
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

 

УДК 316.3:32(477) (043.2) 

Гром’як В.С. 
Національний авіаційний університет 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Соціальну політику сучасного світу не можна розглядати у відриві від 

глобальних змін і глобальних викликів, від яких залежить загальний суспільний 

прогрес та загальнолюдська безпека. Соціальна політика -це суспільний феномен, 

цілеспрямована діяльність суб’єктів з наміром забезпечити  соціальний  захист і 

створити умови для формування безпечного соціального середовища людини. 

Сьогодні Україна перебуває у дуже складних умовах, які суттєво ускладнюють 

можливості втілення соціальної політики. Соціальна політика в Україні є дуже 

актуальною темою, адже покликана надавати громадянам України 

гарантовані Конституцією України права: на життя, безпечні умови праці, 

винагороду за працю, захист сім’ї, відпочинок, освіту, житло, охорону здоров’я та 

медичну допомогу, соціальне забезпечення та сприятливе навколишнє 

середовище. На теперішній час  державну соціальну політику в Україні у різних 

сферах життя  реалізують певні  відомства та міністерства. Відповідно до цього, 

пріоритетами соціальної політики є : створення відповідних умов для 

забезпечення високого рівня життя населення; трудові можливості; проведення 

пенсійних реформ; всебічний розвиток культури та освіти, покращення охорони 

здоров’я громадян. Але серед цих пріоритетів соціальної політики можна 

виділити ключові: забезпечення гідної зайнятості населення, збалансовану 

політику доходів, модернізацію професійної освіти, забезпечення основних 

соціальних стандартів та соціальної захищеності населення.  

Труднощі реалізації  соціальної політики в Україні зумовлені: 

 невизначеністю сфер та напрямів соціальної політики; 

 недостатнім усвідомлення громадянами  суспільних цінностей; 

 відсутністю пріоритетного підходу до соціальної політики.  

Ці фактори віддаляють Україну від цивілізованих країн і перешкоджають 

ухваленню консенсусу в країні щодо цілей соціально-економічного розвитку.  

Отже, соціальна політика пов’язана безпосередньо з громадянами  та їхніми 

особистими інтересами. Тому, ухвалюючи рішення соціального спрямування 

стосовно управління трудовим потенціалом суспільства, очільники держави 

несуть  суспільну відповідальність. Оптимального узгодження суспільних 

інтересів з особистими можна досягнути завдяки реалізації ефективних 

соціальних рішень. Розвиток соціальної сфери та покращення соціального 

становища громадян України цілком можуть стати однією з точок досягнення 

соціальної згоди між групами політико-економічних інтересів, 

різноспрямованими політичними силами та різними класами суспільства України. 
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