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Проблеми соціальної політики                    
та управління соціальною сферою в умовах 

неоліберальних реформ в Україні 
 
Стаття торкається концептуальних засад управління соціальною сферою й реалізації соціальної 

політики в Україні в контексті пострадянської трансформації. Здійснено акцентацію уваги на соціа-
льних негараздах, що виявилися внаслідок реалізації українською реформаторською елітою неолібера-
льної моделі соціальних перетворень. 

 
The article touches on the conceptual problems of social system ruling in Ukraine during the post-soviet 

transformation. The author stresses on the social problems, that the neo-liberal model, realized by the Ukraini-
an reformation elite, was accompanied.  

У постіндустріальну добу, що нині пережи-
вають розвинені країни світу, спостерігається 
неухильне зростання ролі людських, соціальних 
факторів у різних сферах продуктивної діяльно-
сті суспільства. Як зазначають науковці, цей 
процес призводить до утворення інтегруючої за 
своїм сенсом сфери – с о ц і а л ь н о ї. За своїм 
змістом вона представляє собою “поле”, у якому 
відбувається становлення, розвиток та функціо-
нальна віддача людини як соціальної істоти, 
учасника процесів суспільного відтворення, фо-
рмування відповідних соціальних зв’язків та 
процесів. Соціальна сфера, як вважає Г. Осадча, 
ніби “пронизує” і внаслідок цього реально інтег-
рує у єдину систему відносин всі суто функціо-
нальні сфери суспільства (економічну, політич-
ну, культурну тощо) [1].  

Виходячи з цього цілеспрямоване управління 
соціальною сферою, культивація відповідних про-
явів людського фактору є об’єктивним завданням 
суспільства та його організаційного центру – дер-
жави. В цьому сенсі все більшого значення набу-
ває с о ц і а л ь н а  п о л і т и к а, яка закладає та 
реалізує стрижневі напрямки управління даною 
сферою у визначеній перспективі відповідно до 
логіки розвитку даного суспільства.  

Ця проблематика є вкрай актуальною для 
України в контексті розбудови демократичної, 
соціальної, економічно модерної, конкурентноз-
датної на світовій арені держави. Різні аспекти, 
проблемні моменти та суперечності становлення 
та реалізації соціальної політики в Україні, її 
окремих складових, зокрема соціального захис-
ту, надання соціальних послуг населенню, регу-
лювання соціально-трудових відносин та зайня-
тості протягом 1990-х – першої половини 2000-х 
років були предметом досліджень у працях та-
ких вітчизняних науковців, як Е. Лібанова, 
О. Палій, А. Гриненко, П. Шевчук, В. Новіков, 
Б. Надточий, Т. Кір’ян, С. Вегера, А. Сіленко, В. 
Яценко, К. Бондарчук, Т. Кожан та інші.  

Метою даної статті є виявлення залежності 
вибору моделі й важелів реалізації соціальної 
політики, управління соціальною сферою від 
ідеологічного обґрунтування та практичної наці-
леності пострадянських системних реформ, що 
мають, на наш погляд, ясно виражений неолібе-
ральний характер й відповідну кореляцію із про-
цесами розповсюдження та втілення даної ідео-
логії у розвинених країнах світу наприкінці XX 
– на початку XXI століття. 

 Протягом XX ст. століття у розвинених дер-
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жавах Європи, Америки, Євразії спостерігалося 
посилення та систематизація державного управ-
ління соціальною сферою, кристалізація певних, 
відносно сталих моделей соціальної політики, 
співзвучних культурно-економічним траєкторі-
ям їхнього розвитку. Зазначимо, що на зміст 
соціальної політики значний відбиток накладали 
політичні та ідеологічні уявлення, реальні дер-
жавотворчі зусилля провідних політичних сил 
тієї чи іншої країни, їхні взаємини в контексті 
суспільства: протиборство, співпраця, компромі-
си. В соціальних науках розрізняються соціал-
демократична скандинавська, соціал-ліберальна 
(неокорпоративістська, консервативна) контине-
нтально-европейська, соціалістична радянська, 
ліберальна та неоконсервативна англосаксонсь-
ка, корпоративна японська моделі соціальної 
політики та управління соціальною сферою. 

Внаслідок поліфункціональності соціальної 
сфери соціальна політика покликана розв’язати 
низку взаємопов’язаних завдань щодо організа-
ції життєдіяльності суспільства. 

В економічній царині – утворення соціаль-
них факторів економічного розвитку, зокрема: 

− підготовка кадрів та покращення якостей 
сукупної робочої сили; 

− соціальна захищеність й підтримка пра-
цюючого населення, в тому числі під ку-
том зору реалізації соціальних факторів 
продуктивності й мотивації праці; 

− вироблення та забезпечення населення 
соціальними послугами; 

− зростання доходів й купівельної спромож-
ності населення. 

