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Сучасний світ переживає період трансформа-
ції та глобалізації політичних, економічних, со-
ціальних, екологічних та інших процесів. Ця 
тенденція зросла протягом останніх десятиліть. 
У країнах з перехідною економікою, до яких 
належить і Україна, перехідний період є проце-
сом, у якому швидкість адаптації соціуму до 
змін, що відбуваються, відстає від темпів цих 
змін. У суспільстві втрачаються авторитети і 
ефективність діяльності старої системи ціннос-
тей та конституційно-законодавчих принципів і 
норм, при цьому відсутня і нова світоглядна і 
нормативно-правова база, яка б їх змінила як 
повноцінний регулятор суспільного життя. 

Особливо актуальними в період трансформа-

ційного процесу є руйнівні загрози, спричинені 
політикою і економікою. Значну небезпеку сус-
пільному розвитку в умовах перехідного періоду 
створює такий соціальний феномен, як бідність. 
До економічно відсталих і бідних країн відно-
сяться більшість країн Азії, Африки, Латинської 
Америки. Борються з бідністю і країни СНД. 
Головною причиною бідності населення є низь-
кий рівень доходів. 

Американський дослідник С. Дойл зазначає, 
що держава знаходиться в соціальній безпеці, 
якщо вона має можливість “здійснювати заходи 
розвитку соціальної сфери, освіти та економіки 
без зовнішнього впливу, забезпечити своїх гро-
мадян житлом, продуктами харчування, робо-
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тою, захищати їхні громадянські права та особи-
сті свободи” [1]. Загрози соціальній безпеці, які 
виходять з інших сфер суспільного життя або 
чатують всередині самої соціальної сфери, мо-
жуть стати детонаторами можливих соціальних 
катастроф у залежності від темпів нарощування 
несприятливих тенденцій і процесів у соціальній 
структурі і відносинах суб’єктів, соціальному 
забезпеченні життєдіяльності людей. Особливо 
руйнівними є загрози, спричинені політикою і 
економікою. 

 В Україні явище бідності прямо пов’язане з 
економічними та політичними трансформація-
ми. Можна прослідкувати ряд взаємозумовлених 
явищ сучасного суспільного життя, які демон-
струють логіку виникнення загроз в результаті 
непродуманих політичних рішень чи непослідо-
вних, невиважених економічних перетворень: 
зменшення доходів – падіння рівня споживання – 
погіршення умов життя – погіршення стану 
здоров’я – злиденність. 

Скорочення рівня індивідуальних доходів, 
будучи ключовим моментом зубожіння, має 
найрізноманітніші наслідки. До них належать: 
недоїдання, зростання захворюваності і смерт-
ності, зменшення тривалості життя, скорочення 
доступу до освіти, медичного обслуговування й 
до сфери культури, поширення безграмотності, а 
також обмеження можливості протидіяти шкід-
ливому впливу екологічних чинників. Інакше 
кажучи, люди обмежені у своєму доступі до ба-
зових ресурсів – не лише природних, а й еконо-
мічних, правових, соціальних і культурних. Вна-
слідок зубожіння обмежується основне право 
людини – на гідне життя. Згідно з Конституцією 
України (ст. 3), “людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
чаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю” [2], що не відповідає сучасному стану насе-
лення України. 

 Значна кількість характеристик бідності в 
Україні є типовими для більшості або ж усіх 
країн із перехідною економікою. Багато явищ, 
на зразок зменшення розміру реальної заробіт-
ної плати та кількості працюючих в офіційній 
економіці, а також збільшення соціальної нерів-
ності та масштабів неофіційної економічної дія-
льності, спостерігається у великій кількості кра-
їн, де відбувається лібералізація економіки та 
суспільного життя і здійснюються економічні 
реформи. 

Політика та діяльність владних інститутів в 

Україні продовжують стару радянську традицію 
державного управління, за якої соціальна сфера 
займала підпорядковане положення по відно-
шенню до економічного напрямку діяльності 
Уряду та державних установ. 

