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Постановка проблеми. Суспільна трансформація 
в Україні передбачає створення докорінної зміни сис-
теми соціального розвитку і насамперед соціально-
економічних відносин у державі. Питання соціальної 
політики є надзвичайно важливими в умовах форму-
вання постіндустріального суспільства. Глобалізація 
всіх сфер суспільного життя робить проблеми ефек-
тивності функціонування суспільної сфери важли-
вими чинниками побудови соціальної економіки та 
задоволення культурних, духовних та матеріальних 
потреб людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження сутності та проблем 
соціальної політики здійснили такі вченні як: 
Н. А. Балтачеєва, А. В. Барсуков, В. І. Борейко, 
Дж. Варгас-Хернандес, В.С. Васильченко, А.М. Гри-
ненко, О.А. Грішнова, М. А. М. Колот, Е. М. Ліба-
нова, В. О. Мандибура, Т. В. Семигіна, та інші. Ана-
ліз наукових досліджень виявив, що, на сьогодні, у 
фаховій літературі не існує єдності стосовно тракту-
вання сутності поняття «соціальна політика», досі 
дискусійними в науці залишаються питання тео-
ретичного обґрунтування змісту та складових соці-
альної політики в ринкових умовах. Актуальність, 
практична значущість, недостатня розробленість і 
недослідженість вказаних питань зумовили вибір 
теми статті та визначили її мету.

Метою дослідження є формування теоретичних 
основ соціальної політики, визначення економічної 
сутності поняття «соціальна політика», розробка 
авторського підходу до трактування його змісту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Харак-
терною особливістю сучасного етапу розвитку світу 
є відхід від усталених форм економічної, соціальної, 
гуманітарної політики. Соціально орієнтована діяль-
ність у тих чи інших проявах була присутня в усіх 
історичних формах організації суспільного життя. 
Наприклад, у кодексі Хаммурапі було встановлено, 
що в разі стихійного лиха обов’язок суспільства – 
допомогти жертвам, а Афінська держава впроваджу-
вала пенсії для інвалідів війни та сиріт. 

Соціальне страхування у Стародавньому Римі 
застосовувалося різними організаціями, корпора-
ціями, колегіями, які об’єднували своїх членів на 
основі професійних, матеріальних і особистих інтер-
есів. Наприклад, у положенні Статуту Ланувімської 
колегії (м. Ланувім, 133 р. н. е.) передбачалося вне-
сення початкового й щомісячного грошових плате-
жів, призначенням яких було одержання нащадком 
певної суми на поховання у випадку смерті члена 
колегії [1, c. 20].

Немало свідчень про соціальні акції збереглося 
з епохи княжої доби (знайшли втілення у відомос-
тях про принципи організації поселень, нормах соці-
ального співжиття), козацької держави (знамену-
валася вільним соціальним устроєм, закріпленням 
громадянських прав), територіальної роздробленості 
(характеризувалася ліквідацією кріпацтва та завою-
ванням селянством основних прав і свобод). Не зва-
жаючи на це, тривалий час соціальна діяльність не 
була чітко окресленою та визначеною у суспільній 
системі.

З цивілізаційним поступом, розподілом праці, 
зростанням економічного, виробничого потенціалу 
все більшу частку функціонального спектра займа-
ють соціальні питання. У більш-менш завершеному 
вигляді, а не у фрагментарному поданні, соціальна 
політика реалізується на межі ХІХ-ХХ ст. Переду-
мовою для цього став перехід розвиненої частини сві-
тової спільноти до розуміння необхідності не лише 
економічного, але й соціального розвитку [2, с. 142]. 

Термін «соціальна політика» введений на межі 
ХІХ-ХХ ст., а в активному науковому обігу знахо-
диться тільки починаючи з 70-х рр. ХХ ст. Поява 
самого поняття «соціальна політика» пов'язана з 
формуванням у Європі другої половини ХIХ ст. тео-
рії і практики соціальної держави, яка активно втру-
чається в суспільні процеси з метою їх регулювання 
і стабілізації. Нові функції держави, що виникли у 
зв'язку з її соціалізацією і набули більш системного і 
якісного характеру, об'єдналися в термін «соціальна 
політика. Поняття «соціальна політика» в науковий 
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обіг було запроваджено у Франції теоретиком уто-
пічного соціалізму Ш. Фур’є, який наголошував на 
обов’язках держави надавати своїм громадянам певні 
соціальні гарантії. 

Виходячи з історичного досвіду, слід зазначити, що 
соціальна політика носить конкретний історико-еволю-
ційний характер. Кожній суспільно-економічній фор-
мації притаманний свій тип соціальної політики.

