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З погляду дореволюційних фахівців у галу-
зі церковного права, усе інше правове регу-
лювання має належати державі, наскільки б у 
цьому не була зацікавлена церква. Сучасна 
православна каноністика відстоює  таку саму 
позицію. Благотворний вплив церкви як носія 
традиційних духовних цінностей у житті суспі-
льства, його соціальні структури на діяльність 
органів влади, на внутрішню й зовнішню полі-
тику держави у вітчизняній історії розкрива-
ється в різних напрямах. Упродовж століть 
православна церква була опорою системи 
світоглядних та етичних цінностей, без яких 
не могли існувати ні держава, ні нація. 

IV. Висновки 
Держава й церква являють собою два со-

ціальних інститути. Кожен із них виконує в су-
спільстві свою роль, реалізує свої функції. 
Разом з тим упродовж усієї історії їх станов-
лення й розвитку вони перебувають у певній 
системі діалектичної взаємодії, взає-
мозв’язків, відносин. 

Будь-яке державне утворення виступає як 
специфічний механізм суспільної регуляції, 
перевірений тисячоліттями. Головною метою 
держави є встановлення гармонії та поступо-
вості соціального розвитку, утримання суспі-
льства в стабільному стані. Релігія як не-
від’ємна складова суспільного існування лю-
дини є одним із чинників такої регуляції. 

Співвідношення світського й релігійного 
життя суспільства є історично мінливим. Зве-
рнення сьогодні до моделі співпраці держави 
та церкви зумовлене тим, що одним з актуа-
льних питань в умовах демократизації суспі-
льства є налагодження гармонійних відносин 
між ними. Слід зауважити, що для України 
питання відносин держави та церкви набули 

актуальності як у церковній “свідомості”, так і в 
суспільстві в цілому. Це, насамперед, зумов-
лено транзитивним етапом розвитку України, 
вибором її подальшого шляху розвитку, який 
не можна вирішити без участі церкви та релі-
гії, враховуючи величезну “питому вагу” релі-
гійного чинника в цивілізаційному бутті й ви-
борі України. 
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Annotation 
In the article it has been investigated the 

basis of public policy for social protection of 
the population in Ukraine. The necessity of 
improvement of normative provision of activity 
of institutions of social protection of the popula-
tion has been grounded by the author. 

Анотація 
У статті висвітлено засади державної 

політики у сфері соціального захисту насе-
лення в Україні. Автором обґрунтовано не-
обхідність удосконалення нормативного за-

безпечення діяльності установ соціального 
захисту населення. 
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І. Вступ 
Роль установ соціального захисту насе-

лення в системі соціального захисту насе-
лення в Україні полягає в наданні соціаль-
ної допомоги й обслуговуванні громадян, які 
звернулися до них. Діяльність установ соці-
ального захисту населення з надання соці-
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альних послуг регламентована державними 
нормативно-правовими актами. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про со-
ціальні послуги”, соціальна послуга – комплекс 
правових, економічних, психологічних, освітніх, 
медичних, реабілітаційних та інших заходів, 
спрямованих на окремі соціальні групи чи інди-
відів, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах та потребують сторонньої допомоги 
(далі – особи, що потребують соціальних пос-
луг), з метою поліпшення або відтворення їх 
життєдіяльності, соціальної адаптації та пове-
рнення до повноцінного життя. Суб’єкти, що 
надають соціальні послуги, – державні та ко-
мунальні спеціалізовані підприємства, устано-
ви й заклади соціального oобслуговування, 
підпорядковані центральним, місцевим орга-
нам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування (далі – державні та комуналь-
ні суб’єкти), юридичні особи, створені відповід-
но до законодавства, які не мають на меті 
отримання прибутку (далі – недержавні суб’єк-
ти), фізичні особи [1]. 

У ст. 13 Конституції України зафіксовано, 
що Україна має соціальну спрямованість 
економіки, а всі суб’єкти права власності 
рівні перед законом [2]. У статтях Конститу-
ції України подано таке визначення соціаль-
но спрямованої держави: 

1. Україна є суверенна і незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова держава (ст. 1), 
політика якої спрямована на створення умов, 
що забезпечують гідне життя, вільний і всебі-
чний розвиток особистості (ст. 23). 

2. В Україні охороняються праця і здо-
ров’я людей. Держава створює умови для 
повного здійснення громадянами права на 
працю, на відповідні, безпечні і здорові умо-
ви праці, на заробітну плату, не нижчу від 
встановленої законом (ст. 43). Кожен грома-
дянин України має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку ві-
льно погоджується. Право на працю надає 
кожній працездатній особі можливість самос-
тійно розпоряджатися своєю здатністю до 
праці, але водночас не гарантує реального 
забезпечення її конкретною роботою. Сво-
бода праці також передбачає реалізацію 
громадянином України можливостей для ви-
користання допомоги держави в працевлаш-
туванні. 