Також спостерігається низька соціальна ак-
тивність українських громадян, яка є й реакцією 
на “надідеологізацію” радянської доби, й наслід-
ком патерналістських стереотипів, коли відпові-
дальність за життєвий добробут перекладається 
на плечі вищих авторитетів. 

Але однією з істотних причин низької соціа-
льної активності є також масове зубожіння. 

По-перше, малозабезпечена людина більше 
часу й сил витрачає на просте відтворення свого 
життя, власне кажучи, на виживання. За таких 
умов важко очікувати від неї осмисленої полі-
тичної поведінки і взагалі свідомого інтересу до 
сфери політики. 

 По-друге, скорочення виробництва й робо-
чих місць призвело до маргіналізації трудової 
активності українського населення. Загальна 
кількість лише офіційно зареєстрованих безробіт-
них за останні три роки збільшилася з 350 тис. 
до 1,2 млн. чол. Реальне безробіття становить 7-
8 млн. чол., працездатне населення виявилося 
витісненим зі сфери гарантованого суспільного 
виробництва й перемістилося до сфери так зва-
ної самозайнятості (підсобне господарство, са-
моорганізовані ринки і т.д.) [3]. 

Високий рівень майнового розшарування у 
поєднанні з психологічною неготовністю пере-
важної більшості населення України сприймати 
у своєму складі багатих людей загрожує серйоз-
ними соціальними проблемами. Про це свідчать 
такі дані: третину дорослого населення країни 
найбільше турбує стрімке розшарування суспі-
льства за рівнем доходів, значна частина вважає 
реальною перспективу виникнення конфліктів 
між багатими та бідними, а 43% населення вва-
жають, що багатії мають бути покарані [4]. 

Високий рівень розшарування поєднується в 
Україні з відсутністю суттєвого прошарку серед-
нього класу, який є гарантом соціальної стабіль-
ності і прогресу, утвердження інститутів грома-
дянського суспільства. Представники ряду про-
фесійних груп (лікарі, освітяни, науковці, інже-
нери), які ще на початку трансформаційного 
періоду мали середні (за українськими стандар-
тами) прибутки і відігравали стабілізуючу роль 
у суспільстві, сьогодні в більшості опинились 
серед “нових бідних”. Перехід значної частини 
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людей з високим освітнім рівнем і високими 
соціальними орієнтирами до групи, яка отримує 
мінімальні доходи, має вкрай негативні наслідки 
стратегічного характеру. Звужуються перспек-
тивні можливості формування особистості, роз-
витку інтелектуального і фізичного потенціалу 
суспільства. Що стосується нового середнього 
класу, який би був сформований у процесі ре-
форм, зокрема в результаті приватизації, то його 
прошарок ще надто невеликий і не справляє на-
лежного впливу на розвиток суспільства [5]. 

За даними 26 обстежень, проведених Інсти-
тутом соціальних досліджень та Центром 
“Соціальний моніторинг” [6] упродовж 1994-
2000 рр., приблизно три чверті населення оці-
нює свій рівень життя нижче середнього в Укра-
їні. Йдеться про феномен суб’єктивної бідності, 
який формується під впливом динаміки добро-
буту кожного опитуваного та існуючого 
(фактично чи в його власній уяві) майнового 
розшарування. Велику роль тут також відіграє 
розрив між реальним рівнем життя в Україні та 
сформованими життєвими стандартами, в т.ч. 
середнього класу, в економічно розвинених краї-
нах Заходу. 

