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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

ДЕРЖАВИ  
  

У статті розглянуто сутність соціальної політики, її мету, завдання, 

принципи. Визначено основні критерії для розробки соціальної політики 

та запропоновано показники, які їх характеризують. Розглянуто етапи 

розробки та реалізації соціальної політики. 

 

В статье рассмотрена сущность социальной политики, ее цели, задачи, 

принципы. Определены основные критерии для разработки социальной 

политики и предложены показатели, которые их характеризуют. Расс-

мотрены этапы разработки и реализации социальной политики. 

 

The еssence of social policy, its purpose, task, principles are considered in the 

article. Certainly basic criteria for development of social policy and indexes 

which characterize them are offered. The stages of development and  

realization the social policy are considered.  

 

Розбудова високорозвиненої соціальної держави в умовах модернізації 

та трансформаційних змін стала вкрай важливим і необхідним завданням. В 

першу чергу, це обумовлено тим, що ті зміни, які відбуваються в країні, най-

більшим чином відображаються на населенні. В свою чергу, наше суспільст-

во, не дивлячись на тривалий період постійних реформ, ще не адаптувалося 

до них і не виробило так званого «імунітету». Крім того, ряд змін, які прово-

дилися чи плануються в нашій державі не узгоджені між собою, не відпра-

цьований механізм їх реалізації, а тому практичне їх втілення не раз стикало-

ся із рядом проблем. І, як не прикро про це говорити, реалізація окремих ре-

форм – це, певним чином, управлінський експеримент, в результаті прове-

дення якого ряд громадян стають просто не захищеними у суспільстві. Тому 

саме розробка соціальної політики держави повинна ґрунтуватися на таких 

критеріях, які гарантуватимуть людству стабільність і захищеність, яку не 

зможуть порушити чи заперечити жодні реформаторські дії. 

Теоретичні засади формування та реалізації соціальної політики держа-

ви викладені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких варто 

назвати Р. Агуна, М. Вінера, В. Гошовську, І. Гнибіденко, Е. Джеймс, Е. Енд-

рюс, О. Зарудного, А. Іглесіаса, М. Ісаєва, М. Кравченко, Е. Лібанову, О. Па-

лія, В. Роїка, Р. Рофмана, М. Рутковські, Л. Сичову, С. Смирнова, Р. Хольц-

мана, Е. Фулта. Проте зміни, які відбуваються сьогодні в нашій державі, пот-
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ребують формування нових наукових підходів та додаткових теоретичних 

досліджень особливостей розробки та реалізації соціальної політики держа-

ви. 

Метою даної статті є визначення основних критеріїв формування соціа-

льної політики держави. 

Визначення критеріїв формування соціальної політики держави вима-

гає, в першу чергу, з’ясування цільових орієнтирів цієї політики, завдань та 

принципів її розробки та реалізації. 

Соціальна політика – це напрям діяльності державних органів влади, який 

направлений на регулювання відносин у соціальній сфері з метою вирішення 

існуючих соціальних проблем та попередження їх виникнення у майбутньо-

му. 

Основна мета соціальної політики полягає у створенні сприятливого соці-

ального клімату шляхом узгодження різних соціальних інтересів за рахунок 

використання певних механізмів, які сприяють задоволенню основних потреб 

населення і підвищенню якості життя всіх громадян. 

Реалізація соціальної політики повинна бути націлена на максимальне 

збереження фізичного, інтелектуального, духовно-етичного потенціалу краї-

ни; формування трудової мотивації, яка відповідає вимогам легального рин-

ку, орієнтованою на розширене відтворення “людського капіталу” країни як 

передумову економічного підйому, повноцінного ринку, ефективної економі-

ки; створення інституціональних та соціально-економічних умов для реаліза-

ції громадянами, різними суспільними верствами та групами населення своїх 

потреб та інтересів, прояву своєї активності та розкриття особистості. Без 

цього неможливий розвиток громадянського суспільства, особистої свободи, 

реальної демократії [1]. 

Стратегічними напрямами соціальної політики є: 

- забезпечення соціальної захищеності населення, збалансованого розвит-

ку ринку праці, зайнятості населення; 

- зростання заробітної плати та доходів населення; 

- пенсійне забезпечення та соціальне страхування; 

- розвиток гуманітарної сфери, охорони здоров’я, освіти; 

- підтримка сім’ї, дітей і молоді; 

- розвиток культури, туризму, спорту та фізичного виховання; 

- соціальний захист; 

- забезпечення житлом тощо. 