Громадяни України мають право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та медич-
не страхування (ст. 49). 

3. Громадяни України мають право на со-
ціальний захист, який включає право на забез-
печення їх у разі повної, часткової або тимча-
сової втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від громадянина 
причин, а також у старості й інших випадках, 
передбачених законом. 

Держава бере на себе відповідальність 
за надання громадянам країни рівних прав 
на соціальне обслуговування й доступу до 
задоволення соціальних потреб. 

Соціальне обслуговування – система со-
ціальних заходів, яка передбачає сприяння, 
підтримку й послуги, що надають соціальні 
служби окремим особам чи групам насе-
лення для подолання або пом’якшення жит-
тєвих труднощів, підтримки їх соціального 
статусу та повноцінної життєдіяльності. 

Соціальні служби – підприємства, устано-
ви та організації, незалежно від форм власно-
сті і господарювання, а також громадяни, що 
надають соціальні послуги особам, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги [1]. 

Соціальною можна визнати лише таку 
послугу, яка надається безкоштовно або за 
неповну її ринкову вартість, тобто повністю 
або хоч би частково за рахунок держави.  

У ринкових умовах соціальні служби ви-
конують такі основні функції з надання соці-
альних послуг населенню: 

1. Фінансову, яка сформована економіч-
ними відносинами, що виникають у процесі 
створення й використання фондів усіх грошо-
вих коштів, що перебувають у розпорядженні 
установ соціального захисту населення. 

2. Організаційну, яка полягає в чіткому 
розподілі праці за рівнями управління (по 
вертикалі) і за функціями управління (по 
горизонталі), у чіткому розподілі посадових 
обов’язків, раціональній розстановці кадрів. 

3. Прогнозно-планову, яка спрямована 
на розробку стратегії розвитку, правильну 
постановку цілей, їх наочність і конкретні дії 
щодо їх реалізації. 

4. Стимулювальну, що пов’язана з моти-
вацією соціальної праці, підвищенням ква-
ліфікації кадрів, поліпшенням системи опла-
ти праці та винагороди. 

5. Контрольну, яка пов’язана з аналізом 
та своєчасним корегуванням ухвалених рі-
шень при зміні чинників попиту на соціальні 
послуги. 

6. Інформаційну, що пов’язана з органі-
зацією системи збору статистичних даних 
про діяльність установ соціального захисту 
населення й ефективним її використанням. 

Відносини в соціальній сфері регулюють 
Закони України “Про зайнятість населення”, 
“Про основні засади соціального захисту ве-
теранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні”, “Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, “Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні”, Кодекс законів про працю тощо. 
Зазначені нормативно-правові акти визнача-
ють права представників соціально вразливих 
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груп на отримання соціальної допомоги, зок-
рема на соціальне обслуговування. 

На взаємозв’язок, взаємодію та взаємо-
залежність соціального забезпечення й со-
ціального захисту населення існує декілька 
точок зору. На думку одних учених, поняття 
“соціальне забезпечення” є більш широким, 
ніж “соціальний захист населення”, на думку 
інших – навпаки [3; 4]. 

Автор вважає, що ці поняття рівноправні 
й реалізуються як самостійні функції держа-
ви, маючи різні джерела фінансування. 
Джерелами фінансування соціального за-
безпечення в ринкових умовах стають поза-
бюджетні грошові фонди. Основним джере-
лом фінансування соціального захисту на-
селення, як і раніше, є державний бюджет. 
Багаторівневими джерелами фінансування 
установ соціального захисту населення ви-
ступають грошові кошти бюджетів трьох рів-
нів: державного, регіонального та місцевого 
самоврядування. Правові засади бюджетної 
системи закріплює Конституція України, ви-
даний на її основі Бюджетний кодекс Украї-
ни та інші законодавчі акти. 

Таким чином, система соціального захи-
сту населення розглянута на основі поло-
жень інституційної теорії з позицій систем-
ного підходу управління економічними сис-
темами як необхідний елемент соціальної 
сфери. Установи соціального захисту насе-
лення розглядаються як інститут системи 
соціального захисту населення, що виконує 
функції надання соціальної допомоги, соці-
ального обслуговування, соціальної підтри-

мки громадян понад гарантоване державою 
соціальне забезпечення. 

ІІ. Постановка завдання 
Загальна мета статті полягає в дослі-

дженні теоретичних і практичних основ дер-
жавної політики у сфері соціального захисту 
населення в Україні, визначення її особливо-
стей в умовах макроекономічної нерівноваги. 