Суб’єктивна бідність має надзвичайно важ-
ливе значення при аналізі та прогнозуванні сус-
пільної поведінки, оскільки такий прояв бідності 
безпосередньо пов’язаний з маргіналізацією 
суспільства, утриманськими настроями значних 
його верств. Саме суб’єктивна бідність, форму-
ючи неконструктивну поведінку, знижує трудо-
ву активність, ініціативу та бажання шукати 
додаткові заробітки, розпочинати самозайня-
тість або підприємницьку діяльність. А це, від-
повідно, провокує готовність населення до 
сприйняття деструктивних ідей, до протиправ-
них дій. Втрачаючи віру у свої власні сили, лю-
дина сподівається на чиюсь допомогу, очікує 
вказівок і починає підкорятися будь-якій полі-
тичній силі, що належним чином натискає на 
больові точки. Вплив на суб’єктивну бідність 
потребує не лише економічних заходів, а й різ-
нопланових зусиль щодо активізації поведінки 
працездатного населення на ринку праці та його 
адаптації до нових соціально-економічних умов. 

Розпад суспільного виробництва означає 
розпад трудових колективів, які забезпечували 
не тільки професійну самореалізацію, а й психо-
логічну самоідентифікацію. Викинуті на вулицю 
люди виявились ізольованими й самотніми, а 
отже, нездатними впливати на владу у своїх ін-

тересах та брати дієву участь у процесі прийнят-
тя рішень. 

Як писав Ральф Дарендорф [7], партія бідних 
і бездомних є неможливою, бо маргінали не в 
змозі об’єднатися. Іноді трапляється заколот 
декласованих елементів, але на організований 
конфлікт вони не спроможні. Причина в тому, 
що нижній прошарок не має свого місця в соціа-
льній та економічній структурах суспільства, він 
розпорошений, йому бракує єдності для органі-
зованого захисту своїх інтересів. 

Цей прошарок складається із сотень різноти-
пних груп, що, зазвичай, шукають індивідуаль-
ного виходу з тяжкої життєвої ситуації. Їх не 
цікавлять проблеми суспільства. Суспільство, 
своєю чергою, не зацікавлене в них. 

Суттєвих змін зазнала роль професійної гру-
пи в соціалізації її членів. Ставка на ринкові 
відносини призвела до збільшення індивідуаліз-
му, до різкого послаблення ролі професійної 
групи як агента соціалізації. В сучасних трудо-
вих колективах усе більше складаються відноси-
ни, коли особи незалежні одна від одної і від 
колективу. Люди не підтримують неформальні 
стосунки і лише занепокоєні зарплатнею і мож-
ливостями кар’єри. Їхні соціальний статус, мате-
ріальні блага стали майже повністю залежні від 
особистих здібностей, а не від професійної гру-
пи. 

Вищезгадані загрози пов’язані також певною 
еволюцією соціокультурних цінностей суспільст-
ва. Попередній період розвитку характеризував-
ся тим, що зусиллями держави були сформовані 
стійкі цінності, орієнтовані на індустріальну 
модель розвитку з тоталітарною державою, яка 
“може все” – надати житло, роботу, прописку, 
лікування, освіту і т.ін. Цінності і норми були 
знані усіма, що робило життєві ситуації зрозумі-
лими і передбачуваними. Але це були цінності, 
які визначили в основному задані соціальні ста-
туси, що були характерними для традиційного 
суспільного устрою, сутністю якого була особи-
ста залежність людей [8]. 

Модернізація суспільства передбачає наяв-
ність носіїв певного статусу, детермінованого 
якісно іншими, ніж попередньо, цінностями: 
можливістю розпоряджатися своїм “я” в умовах 
правового регулювання соціальних відносин, 
демократичними традиціями прийняття економі-
чних рішень, партнерськими відносинами, за-
снованими на визнанні самоцінності інтересів 
інших людей. Адже для переходу від індустріа-
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льної до постіндустріальної моделі розвитку 
потрібен не лише значний рівень індустріаліза-
ції і загальноосвітнього потенціалу народу, але й 
як необхідні та достатні умови – соціокультурні 
засади у вигляді цінностей і соціальних статусів, 
адекватних процесу реальних змін у перехідний 
період. Проте з реальною відсутністю інститутів 
громадянського суспільства люди неспроможні 
повною мірою сприйняти ці цінності і відповід-
но змінити власні статуси, соціальні ролі та об-
раз поведінки. 