Принципами соціальної політики держави є: 

- соціальна солідарність усіх верств населення; 

- індивідуальна відповідальність за свій матеріальний стан (самозахист 

населення), справедливість; 

- соціальне партнерство; 

- право на працю й достойну винагороду за працю; 
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- доступність освіти, охорони здоров’я, медичних послуг; 

- матеріальне забезпечення у похилому віці; 

- доступність пристойних умов проживання; 

- свобода вибору професії, місця проживання; 

- право на професійні об’єднання. 

Інститутами і механізмами соціальної політики держави є: 

- обов’язкове соціальне страхування (пенсійне, медичне, тимчасової втра-

ти працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на вироб-

ництві та професійного захворювання); 

- добровільне соціальне страхування (пенсійне, медичне, на випадок без-

робіття, життя та здоров’я, майна); 

- державна соціальна допомога (грошові виплати, допомоги та компенса-

ції вразливим верствам населення); 

- державні соціальні гарантії (безплатної медичної допомоги, безплатної 

освіти, доступного житла, доступних культурних і оздоровчих закладів); 

- послуги громадських організацій (спілки споживачів, спілки інвалідів, 

спілки чорнобильців, спілки благодійних організацій) [2, с.326]. 

Отже, соціальна політика повинна реалізовувати право громадян на осві-

ту, медичне обслуговування, достойні умови проживання, на вільну участь в 

житті суспільства, що передбачає виявлення соціальних аспектів у всіх видах 

діяльності. Тому розробка та реалізація соціальної політики є інтегрованим 

процесом, який включає правове регулювання, соціальні стандарти, економі-

чні ресурси, культуру, психологію, демографію, національно-етнічні регуля-

тори. Найбільш важливим із названих процесів є формування системи соціа-

льних цінностей і соціальних стандартів, які є прийнятними для більшості 

населення. Ця система повинна ґрунтуватися на дотриманні критеріїв соціа-

льної безпеки суспільства, адже тільки в такому випадку держава в будь-якій 

ситуації гарантує забезпечення мінімальних життєвих стандартів всім членам 

суспільства. 

Проте дослідження існуючої ситуації у соціальній сфері свідчить про те, 

що українське суспільство підається впливу ряду соціальних ризиків, серед 

яких варто виділити бідність, економічну та соціальну стратифікацію насе-

лення, відчуженість значної кількості громадян від суспільного життя, зву-

ження їх доступу до освіти, медицини і культури. Крім того, на сьогодні зга-

дані ризики досягли масштабів, які можуть становити реальну загрозу націо-

нальній безпеці держави. Тому постає необхідність розробки нових підходів, 

методів і механізмів формування та реалізації соціальної політики, які б до-

зволили попередити виникнення та нейтралізувати наявні загрози й ризики 

соціальної безпеки населення. Одним із шляхів є реформування системи ста-

ндартів та критеріїїв, які є визначальними при розробці соціальної політики. 

На нашу думку, до основних критеріїв формування соціальної політики 

держави варто віднести: 
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- бажаний рівень соціальної безпеки особи, громади, суспільства та дер-

жави; 

- рівень дотримання прав і свобод людини; 

- рівень соціальної захищеності різних верств населення; 

- показники рівня та якості життя населення; 

- рівень добробуту населення; 

- наявність соціальних конфліктів та їх характер; 

- соціальні інтереси окремої особи, громади, держави та можливість їх уз-

годження; 

- рівень соціальної напруженості в державі; 

- ефективність діяльності системи соціального управління; 

- соціальний стан в окремих регіонах та державі в цілому; 

- рівень соціалізації держави; 

- соціальні орієнтири, норми та зобов'язання, які визначені у міжнародних 

договорах, учасниками яких є Україна. 

Названі критерії характеризуються рядом показників, які відображено в 

таблиці.  

 

Таблиця  

Критерії і вихідні показники для формування соціальної політики держави 

Критерії Показники 

1 2 

Бажаний рівень 

соціальної без-

пеки особи, 

громади, суспі-

льства та дер-

жави 

- щільність населення; 

- захворюваність населення (за класами  хвороб); 

- викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, забрудне-

ність води; 

- умови праці в основних сферах економіки;  

- чисельність потерпілих на виробництві. 