ІІІ. Результати 
Соціальна політика є ключовим чинником 

у діяльності соціально орієнтованої держа-
ви. Соціальна політика – це сукупність 
принципів, рішень, дій суспільних об’єктів, 
що знаходять втілення в соціальних про-
грамах і соціальній практиці з метою задо-
волення соціальних потреб та інтересів лю-
дини, соціальних спільнот і суспільства в 
цілому [5, с. 254]. 

Становлення та розвиток соціальної 
держави України забезпечується відповід-
ними пріоритетами. На кожному етапі свого 
розвитку соціальна держава визначає пріо-
ритети щодо реалізації установлених прин-
ципів, виходячи із ступеня гостроти найваж-
ливіших соціально-економічних та політич-
них проблем. Зміст і пріоритети соціальної 
політики кожної держави на різних етапах її 
розвитку зазнають певної трансформації. 
Економічна політика повинна мати соціаль-
ну орієнтацію, зберігаючи при цьому конку-
ренцію й економічну свободу, заохочуючи 
соціальну функцію приватної власності. 

Таким чином, цілі соціально орієнтованої 
держави можуть бути досягнуті тільки всією 
її політикою, а не застосуванням окремих 
методів соціальної політики (див. рис.). 
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Концепція соціальної держави
(2004 р.)

Об’єкти СЗН
Принципи забезпечення
Пріоритетні соціальні інтереси
Основні напрями державної політики
СЗН
Система забезпечення СЗН

Закони України
“Про державні

соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії”

(2000 р., зі змінами),
“Про соціальні послуги”

(2003 р., зі змінами)

Визначення базових термінів
Правова основа СЗН
Об’єкти СЗН
Суб’єкти СЗН
Принципи забезпечення
Пріоритети соціальних інтересів
України
Основні напрями державної політики
з питань СЗН
Повноваження суб’єктів
Основні функції суб’єктів
забезпечення СЗН
Контроль за здійсненням
заходів щодо забезпечення СЗН

Конституція України (1996 р.)

Зафіксовано, що Україна має
соціальну спрямованість економіки,
прийнято визначення соціально
спрямованої держави (ст. 13)

Закони України,
Постанови Кабміну,
міжнародні угоди,
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Засади державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення (СЗН)

Соціальна політика держави – стратегічний соціально-економічний напрям у всебічному розвитку громадян,
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в розподілі доходів притаманними ринковій економіці методами
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Головна особливість структури системи 
установ соціального захисту населення – її 
цілісність та якісна відмінність від її елемен-
тів. Тому зміна структури завжди пов’язана 
зі зміною якості і навпаки. Таким чином, со-
ціальний захист, який не є чимось матеріа-
льним, являє собою своєрідну характерис-
тику й необхідну передумову життєдіяльно-
сті, прогресивного розвитку та життєздатно-
сті об’єктів управління. Вказані об’єкти існу-
ють і розвиваються в середовищі, парамет-
ри якого формуються під впливом різнома-
нітних факторів, їх сукупність, як правило, 
створює ймовірний рівень соціального захи-
сту населення. Тому державне управління 
соціальною сферою має гарантувати пев-
ний рівень соціального захисту та можливо-
стей задоволення життєвих потреб людини, 
суспільства, держави. Рівень соціального 
захисту залежить від можливостей держави, 
практичних заходів щодо їх ефективної ре-
алізації з боку установ соціального захисту 
населення. 

Актуалізується таке тлумачення соціаль-
ного захисту населення, що спроможне ви-
значити співвідношення потреб суспільства 
й держави з базовими цінностями та вияви-
тися в загальноприйнятому ідеальному або 
нормативному комплексі цілей. 

Успішна державна політика у сфері соці-
ального захисту населення України зале-
жить від ефективності системи установ со-

ціального захисту. На думку автора, одним з 
основних завдань державної соціальної по-
літики стає вдосконалення організаційного 
механізму соціального захисту, забезпечен-
ня соціальних стандартів та надання якісних 
соціальних послуг. Вирішення цього за-
вдання потребує регуляторного впливу з 
боку держави з метою: 

1. Створення умов для ефективного фу-
нкціонування ринкового механізму з надан-
ням конкурентних переваг суб’єктам еконо-
мічних відносин, що активно задіяні в реалі-
зації соціальної політики держави. 

2. Усунення негативних наслідків ринкових 
процесів (кризові явища в економіці, що суттє-
во впливають на результативність установ со-
ціального захисту населення у зв’язку з браком 
коштів на виконання соціальних зобов’язань у 
повному обсязі або їх скорочення). 

