбувалися поступово. А проекти реформування системи 
охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, соціального захисту безробітних, захисту сім'ї, дитинства і 
материнства, протидії бідності, децентралізація прав і обов'язків суб'єктів соціальної політики були 
винесені на громадське обговорення. 

Загалом, варто відзначити, що реформування ринку праці в країнах Європейського Союзу було 
одним з пріоритетних напрямів соціальної політики ЄС. І ця діяльність в реформуванні соціальної сфери 
ЄС та національних держав, які входять до даного конфедеративного міждержавного утворення, не 
могла бути осторонь від глобальних тенденцій реформування соціальної сфери, провідником яких є 
діяльність Міжнародного валютного фонду, що диктує власні умови здійснення національної соціальної 
політики країнам-рецепієнтам кредитних ресурсів цієї глобальної фінансово-економічної інституції. 

Але ці реформи проводилися з різною швидкістю. Найактивніше в цьому плані вирізняються Данія 
і Нідерланди, а найменш активною формально виглядає Норвегія. Проте, варто відзначити, що в цій 
країні вказані соціальні реформи в основному були здійснені у 80-х роках ХХ століття.  

Існують в ЄС і проблеми узгодження особливостей формування національних моделей соціальних 
систем із загальними рекомендаціями керівних органів ЄС. Найбільше в цьому вирізняється Італія, яка 
хоча і входить до групи лідерів, але свої реформи національної моделі соціальної системи проводить 
переважно за своїми власними планами, а не за узгодженими рекомендаціями ЄС. 

Відрізняється своїм розумінням вирішення проблем соціального захисту і Франція, яка, на відміну 
від Польщі, котра акцент своєї діяльності у службах зайнятості перенесла на рівень місцевого 
самоврядування, передала управління вказаними службами французьким профспілкам. 

Різнопорядковий рух країн ЄС в реформування моделей соціальних систем виявив й кілька 
парадоксів. Зокрема, здавалося б, що країни з високим рівнем безробіття (Іспанія, Португалія) мали б 
активніше здійснювати реформування своїх ринків праці, проте, найбільшу реформаторську активність 
проявили країни, в яких ця ситуація була більш-менш благополучною (Данія, Нідерланди). 

В цілому варто зазначити, що реформа національних ринків праці в більшості країн ЄС носила 
достатньо вибірковий характер. Основна увага в цих країнах приділялася реформуванню активних 
програм зайнятості, систем страхування безробіття і робочого часу. Водночас, питання захисту 
зайнятості, формування заробітної плати і соціально-трудові відносини виявилися поза зоною реформ. 

Свого часу програми навчання і перекваліфікації безробітних вважалися найперспективнішими 
напрямами активної політики. Але згодом виявилося, що ефективність державних витрат на ці програми 
є низькою. Головна причина цього, на думку експертів, полягає в ускладненні вимог до освітньо-
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професійних характеристик працівника, які не можуть бути реалізовані на короткострокових програмах 
навчання і не можуть бути дієвим засобом підготовки безробітного до нової трудової кар'єри. 

Більше того, реальний практичний досвід засвідчив, що ці програми навіть сприяють зростанню 
вторинного безробіття (після перепідготовки), оскільки об’єктивно формують психологію завищених 
вимог учасників програм навчання і перепідготовки безробітних – відносно заробітної плати на новому 
робочому місці. 

Відтак, основним напрямом реформування активних програм зайнятості стала соціальна політика, 
спрямована на скорочення термінів перебування безробітних у реєстрі служб зайнятості – на основі 
індивідуальних підходів працівників державної служби зайнятості до безробітних. 

Практично в усіх країнах ЄС була запроваджена система профілізації, яка полягала у визначенні на 
ранніх етапах тих категорій безробітних, які потенційно можуть зіткнутися з особливими труднощами 
при працевлаштуванні, та виробленні індивідуального плану допомоги цим людям.  

Важливим напрямом соціальної політики активізації стало посилення взаємозв'язку між активними 
і пасивними державними програмами зайнятості, коли участь безробітного в активних програмах 
розглядалась як своєрідний тест на його психологічну готовність працювати взагалі, що стала 
неодмінною умовою отримання допомоги з безробіття. Ця мотиваційна готовність до праці була 
визначена одним з основних критеріїв для опосередкованого підштовхування безробітного до активного 
пошуку роботи і зміни визначення прийнятної (на його думку) роботи.  

Важливим напрямом реформування активних програм зайнятості стала тенденція координації 
діяльності служб зайнятості, які відповідають за активні програми, та служб по виплаті допомоги з 
безробіття. Наприклад, в Німеччині і Великобританії навіть відбулося об’єднання цих двох соціальних 
інституцій. 

Окрім того, чимала кількість європейських державних служб зайнятості (Данія, Норвегія тощо) 
прийшла до висновку, що без участі приватних бюро працевлаштування питання вирішення проблем 
безробіття вирішити достатньо важко.  

Проте, результати здійснення реформ в країнах ЄС в галузі використання активних програм 
зайнятості засвідчили, що внесені зміни не вирішують усіх проблем забезпечення зайнятості 
працездатного населення. Ці програми є досить витратними і недостатньо ефективними, доля витрат на 
програму по створенню і субсидіюванню робочих місць (найбільш критиковану) практично не 
змінилася, а згортання суспільних робіт відбулося на тлі збільшення державних субсидій приватним 
працедавцям для створення або збереження постійних робочих місць. 

Зрозуміло, що вирішити проблеми зайнятості лише заходами активної політики практично 
неможливо, оскільки до активних програм потрапляє лише частина безробітних. Важливим є й те, що 
працівники державних служб зайнятості не мають особливих стимулів до працевлаштування 
безробітних, оскільки наявні у них фінансові ресурси залежать від загальної кількості безробітних, а не 
від кількості тих, кому допомогли знайти роботу [9]. 

Висновки. Критеріями ефективності соціальної політики, насамперед, є забезпечення соціальної 
безпеки суспільства, соціальних груп та окремих індивідів, що потребують допомоги, підвищення 
соціальної відповідальності і соціальних зобов’язань держави, бізнесу і особи. 

Соціальна держава повинна брати на себе додаткові витрати на врегулювання проблем безробіття, 
працевлаштування і перенавчання працівників, які втратили місце роботи в результаті роздержавлення.  

У ряді окремих випадків, держава повинна брати на себе надання послуг жителям малонаселених 
районів (не вигідних для бізнесу) не тільки у сфері освіти і охорони здоров’я, але і в сфері торгівлі, 
транспорту, зв'язку та ін. 

Важливою особливістю функціонування та розвитку національних моделей соціальних систем в 
умовах глобалізації є реалізація ефективної соціальної політики, як процесу використання частини 
грошового доходу держави на потреби формування, збереження і відтворення інтелектуального капіталу 
шляхом забезпечення соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку індивіда, соціальних груп 
та суспільства в цілому. 
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В цілому, на нашу думку, соціальна політика (як різновид соціально-політичного процесу) 
поділяється на наступні види соціальної політики: 

 соціально-економічна політика – як процес розширення інституту суспільної власності; 
 соціально-функціональна політика – як процес розподілу частини чистого грошового доходу 

суспільства на забезпечення потреб соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини; 
 соціально-формаційна політика – як процес розширення суспільного сектору національної 

економіки.  
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