Сьогодні питання визначення суті соціальної 
політики в українській науковій літературі вивчено 
недостатньо. Різні дослідники в своїх означеннях 
виходять з різних поглядів на зміст та цілі того, що 
називають соціальною політикою. На нашу думку, 
це пов’язано з тим, що комплекс заходів, який тра-
диційно вважали соціальною політикою в Радян-
ському Союзі, є набагато вужчим від того феномену, 
що існує сьогодні [3]. Тому проблема з’ясування суті 
соціальної політики є доволі актуальною. 

На основі проведеного дослідження визначено, 
що у науковій фаховій літературі поняття «соці-
альна політика» трактується як: система заходів, 

дій, рішень; система ідеологічних уявлень; діяль-
ність; складова, підсистема політики держави; сфера 
здійснення функцій держави; взаємовідносини, вза-
ємодія; керівні положення; процес використання 
доходу; напрям розвитку суспільства; продукт розви-
тку цивілізації; втручання в соціальну та економічну 
сферу держави (табл. 1).

Достатньо широке коло науковців сутність соці-
альної політики трактує як систему заходів, дій, 
рішень. Однак, на нашу думку, такий підхід звужує 
сутність поняття, оскільки заходи, програми, рішення 
є похідним від діяльності суб’єктів соціальної полі-
тики та конкретизують її напрями. Такого підходу, 
зокрема, дотримуються: Н. А. Балтачеєва, А. В. Бар-
суков, В.Ф. Бєсєдіна, І.К. Бондар, Н.А. Соколенко, 
Ф. Бородкін, О.Д. Воронін, В.В. Дерега, Т. В. Семи-
гіна, А. О. Чемерис, П. І. Шевчук, П.Ф. Гураль.

Визначати соціальну політику як системи іде-
ологічних уявлень пропонують у своїх досліджен-
нях В.О. Мандибура, Є.І. Холостова. Проте, на наш 
погляд, такий підхід є досить узагальненим, оскільки 

Таблиця 1
Погляди науковців на сутність поняття «соціальна політика»
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ідеологія є системою поглядів, ідей, переконань, цін-
ностей та установок, що виражають інтереси різних 
соціальних груп, класів, товариств та не розкриває 
сутність поняття в повній мірі.

У своїх дослідженнях Дж. Варгаса-Хернандеса 
пропонує трактувати соціальну політику як керівні 
положення, що, на нашу думку, значно звужує сут-
ність поняття, оскільки суб’єктами соціальної полі-
тики окрім держави виступають ще й недержавні 
інститути, які реалізують певні напрями соціаль-
ної політики за власної ініціативи і без примусу та 
контролю.

Ряд науковців, а саме: Р. Баркер, В.С. Василь-
ченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб, 
В. І. Гілко, Л. І. Кормич, Е. А. Гансова, І. А. Григор’єва, 
А.В. Калина підтримують діяльнісний підхід до 
визначення соціальної політики, що, на наш погляд, 
є досить обґрунтованим, оскільки формування та 
реалізація напрямів соціальної політики відбува-
ється через призму конкретних дій.  

Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик вивчаючи сутність 
соціальної політики не заперечуючи можливості 
використання різних підходів до визначення соці-
альної політики, вважають, що все ж більш обґрун-
тованим є її трактування через призму поєднання 
ідеологічної та діяльнісної компоненти. Автори про-
понують трактувати соціальну політику як систему 
ідеологічних уявлень та ціленаправлену діяльність 
держави, громадсько-політичних інститутів, підпри-
ємств та окремих громадян на соціальну сферу для 
забезпечення безконфліктності соціальних відносин, 
урегульованості соціальних процесів та задоволення 
соціальних потреб в цілях соціального (людського) 
розвитку [2, с. 146]. Проте, на нашу думку, такий 
підхід робить акцент на суб’єктній та цільовій скла-
дові поняття та не враховує ресурсну та організа-
ційну складову і тим самим звужує його сутність.

Л. Я. Гончарук у своїх дослідженнях визначає 
соціальну політику як процес використання певної 
частини чистого грошового доходу на потреби соці-
ально-матеріального і соціально-духовного розвитку 
людини, колективів і суспільства в цілому [13]. Ми 
вважаємо, що такий підхід є дискусійним, оскільки 
соціальна політика є складним багатоаспектним 
поняттям, яке включає в себе не лише розробку і 
фінансування соціальних програм, а й здійснення 
різних організаційних заходів, зокрема створення 
умов для адаптації військовослужбовців, звільне-
них у запас або відставку; організацію ефективного 
співробітництва місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування з профспілками 
та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та 
їх об'єднаннями, підтримки сім'ї, попередження 
насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоло-
віків та жінок, протидії торгівлі людьми тощо. 