3. Захисту національних соціальних ін-
тересів на світовому ринку (дотримання со-
ціальних зобов’язань держави навіть за ви-
мог їх скорочення з боку міжнародних орга-
нізацій, що кредитують українську економіку 
в період макроекономічної нерівноваги). 

4. Розв’язання проблем, які ринковий 
механізм не може вирішити або вирішує не-
ефективно. 

Держава здійснює підтримувальну, ком-
пенсаційну та регуляторну діяльність, вико-
ристовуючи систему заходів та спрямовуючи 
їх на створення бажаних умов для ефектив-
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ної діяльності ринку, підвищення його конку-
рентоспроможності, розв’язання складних 
соціально-економічних проблем розвитку 
національної економіки й суспільства. Для 
забезпечення соціального захисту населення 
вирішальну та стабілізаційну роль відіграють 
рівень і методи державного регулювання, які 
передбачають вибір, підтримку та реалізацію 
пріоритетів державної соціальної політики. 

Ефективність державного управління со-
ціальною сферою в умовах макроекономіч-
ної нерівноваги визначає наявність іннова-
ційних підходів щодо організації, функціону-
вання, оцінювання результативності та 
ефективності державного управління соціа-
льними процесами. Цільова спрямованість 
державного управління зумовлює вивчення 
та аналіз процесів формування, визначення 
мети розвитку суспільства та похідних від 
них цілей діяльності держави, їх оперативне 
корегування. Ефективність системи держа-
вного управління залежить від джерел 
впливу як усередині цієї системи, так і поза 
її межами. За цих умов актуалізується за-
вдання підвищення якості роботи установ 
соціального захисту населення. 

Кризові явища в економіці не тільки не по-
слаблюють ролі держави в управлінні суспі-
льними процесами, а скоріше, посилюють її. В 
умовах фінансово-економічної кризи існує 
потреба у формуванні нових, особливих під-
ходів до забезпечення соціального захисту 
населення. Його попередня модель була роз-
рахована на соціально-економічні відносини, 
притаманні періоду стабілізації економіки. Су-
часна модель має бути адекватною соціаль-
но-економічним процесам в Україні й водно-
час відповідати розробленій концепції соціа-
льної держави, тобто такій, що відрізняється 
за правовими, політичними, етичними та соці-
ально-економічними поглядами від поперед-
ньої. Методологічне переосмислення базових 
питань забезпечення побудови соціально орі-
єнтованої держави дає змогу прийняти про-
блему в цілому та з’ясувати її практичне, при-
кладне значення. 

В Україні на сьогодні створена належна пра-
вова та організаційна основа державного впли-
ву на соціальну сферу. Визначення стратегічних 
цілей соціальної політики в умовах поступового 
і, на жаль, повільного переходу до соціально 
орієнтованої держави здійснюється на націона-
льному, міжнародному, регіональному рівнях та 
на рівні місцевого самоврядування. 

Українське законодавство постійно зміню-
ється та доповнюється, ухвалюються нові 
законодавчі акти, нормативно-правові доку-
менти, які забезпечують юридичні основи 
для розв’язання різнопланових соціальних 

проблем. Україна ратифікувала чимало між-
народних та європейських конвенцій і декла-
рацій, які поки що здебільшого не знайшли 
свого відображення в нормах українського 
законодавства. 

Тому державну політику у сфері соціаль-
ного захисту населення в Україні не можна 
вважати остаточно сформованою як на за-
конодавчому, так і на виконавчому рівні. 
Необхідно виробляти власну модель соціа-
льного захисту населення, продовжувати 
формування мережі соціальних служб у на-
данні якісних соціальних послуг населенню. 

IV. Висновки 
Визначення та забезпечення стратегічних 

цілей соціального захисту населення в умо-
вах поступового переходу до соціально орієн-
тованої держави й з урахуванням впливу мак-
роекономічних чинників на соціальний розви-
ток реалізується на національному, міжнаро-
дному та регіональному рівнях. В умовах по-
силення децентралізації державного управ-
ління найбільш чутливою до непередбачува-
них змін у зовнішньому та внутрішньому се-
редовищах стає система забезпечення соціа-
льного захисту населення на регіональному 
рівні. Виникає суперечність між наявністю ка-
дрового та аналітичного потенціалу й браком 
коштів, ефективних організаційних структур, 
що співпрацюють у сфері соціального захис-
ту. 

Зазначені проблеми потребують відпові-
дного нормативно-правового регулювання 
діяльності соціальних служб, розвитку зако-
нодавства з питань регулювання діяльності 
практичних соціальних працівників, визна-
чення засад щодо партнерства держави й 
недержавних організацій у соціальній сфері. 
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