Основна відмінність сучасного українського 
суспільства від західного полягає в тому, що в 
нашій країні маргінали становлять більшість, а 
не меншість населення. Цим, напевно, й пояс-
нюється, чому східноєвропейські країни навіть з 
меншим індустріальним потенціалом спромог-
лися швидше впоратися з кризою і розпочати 
рух до постіндустріальної моделі. Там не були 
вщент зруйновані приватна власність, ринкові 
відносини, частково збереглися інститути грома-
дянського суспільства, а головне – встигли ви-
нищити потрібність людини самій розпоряджа-
тися власною долею. Інакше кажучи, там зберег-
лися соціокультурні основи цінностей, необхідні 
для початку руху до постіндустріальної моделі 
розвитку, в той час як у нашому суспільстві со-
ціокультурні цінності попереднього історичного 
періоду і сьогодні проявляються у значної час-
тини населення в ідеологічній, рольовій та мате-
ріальній формах. До того ж різка зміна ідеалів, 
нігілістське ставлення до попередніх ідеалів 
лише тимчасово породжують ентузіазм народу, 
після чого настає відродження “сталих” ідеалів і 
відповідних до них зразків поведінки. Доводить-
ся з сумом констатувати, що й досі попередніх 
переконань і цінностей не з’явилося нічого, що 
спромоглося б їх замінити, крім розпливчастої 
та сумнівної прихильності наслідування їхніх 
антиподів – демократії, капіталізму, “цивілі-
зованості” і т.ін. І навіть ця прихильність має 
місце лише в незначної частини населення, адже 
в багатьох ще зберігаються популярні позиції, 
які можна назвати соціалістичними. Наприклад, 
багато хто ще й досі підозріло ставиться до при-
ватної власності або почуває себе уразливим 
перед необхідністю особистих ризиків у ринко-
вих умовах і продовжує вбачати в державі гара-
нта вирішення власних проблем [9]. 

Відсутність соціокультурних передумов для 
становлення нових, відповідних процесам транс-
формацій, цінностей призводить не лише до то-

го, що останні формуються головним чином в 
ідеологічній формі, слабо впливаючи на широкі 
верстви населення, але й до того, що вони поде-
куди так деформуються, що, по суті, набувають 
іншого змісту, виступають як зовсім інші цінно-
сті. Це також є однією з головних причин того, 
що багатий західний досвід приходить до нас у 
квазіформах – далеко не найкращих, примітизо-
ваних, брутальних зразках організації економіч-
них, політичних, соціальних відносин. У наявно-
сті такої нестійкої, різновекторної системи цін-
ностей (соціалістичні, капіталістичні та сурогат-
ні псевдоцінності) полягає загроза суспільному 
розвитку. 

Сучасна ситуація в українському суспільстві 
характеризується зростанням соціальної напру-
женості. Про це свідчить зростання незадово-
лення й розчарування в суспільстві, неспокою та 
агресивності, криза довіри до партій, ідей, влад-
них структур, зростання злочинності, нелегаль-
на соціальна поляризація, яка стрімко поглиблю-
ється, збільшення пауперизму та маргінальності. 
Прискорення соціальної напруженості також 
виражається у занепокоєнні, страхах, агресивно-
сті та анемії населення, зростанні конфліктних 
відносин між різними віковими групами, що 
пояснюється відсутністю інституціалізованого й 
легітимізованого механізму репрезентації й за-
хисту інтересів і цінностей основних соціальних 
груп суспільства. 

Доки в суспільстві не сформуються постінду-
стріальні цінності на ідейному, рольовому та 
матеріальному рівні, доти матиме місце і постій-
но відтворюватиметься соціальна анемія, коли у 
людей зникає відчуття колективної солідарності 
та зв’язку із суспільством. Кожен залишається 
на самоті із своїми проблемами, втрачаючи віру 
в те, що державні структури можуть надати со-
ціальну підтримку. 

