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Анотація. Стаття присвячена систем-

ному аналізу теоретичних аспектів фор-

мування системи соціального захисту на-

селення. Сучасні реалії розвитку держави 

потребують значного переосмислення 

сутності соціального захисту населення, а 

відповідно, постановки нових завдань, які 

покликані вирішувати ця система, та ме-

ханізмів здійснення соціального захисту 

населення, що мають бути адекватні рин-

ковим умовам. 
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На всіх етапах історичного розвитку сус-

пільства соціальний захист був індикатором 

громадянської позиції держави. Його ефек-

тивна організація є гарантом стабільності 

суспільства. У складний час, який переживає 

сьогодні наша країна, головним пріоритетом 

державної соціальної політики має стати на-

магання зробити якомога більше для того, 

щоб кожний, хто потребує допомоги, відчув 

увагу та підтримку з боку держави. 

Значний внесок у розвиток соціального 

захисту внесли вітчизняні вчені-економісти: 

Н. Абакумова, Н. Борецька, В. Бех, В. Гейця, 

І. Грига, Н. Дем'яненко, Р. Корнюшина, 

Е. Лібанова, М. Лукашевич, Г. Назарова, 

І. Рудкевич, І. Сирота, Т. Семигіна, 

С. Тетерський, П. Шевчука та ін. Авторами 

вирішене велике коло питань теоретичного і 

методологічного характеру. Проте, не див-

лячись на значну кількість робіт в області 

соціального захисту, важливої проблеми в 

нових умовах ще не достатньо розроблено.  

На нашу думку, реформування системи 

соціального захисту повинне здійснюватися 

на основі першочергово з визначення основ-

них понять та їх наукового обґрунтування. 

Поняття соціального захисту населення 

досить широке і стосується, вірніше сказати, 

охоплює всі верстви населення тією чи ін-

шою мірою. Це, з одного боку, дає дуже ве-

ликий обсяг емпіричного матеріалу, а з дру-

гого - ускладнює аналіз даної сфери людсь-

кої діяльності. 

Одним із важливих інструментів реаліза-

ції принципів соціальної держави є соціаль-

на політика. Різні країни обирають свої мо-

делі соціальної політики, однак усі вони пе-

редбачають створення умов для забезпечен-

ня чіткого функціонування всієї системи со-

ціально-політичних інститутів щодо регу-

лювання соціальних відносин. Ось чому, бі-

льшість науковців вважають, що об’єктом 

соціальної політики соціальної держави є 

суспільні, зокрема, соціальні відносини, 

процеси життєдіяльності соціуму що безпо-

середньо чи опосередковано впливають на 

формування соціальної безпеки людини, за-

доволення нею власних соціальних потреб 

та інтересів, освоєння і творення соціальних 

цінностей [1]. 

Отже, соціальна політика – це система 

управлінських, регулярних організаційних 

рішень і ідей, а також цілеспрямованої дія-

льності суб’єктів, що сформувалася в суспі-

льстві на певному історичному етапі його 

розвитку та знаходить втілення в соціальних 

програмах і соціальній практиці з метою за-

доволення соціальних потреб й інтересів 

людини у суспільстві [2]. 

Провідні науковці в сфері соціального за-

хисту визначили негативні наслідків соціа-

льної політики без достатньо дослідженої 

сутності соціального захисту населення на-

ведемо тези з дисертації Ю.О.Шклярського 

[3]: “З’ясування суті соціального захисту на-

селення, його місця в економічній структурі 

дає можливість знайти відповідні методи та 

моделі, які б дозволяли передбачати резуль-
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тати різного роду допомоги, що надається з 

різних джерел. Тому дуже часто результати 

запланованих заходів передбачають з досить 

наївних концепцій реальності, що дає перек-

ручені ефекти, протилежні тим, на які споді-

валися. Прикладом може служити так звана 

“шведська модель соціалізму”, яка поступо-

во знищила мотивацію до праці у значної 

частини населення цієї країни, що призвело 

до спаду ефективності виробництва. Якщо 

ми візьмемо більш низький рівень економіч-

ного аналізу (галузь, підприємство, район), 

негативні наслідки такої практики тут про-

являться ще в більш масовому порядку”.  

Нижче наведенні різні визначення соціа-

льного захисту. 

“Соціальний захист населення - державна 

підтримка певних категорій населення, які 

можуть зазнавати негативного впливу рин-

кових процесів, забезпечення відповідного 

рівня життя шляхом надання правової, фі-

нансової, матеріальної допомоги окремим 

громадянам (найбільш вразливим верствам 

населення), а також створення соціальних 

гарантій для економічно активної частини 

населення, забезпечення прийнятних для 

країни умов життя та праці громадян, у тому 

числі через установлення соціальних стан-

дартів” [4]. 

“Під системою соціального захисту сьо-

годні розуміється сукупність законодавчо 

визначених економічних, соціальних, юри-

дичних гарантій і прав, соціальних інститу-

тів та установ, що забезпечують їх реаліза-

цію та створюють умови для підтримки жит-

тєзабезпечення і діяльного існування різних 

соціальних верств і груп населення, переду-

сім соціально вразливих” [5]. 

“Соціальний захист - це система держав-

ного гарантування прав громадян України на 

матеріальне забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездат-

ності, втрати годувальника, безробіття з не-

залежних від них обставин, а також у старо-

сті та інших випадках, передбачених законо-

давством України” [6]. 

Соціальний захист – це система держав-

ного гарантування прав громадян України на 

матеріальне забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездат-

ності, втрати годувальника, безробіття з не-

залежних від них обставин, а також у 

стаpocтi та інших випадках, передбачених 

законодавством України [7]. 

Поняття «соціальний захист» у широкому 

розумінні визначають як діяльність держави, 

спрямовану на забезпечення формування й 

розвитку повноцінної особистості, виявлен-

ня й нейтралізацію негативних факторів, що 

впливають на неї, створення умов для само-

визначення і ствердження у житті. У вузь-

кому розумінні соціальний захист визнача-

ють як сукупність економічних і правових 

гарантій, що забезпечують додержання най-

важливіших соціальних прав громадян, до-

сягнення соціально прийнятного рівня життя 

[8]. 

Ці визначення відображають підходи різ-

них авторів до сутності даного поняття, а 

об’єднує їх те, що під соціальним захистом 

розуміється лише той обсяг соціальних га-

рантій, що безпосередньо надається держа-

вою.  

Автором пропонується своє визначення 

“соціальний захист – це комплекс організа-

ційно-правових та економічних заходів, 

спрямованих на захист добробуту, гаранто-

ваного Конституцією України, кожного чле-

на суспільства в конкретних економічних 

умовах, що ґрунтуються на соціальній спра-

ведливості й рівності прав”. 

Отже, соціальний захист – це багаторів-

нева система економічних, соціальних та 

правових відносин по управлінню соціаль-

ними ризиками суспільства для ліквідації їх 

небажаних наслідків та забезпечення належ-

ного рівня життя. Система соціального захи-

сту об’єднує наступні елементи: соціальне 

забезпечення, соціальну допомогу окремим 

категоріям населення, соціальне страхуван-

ня. Соціальне страхування виступає систе-

мою формування доходів соціального захис-

ту населення, а соціальне забезпечення – си-

стемою здійснення виплат. Вважаємо за до-

цільне в системі соціального захисту виок-

ремити державну та недержавну складові.  
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