Н.І. Єсінова пропонує трактувати соціальну 
політику як стратегічний соціально-економічний 
напрям розвитку суспільства, обраний урядом кра-
їни для всебічного розвитку громадян, що забезпе-
чує їм гідний рівень, умови життя і праці, їх соці-
альну захищеність [15, c. 84]. Такий підхід, на наш 
погляд, є досить узагальнений та потребує уточнення 
суб’єктів, механізмів організації та реалізації соці-
альної політики.

У своїх дослідженнях А. Колот розглядає соці-
альну політику як продукт розвитку людської циві-
лізації, інститут, що створює передумови задля того, 
щоб кожен індивід вирішував наявні соціальні про-
блеми не самотужки, а з допомогою потенціалу дер-
жави, підприємницьких структур, інших суб’єктів 

громадянського суспільства [17, c. 14]. При цьому, 
дослідник не пояснює яким чином мають вирішува-
тися соціальні проблеми, за рахунок яких ресурсів 
та з допомогою яких механізмів.

Такі науковців як О.Ф. Новікова, Т. В. Семигіна, 
О. В. Сімкіна у своїх дослідженнях визначають соці-
альну політику як підсистему, складову політики 
держави. Такий підхід звужує перелік суб’єктів соці-
альної політики лише до органів державної влади і 
не включає існування недержавних суб’єктів соці-
альної політики.

Н. А. Балтачеєва, Б. В. Ракітський, А. Сіленко 
трактують соціальну політики як «взаємовідносини, 
взаємодія». Такий підхід не відображає визначаль-
них складових та особливостей соціальної політики. 
Практично будь-який політичний вектор (соціаль-
ний, економічний, екологічний) можна розглядати 
через призму взаємодії відповідних органів, струк-
тур та окремих осіб [2, с. 143]. 

В. Б. Тропініна визначає соціальну політику 
як процес реалізації соціальної функції держави 
[24, с. 5], При цьому, науковець не пояснює в чому 
саме полягає соціальна функція держави, і яким 
чином держава реалізовує цю функцію.

Л. Четверікова розглядає соціальну політику 
через втручання в економічну і соціальну сферу дер-
жави та інших недержавних суб’єктів соціальної 
політики з метою забезпечення добробуту суспіль-
ства, що передбачає як захист незаможних верств 
населення, так і підтримку і зростання рівня добро-
буту середніх верств населення [3, с. 69]. На нашу 
думку, такий підхід потребує уточнення. Зокрема 
автор не пояснює що має на увазі під втручанням, не 
конкретизує хто його здійснює та якими методами. 
Також не до кінця обґрунтованим є виокремлення 
незаможних та середніх верств населення. 

Отже, проаналізувавши існуючі підходи до визна-
чення сутності соціальної політики, ми вважаємо 
за доцільне, трактувати дане поняття як систему 
принципів та напрямів діяльності державних та 
недержавних інститутів націлених на гарантування 
конституційних прав, досягнення гідного рівня мате-
ріального добробуту, умов життя і праці громадян, 
забезпечення підтримки соціально найуразливі-
ших верств населення, соціальної безпеки держави 
та соціального розвитку суспільства, що здійсню-
ється за допомогою механізмів перерозподілу мате-
ріальних і нематеріальних ресурсів з врахуванням 
історичних умов, соціокультурних традицій, вимог 
національного та міжнародного законодавства. Таке 
визначення соціальної політики сприяє конкрети-
зації та уточнення змісту даного поняття, оскільки 
містить наступні складові: 

– суб’єктна складова – державні та недержавні 
інститути (суб’єкти соціальної політики)

– цільова складова – гарантування конституцій-
них прав громадян, досягнення гідного рівня матері-
ального добробуту і умов життя людей, забезпечення 
підтримки соціально найуразливіших верств насе-
лення, соціальної безпеки держави та соціального 
розвитку суспільства

– ресурсна складова – за допомогою механіз-
мів перерозподілу матеріальних та нематеріальних 
ресурсів

– організаційна складова – з врахуванням істо-
ричних умов, соціокультурних традицій, вимог наці-
онального та міжнародного законодавства.

Висновки. Таким чином, соціальна політика є 
складним та багатоаспектним поняттям, яке торка-
ється інтересів багатьох груп населення та різних 
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сфер соціального життя. Соціальна політика перед-
бачає забезпечення соціальної безпеки, регулювання 
соціальних  процесів, реалізацію інтересів спожи-
вачів, створення умов для сталого людського розви-
тку, і займає суттєве місце в механізмі забезпечення 
потреб людини.
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