Згідно із дослідженнями, проведеними фон-
дом “Демократичні ініціативи”, розрив зв’язків 
між громадянами України і державою є очевид-
ним. Тільки 3% жінок і 4% чоловіків довіряють 
політичним партіям; 7% жінок і 8% чоловіків – 
Парламенту, 13% жінок і 15% чоловіків – Уряду 
і 23% жінок та 32% чоловіків довіряють Прези-
дентові [10]. 

На думку автора, останні порівняно високі 
показники зумовлені невизначеністю інституту 
президентства у політичній структурі і, як наслі-
док, – розмитістю сфери відповідальності Пре-
зидента. Крім того, у суспільстві живе віра у 
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“доброго царя”, який самочинно – не сьогодні, 
то завтра – створить суспільне благо. Але допо-
ки Президент, Уряд та Парламент готували ука-
зи, проекти, закони та постанови – народ все ж 
таки менше їм довіряв. Крім того, урядовці не 
вміли і не вміють розраховувати найсприятливі-
ший момент для запровадження непопулярних 
заходів та провадження реформ. 

 Майже комічною і водночас сумною є ситу-
ація довкола народної політичної пам’яті. Відпо-
відаючи на запитання “За яку політичну партію 
або блок Ви проголосували?” в парламентських 
виборах 1998 року, на сьогодні більше чверті 
опитуваних (26%) визначили, що не пам’ятають 
[11]. 

Безперечно, сумною є тенденція навколо 
громадської думки про можливість вільно ви-
словлювати свої політичні погляди. Так, в 1994-му 
55% респондентів вважали, що свої політичні 
преференції можна вільно висловлювати, а у 
2001-му лише 35% вибрали цей варіант відпові-
ді (на 20% менше). Протягом останніх восьми 
років на 10% зросло число опитуваних, котрі 
вважають, що не мають власного права на вільне 
політичне висловлювання [12]. 

Анемія супроводжується також деморалізаці-
єю, пов’язаною з почуттям нагороди, одержува-
ної від суспільства. Згідно з результатом соціо-
логічного опитування понад 70% українських 
громадян відчувають свою соціальну “незат-
ребуваність”. Загалом, останні вісім років можна 
назвати періодом зневіри. Українці розчарували-
ся не лише в інститутах влади, але й у своїх си-
лах та можливостях змінити ситуацію на краще. 
Але при цьому вони, схоже, змирилися з цією 
ситуацією, адаптувалися до цих умов проживан-
ня. Лише 7% жінок і 10% чоловіків задоволені 
своїм становищем у суспільстві; 16% жінок і 
17% чоловіків – своїм внеском у суспільний роз-
виток [13]. 

Помітно, що жінки виявилися соціально ада-
птованішими за чоловіків. Вони не так болісно 
переживають зміну професії й пониження соціа-
льного статусу, як “сильна стать”. Чоловіки час-
тіше мають так званий синдром слабкої соціаль-
ної адаптації. Поширеною формою втечі від 
проблем, що несподівано виникли, та в певному 
розумінні “заміною” механізму соціальної адап-
тації стали зростаючі алкоголізм і наркоманія. З 
відповідей дітей, опитаних на вулицях м. Києва, 
вимальовується така статистична картина: 63% 
батьків і 55% матерів регулярно вживають алко-

голь, а 12% батьків і 8% матерів – наркотики 
[14]. 

 Враховуючи всі ці істотні зміни, вимальову-
ються обриси суспільної адаптації до такого собі 
почуття катастрофізму в українському суспільст-
ві. Це можна назвати “стабілізацією по-
українськи”. 