Рівень дотри-

мання прав і 

свобод людини 

- забезпеченість населення житлом; 

- економічна активність населення;  

- рівень зайнятості населення;  

- вивільнення працівників;  

- чисельність осіб, що навчалися в навчальних закладах; 

- кількість дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів, місць в них та їх наповненість;  

- співвідношення чисельності студентів, які навчаються за рахунок 

державних коштів та за рахунок фізичних чи юридичних осіб; 

- основні показники діяльності докторантур і аспірантур; 

- розподіл населення за рівнем освіти; 

- наявність дискримінаційних процесів. 
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продовження таблиці 
Рівень  

соціальної  

захищеності 

різних верств 

населення 

- співвідношення мінімальної і середньої пенсії із прожитковим 

мінімумом; 

- співвідношення середньої пенсії і середньої заробітної плати; 

- співвідношення суми лікарняних і заробітної плати застрахова-

ної особи; 

- розмір допомоги по безробіттю. 

 

Показники рі-

вня та якості 

життя насе-

лення 

- індекс якості життя; 

- індекс людського розвитку; 

- ВРП (валовий регіональний продукт) на душу населення; 

- загальне споживання населенням матеріальних благ і послуг на 

душу населення і всього; 

- реальні доходи населення в цілому; 

- реальні доходи з обліком суспільних послуг населення в ціло-

му; 

- індекс вартості життя (індекс споживчих цін) в цілому.  

Рівень  

добробуту  

населення 

- співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового міні-

муму для працездатних осіб; 

- співвідношення мінімальної заробітної плати до середнього її рівня 

в країні; 

- співвідношення заробітної плати між крайніми за рівнем доходів 

працівниками в середині підприємства, групами населення, сферами 

економіки, регіонами; 

- середньомісячна номінальна і реальна заробітна плата;   

- реальні наявні доходи на душу населення;  

- структура доходів домогосподарств; 

- енергетична цінність продуктів, спожитих у домогосподарствах.  

Наявність  

соціальних 

конфліктів та 

їх характер 

- кількість страйків, мітингів та їхні наслідки; 

- кількість судових справ щодо порушень прав громадян; 

- рівень злочинності; 

- кількість самогубств.                                                                             

Соціальні ін-

тереси окремої 

особи, грома-

ди, держави та 

можливість їх 

узгодження 

- кількість громадян, які потребують покращення житлових 

умов; 

- чисельність осіб, які не мають середньої, базової та вищої осві-

ти; 

- чисельність осіб, які звернулися за фінансовою допомогою для 

лікування; 

- чисельність осіб, які не задоволені рівнем заробітної плати, до-

ходів, добробуту; 

- кількість осіб, які не задоволені місцем роботи. 
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продовження таблиці 
Рівень  

соціальної  

напруженості в 

державі 

- заборгованість із виплат заробітної плати; 

- рівень безробіття; 

- коефіцієнт Джині; 

- децильний коефіцієнт; 

- кількість осіб, які перебувають за межею бідності; 

- кількість осіб, які є безробітними більше 6 місяців; 

- чисельність працівників, які перебувають в умовах вимушеної не-

повної зайнятості; 

- кількість пенсіонерів, які припадають на одного працюючого; 

- кількість непрацездатних осіб, які припадають на одного зайнято-

го; 

- кількість алкоголіків і наркоманів, які перебувають на обліку. 

Ефективність 

діяльності  

системи  

соціального 

управління 

- кількість звернень громадян до органів соціального управління; 

- обсяг наданих послуг органами соціального управління; 

- кількість скарг зі сторони громадян на роботу органів соціаль-

ного управління; 

- кількість задоволених  звернень громадян до органів соціально-

го управління; 

- кількість відмов громадянам, які звернулися до органів соціа-

льного управління, та причини відмов. 

Соціальний 

стан в окремих 

регіонах та 

державі   

в цілому 

- середня тривалість життя;  

- рівень  народжуваності; 

- коефіцієнт смертності немовлят; 

- материнська смертність. 

Рівень соціалі-

зації держави 

- величина бюджетних витрат на соціально-культурні заходи на 

душу населення; 

- величина ВВП, яка виділяється на соціальні потреби в розраху-

нку на душу населення; 

- сума бюджетних коштів, які виділяються на пенсійне забезпе-

чення, виплату допомоги по безробіттю, при народженні дитини, 

розвиток медицини, освіти. 

Соціальні оріє-

нтири, норми та 

зобов'язання, 

які визначені у 

міжнародних 

договорах, уча-

сниками яких є 

Україна 

- величина норм, затверджених у міжнародних договорах; 

- зобов’язання, які визначені у міжнародних договорах (співвід-

ношення тих, що виконуються, і тих, які не виконуються); 

- кількість звернень громадян України у міжнародні суди. 

