
Тищенко Богдан Сергійович 

Житомирський державний  

технологічний університет 

Науковий керівник: 

ст. викл. Маслова С.О. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Соціальна політика – це діяльність держави, інших політичних та соціальних інститутів, яка направлена на 

прогресивний розвиток соціальної сфери суспільства, удосконалення умов, способу та якості життя людей, 

забезпечення певної частини її життєвих потреб, надання громадянам необхідної соціальної підтримки, допомоги та 

захисту з використанням для цього наявного фінансового та іншого суспільного потенціалу.  

Мета соціальної політики полягає у створенні умов для формування, розвитку та оптимального функціонування 

соціальних відносин, всебічного розкриття, самореалізації творчого соціального потенціалу людини, особистості, її 

сутнісних сил, а також для задоволення людиною соціальних потреб та інтересів, освоєння соціальних цінностей, 

підтримання в суспільстві соціальної злагоди, стабільності та соціальної цілісності, само відтворюваного, 

самодостатнього рівня соціодинаміки, соціального прогресу. 

Об’єктом соціальної політики є суспільні, зокрема соціальні, відносини, процеси життєдіяльності соціуму, що 

безпосередньо чи опосередковано впливають на формування соціальної безпеки людини, задоволення нею власних 

соціальних потреб та інтересів, освоєння і творення соціальних цінностей. 

До суб’єктів соціальної політики належать людина, держава, суспільство, соціальні спільності та інститути, 

політичні партії, громадські організації, асоціації громадян, колективи, фонди, зокрема соціального захисту 

(підприємці, роботодавці), і суб’єкти, що здійснюють діяльність у різноманітних формах як у межах 

інституціональних структур, так і на громадських самодіяльних засадах. 

Соціальну політику розглядають як сукупність теоретичних принципів і практичних заходів, що розробляються 

та реалізуються державними і недержавними органами, організаціями й установами, спрямовані на створення 

необхідних умов життєдіяльності, задоволення соціальних потреб населення, створення в суспільстві сприятливого 

соціального клімату. 

Соціальна політика виявляється в управлінні, регулюванні соціальних процесів. Соціальне управління та 

регулювання є основним механізмом, інструментом реалізації соціальної політики. 

Завдання соціальної політики – забезпечити чітке функціонування системи соціально-політичних інститутів, які 

є суб’єктами соціальної політики, здійснення координації, узгоджувальної діяльності елементів системи, 

усвідомленої спрямованості їх зусиль, формування оптимального співвідношення й підтримання необхідних 

пропорцій між цими елементами, приведення до стрункої системи різноманітних дій усіх її учасників, спрямування 

різних форм, методів і засобів соціальної політики на досягнення очікуваних результатів, насамперед на досягнення 

адекватності цілеспрямованої діяльності суб’єктів соціальної політики, пов’язаної з освоєнням і творенням 

соціального буття, розвитком соціальної сфери, вимогами об’єктивних закономірностей суспільного прогресу, 

сучасною логікою розвитку цивілізації. 

Основними завданнями у проведенні соціальної політики є захист рівня життя через застосування різних форм 

компенсації від підвищення цін і проведення індексації; надання допомоги найбіднішим сім’ям; надання допомоги у 

разі безробіття; здійснення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної плати для 

працюючих; розвиток освіти, охорони здоров’я людей та довкілля переважно за рахунок держави; проведення 

активної політики, спрямованої на набуття громадянами кваліфікації. 

Соціальна політика формується й реалізується в процесі діяльності суб’єкта не тільки в особі державних 

структур, але й органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також виробничих і інших колективів, 

тобто соціальна держава зацікавлена залучати як суб’єкта соціальної політики всіх зацікавлених структур і осіб. 

Вона спрямована на досягнення соціальних цілей і результатів, зв’язаних з поліпшенням матеріального і соціального 

добробуту, підвищення якості життя населення й досягнення суспільно-політичної стабільності, запобігання 

можливого виникнення вогнищ соціальної напруженості. Соціальна політика реалізується шляхом організації 

взаємин різних елементів соціальної структури суспільства, що призводить до збереження або зміни соціального 

стану населення в цілому або складових його класів, прошарків, спільнот, груп. 

На всіх рівнях пріоритетом з точки зору реалізації соціальної політики є: 

– протидія тенденції погіршення демографічної ситуації, гострим проявам депопуляції населення в ряді регіонів; 

– запобігання масової бідності населення, особливо слаборозвинених і депресивних регіонів, стримування 

процесу майнового розшарування на найбідніших і найбагатших; 

– мінімізація негативних наслідків масового безробіття, особливо в індустріальних районах; 

– цілеспрямована допомога населенню, що попало в кризове становище; 

– вживання додаткових заходів стосовно населення, що потрапило в тяжке становище. 

Таким чином, соціальна політика – комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на 

виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад. 

Соціальна політика є одним з найважливіших напрямів державного регулювання економіки і частиною внутрішньої 

політики держави, спрямованої на забезпечення добробуту і всебічного розвитку громадян і суспільства. 

Соціальна політика має ґрунтуватися на пізнанні законів суспільного розвитку, зокрема соціальних відносин, 

виявляти глибинні тенденції розвитку в усіх сферах суспільного життя, що зумовлюють процес самореалізації 

людиною власного соціального потенціалу, її соціальної безпеки і здійснення цілеспрямованого впливу на них 

суб’єктів регулятивної діяльності. 
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