 Хоч як це не парадоксально, але ізоляція й 
низька соціальна активність – ці наслідки бідно-
сті – виступають і основними її джерелами. Ви-
тіснення людей з економічної сфери, соціальна 
ізольованість призводять до того, що не утворю-
ються механізми впливу громадськості на про-
цес прийняття рішень. За наявного стану речей 
рішення в економічній, соціально-політичній, 
фінансовій і правовій сферах приймаються без 
урахування інтересів зубожілої більшості. А 
законодавчі акти, спрямовані на підтримку 
найуразливіших прошарків населення, не реалі-
зуються внаслідок нерозвиненості механізмів 
утілення законів на рівні виконавчої влади та 
недоцільного розподілу фінансів. 

Неактивність і неорганізованість народу при-
зводить до відсутності контролю над бюрокра-
тичним апаратом у сфері розподілу ресурсів і 
тиску на нього. Це своєю чергою провокує без-
відповідальність влади у сфері розподілу ресур-
сів. Згідно із щорічним міжнародним досліджен-
ням, проведеним у 90 країнах світу, Україна 
посідає третє місце за рівнем корумпованості 
[15]. Високий рівень корумпованості означає, 
що фінанси, які могли б бути цілеспрямовано 
використані в економічній і соціальній сферах, 
осідають на рахунках державних чиновників. 

Роз’єднаність і низька соціальна активність 
обертаються фактичним безсиллям і безвладдям 
народу. Вільний волевияв на виборах, як пока-
зує досвід, істотно не впливає на діяльність дер-
жавного апарату. Брак розвинених механізмів 
контролю й тиску на владні структури означає, 
що зубожіння українського народу є наслідком 
не лише економічної кризи, а й нерозвиненості 
громадянського суспільства. Бідні платять висо-
ку ціну за корупцію, але вони платять її тому, 
що не можуть самоорганізуватися для захисту 
своїх інтересів. 

Відомо, що належність чи близькість до вла-
дних структур завжди полегшує доступ до ресу-
рсів (не тільки фінансових, а й доступ до освіти, 
медичного обслуговування тощо). Майже в усіх 
країнах люди прагнуть до верхівки державної 
піраміди, реалізуючи, як відомо, не лише волю 
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до влади, а й бажання матеріальних благ. Влас-
не, й борються за владу заради отримання пере-
ваг у розподілі благ. Скрізь політична влада, 
прикриваючись “загальнолюдськими цінностя-
ми”, дбає лише про свої інтереси. Але в демок-
ратичних державах існують прозорі механізми 
громадського контролю та державної звітності у 
сфері розподілу суспільних фондів, а також – 
механізм правової відповідальності державних 
службовців. 

Чим ближче вибори, тим активніше намага-
ються політичні й адміністративні сили заволо-
діти думами виборців. Особливо ласим залиша-
ється мешканець сіл та райцентрів. Тим паче 
контролювати потоки інформації, що доходять 
сюди, простіше – бідність не дозволяє користу-
ватися іншими джерелами інформації, окрім 
загальнонаціональних каналів (як теле-, так і 
радіо). Одним словом, “промивання мозків” ве-
ликій кількості електорату за невеликих зусиль. 

Ральф Дарендорф [16] відзначає цікаву особ-
ливість: якщо бідняки і безробітні беруть участь 
у політичних виборах, вони майже завжди голо-
сують за тих самих кандидатів, що й решта насе-
лення. Вони – популісти, та в жодному разі не 
радикали. 

Сьогодні 23% жінок і 21% чоловіків підтри-
мують політичні сили, які хотіли б відродити 
соціалізм [17]. Ностальгія за радянською добою 
(надто ж серед літніх людей), крім усього іншо-
го, пов’язана з тим, що в радянському суспільст-
ві був забезпечений певний середній рівень спо-
живання. Крім привілейованого класу апаратних 
працівників, різниця в рівні життя соціальних 
страт була мінімальна. Хоч як би там було, але 
держава забезпечувала певний середній рівень 
життя більшої частини населення. 