 

Перелік розглянутих критеріїв та показників можна доповнювати, уточ-

нювати. Крім того, що значна їх частина досить пов’язана між собою і часто 

важко розмежувати, який показник доцільно віднести до того чи іншого кри-
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терію. Але необхідність їх розробки і врахування при формуванні соціальної 

політики не викликає сумніву оскільки вони дозволяють виявити думку сус-

пільства про актуальні проблеми соціальної сфери. Таким чином, критерії 

соціальної політики виступають конкретними показниками соціального стану 

різних соціальних груп, а їх кількісно-якісні характеристики дозволяють су-

дити про наявний або можливий стан справ у соціальній сфері. 

Відповідно, розробка та реалізація соціальної політики на основі запропо-

нованих критеріїв сприятиме захисту генофонду, стабілізації життєвого рівня 

громадян, покращенню добробуту, стимулюванню соціальної активності, ві-

льному і всебічному розвиткові особистості, удосконаленню системи освіти 

та професійної підготовки, охорони здоров’я, житлових умов, створенню 

умов безпечної життєдіяльності, покращенню криміногенної ситуації, зміц-

ненню сім'ї, збереженню національних культурних традицій та історичної 

спадщини; викоріненню алкоголізму і наркоманії. 

У зв’язку з визначеними критеріями формування соціальної політики 

держави, можна виділити ряд епатів її реалізації. Зокрема на першому етапі 

відбувається: 

- прийняття соціальної доктрини суспільства та концепції розвитку соціа-

льної держави; 

- визначення соціальних цілей на довгострокову, середньо- та коротко-

строкову перспективу або це можуть бути стратегічні, оперативні та тактичні 

цілі; 

- визначення мінімального рівня соціальної безпеки, якого планується до-

сягти.  

На другому етапі в межах кожного із вказаних напрямів, виділених на 

першому етапі, визначаються пріоритети і на цій основі розробляються ком-

плексні цільові програми як державного так і регіонального рівня. 

Останніми роками органи державної влади України прийняли ряд норма-

тивно-правових документів, що сприяють визначенню пріоритетів у соціаль-

ній сфері. Зокрема, в Законі України „Про основи національної безпеки Укра-

їни”, що прийнятий у 2003 р., визначено основні напрями політики з питань 

національної безпеки в Україні в соціальній сфері. Це: 

- істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне 

підвищення життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вар-

тості оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих за-

коном соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної пі-

дтримки, зниження рівня безробіття; 

- створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розша-

рування в суспільстві; 

- збереження та зміцнення демографічного та трудоресурсного потенціалу 

країни; подолання кризових демографічних процесів; 
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- створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та 

відновлення її фізичного та духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, нар-

команії, інших негативних явищ; 

- ліквідація безоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей 

та підлітків [3, С. 23].  

Відповідно до цього ж закону, основними загрозами національній безпеці 

в соціальній сфері є: невідповідність програм реформування економіки краї-

ни і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефек-

тивність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян, 

подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного 

населення; криза системи охорони здоров’я і соціального захисту населен-

ня...; загострення демографічної кризи; зниження можливостей здобуття які-

сної освіти представниками бідних прошарків населення; прояви моральної 

та духовної деградації суспільства; зростання дитячої та підліткової безогля-

дності, безпритульності, бродяжництва [3, С. 20-21]. 

На третьому етапі проводиться системний аналіз розроблених на другому 

етапі цільових програм, конкретизуються пріоритети розвитку відповідно до 

наявних фінансово-економічних ресурсів. Через юридичні норми, бюджетний 

процес, податкові та фінансові механізми задаются соціальні орієнтири, 

встановлюються терміни, виділяються ресурси, визначають відповідальних 

та шляхи реалізації відкорегованих програм. 

Отже, розробка соціальної політики держави на основі запропонованих 

критеріїв повинна підвищити її якісний рівень та ефективність реалізації, що, 

в свою чергу, забезпечить поліпшення соціального стану в державі та забез-

печить необхідний рівень соціальної безпеки громадян.  Проте варто зазначи-

ти, що розробка і реалізація соціальної політики – це завдання не тільки дер-

жавних і регіональних органів влади, а й громадськості. Тому саме населення 

повинно пропонувати варіанти соціальних рішень, надавати пропозиції щодо 

покращення їх особистого соціального стану та держави загалом.  
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