Така система перешкоджала різкій стратифі-
кації суспільства та заразом і знищила стимули 
для професіоналізації й інтенсифікації праці. 
Сьогодні, аналізуючи шляхи переходу України 
від соціалістичної до ринкової економіки, еконо-
місти вважають бажаним, щоб розподіл доходів 
став нерівномірним. Але тоді завданням держав-
ного апарату має стати перерозподіл доходів, 
щоб запобігти поширенню абсолютної бідності. 

Головна функція будь-якого державного апа-
рату полягає у наданні якісних послуг населен-
ню в економічній, правовій, соціальній та куль-
турній сферах. Індикатори якості цих послуг і 
визначають ефективність влади. 

За нинішнього погіршення здоров’я та вими-

рання української нації цілком природним є пи-
тання про заходи, що вживає Уряд для поліп-
шення демографічної ситуації, реформ у системі 
охорони здоров’я, забезпечення соціальної підт-
римки найуразливіших прошарків населення. 
Поганий стан справ з соціальною допомогою 
незахищеним верствам населення та сім’ям з 
дітьми. Законодавчі акти, що гарантують соціа-
льну підтримку, існують тільки на папері. 

 По-перше, немає розвинутих механізмів 
виконання законів на рівні виконавчої влади; 

 по-друге, реалізація прийнятих законів не 
забезпечена фінансово. 

 Однак сам факт існування численних поста-
нов і “символічних” соціальних дотацій дає пра-
во українському Урядові рапортувати на всіх 
рівнях, з міжнародним включно, про “особливу 
увагу” до уразливих верств населення та забез-
печення соціальної справедливості. 

Звичайно, перехід України до ринкової еко-
номіки уже зумовив поділ населення на багатих 
і бідних. Роль держави при цьому полягає у за-
побіганні поширенню абсолютної бідності. А 
соціальна справедливість означає, що жодна 
сім’я не повинна мати такий низький рівень до-
ходу, щоб вона була не в змозі забезпечити себе 
найнеобхіднішим: продуктами харчування, одя-
гом, житлом; кожна людина повинна мати дос-
туп до медичних послуг і освіти. Отже, соціаль-
на справедливість означає можливість для кож-
ної людини жити й підтримувати своє здоров’я 
на належному рівні та задовольняти основні 
людські потреби, а також виховувати своїх дітей 
так, щоб вони у майбутньому стали гідними гро-
мадянами, тобто відчували обов’язок перед дер-
жавою, яка забезпечила соціальну справедли-
вість. 

Незважаючи на численні законодавчі акти й 
міжнародні зобов’язання, взяті на себе Украї-
ною, жодна гілка влади, жоден політик, включа-
ючи Президента, не хоче взяти на себе відпові-
дальність за те, що діється. Політика соціально-
го забезпечення не повинна перетворюватися у 
вирішення політичних справ у зв’язку із соціаль-
ним невдоволенням та обуренням, а повинна 
загалом вирішувати проблему задоволення пот-
реб всіх членів суспільства. 

Зі зміною пріоритетів у сучасному українсь-
кому суспільстві на перший план має вийти лю-
дина, її права та свободи, а економічна та полі-
тична діяльність держави має бути спрямована 
на забезпечення цих прав та свобод, отже, посіс-
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ти підпорядковане місце по відношенню до соці-
альної політики. Тим паче, що такий підхід має 
своїм підгрунтям основні положення в Консти-
туції України, за якими “Україна є суверенна і 
незалежна демократична, соціальна, правова 
держава” (ст. 3) [18]. 

Щодо коректної соціальної політики необхід-
но визнати, що за умов ринку, коли нерівність у 
доходах стає неминучою, насамперед держава 
повністю відповідає за забезпечення соціальної 
справедливості, тобто за доступ кожної людини 
до базових ресурсів. 

Держава зобов’язана: 
• розробити стратегію боротьби з бідністю і 
включити її до загальних довгострокових 
планів стабільного економічного розвитку; 

• знищити бар’єри, які перешкоджають розвит-
ку політичної активності громадян. 
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