Ці аспекти вважаються сучасною наукою 
засобами соціального інвестування в людський 
капітал для одержання суто прагматичного еко-
номічного ефекту. 

У соціально-політичній царині – створення 
умов для стабілізації суспільно-політичних від-
носин, консолідації й виховування соціальної 
культури солідарності, зокрема: 

− партнерські відносини між працею, ме-
неджментом і власністю; 

− формування та зміцнення позицій серед-
нього класу; 

− утворення соціального підґрунтя політич-
ної демократії. 

Ці аспекти вважаються такими, що мають не 
лише гуманістичний, але й не менший прагмати-
чний ефект, зокрема через використання соціа-
льної мотивації праці й джерел суспільної актив-
ності. 

Стрижнем соціальної політики виступає про-
ектування, програмування та реалізація на прак-
тиці системи соціальних прав, стандартів й гара-
нтій по відношенню до процесів соціального 
становлення людини, її залучення у суспільний 
розподіл праці. Гарантом цього виступає соціа-

льно-відповідальна держава, управлінськими 
важелями впливу якої виступають: 

− стратегічні програми розвитку соціальної 
сфери, її сегментів та пов’язаних з нею 
галузей; 

− соціальне законодавство, що утворює сис-
тему соціальних гарантій; 

− перерозподіл національного доходу та 
держбюджетне фінансування соціальних 
програм; 

− державний сегмент соціальної інфрастру-
ктури та державний сектор у господарчих 
галузях (транспорт, енергетика та ін.), що 
мають тісний зв’язок із соціальними пос-
лугами населенню; 

− соціальне регулювання, стимулювання й 
заохочення соціальної відповідальності 
бізнесу. 

Підґрунтям та водночас компонентом соціа-
льної політики є процеси соціалізації економіч-
ного розвитку, його ринкових та бізнесових ас-
пектів.  

З економічної точки зору сенсом соціальної 
політики, регулювання соціальної сфери є не 
перерозподільчо-благодійні, суто захисні, а сти-
мулюючі, підтримуючі щодо працюючого насе-
лення функції.  

З власне ж соціальної точки зору активна 
соціальна політика із наголосом на людину, її 
соціальні потреби є відображенням тенденцій 
демократизації та гуманізації суспільного розви-
тку. Дійсно соціальній державі притаманна де-
мократична соціальна політика. 

Свого часу незалежна Україна, приступаючи 
до системних суспільних трансформацій, мала 
на меті опанування логіки сучасного цивіліза-
ційного розвитку, його кращих зразків. Об’єкти-
вно перед українським суспільством та його 
новою реформаторською політичною елітою 
поставали цілі істотної економічної модерніза-
ції, з одного боку, та вихід на якісно новий рі-
вень самоорганізації суспільства й державного 
управління – з іншого.  

Обидві мети об’єктивно потребували цілесп-
рямованих, концентрованих зусиль нової влади 
та суспільної консолідації, що, в свою чергу, 
вимагало розробки спеціальної соціальної докт-
рини, яка б містила підвалини використання 
соціальної енергії суспільних перетворень.  

Тим більше, що певний соціальний ентузіазм 
тоді дозволяв робити ставку на соціальні факто-
ри і в економіці, і в становленні інститутів гро-
мадянського суспільства, і в процесах демокра-
тизації самої влади. Як зазначав провідний фахі-
вець, академік НАН України Ю. Пахомов у сво-
їх працях “Про економічний, соціальний і циві-
лізаційний аспекти ринкових реформ” та 
“Стратегія росту відмінна від програми вижи-
вання”, у світі з 20-30-х років XX століття 
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“накопичений величезний досвід опори в склад-
них ситуаціях саме на соціально-психологічні 
фактори, узяті у широкому діапазоні… Йдеться 
перш за все про фактори й обставини, що викли-
кають сильний і сталий спалах творчої соціаль-
ної енергії. Саме прориви такого роду можуть 
компенсувати або й перекривати нестачу грошо-
вих коштів, сучасних інститутів, відпрацьовано-
го антикризового механізму” [2]. Дійсно, у логі-
ку таких “соціальних проривів” вписуються й 
“Новий курс” Ф. Рузвельта, й радянська модер-
нізація, й післявоєнна розбудова Німеччини, й 
“японське диво” та інші приклади. 

Проте, аналізуючи соціальний розвиток 
України у пострадянську добу, можна зробити 
невтішний висновок: правляча посткомуністич-
на еліта не тільки не запропонувала методоло-
гію “соціального прориву”, але в умовах розвалу 
старої економічної системи свідомо стала на 
шлях десоціалізації економіки заради утворення 
на її уламках ринково-конкурентного середови-
ща, пропонуючи суспільству ідеологію 
“соціальної жертовності”.  

З нашої точки зору, це утворило суспільну 
ситуацію, в якій стратегічні соціальні цілі перет-
ворень були відштовхнуті на другий план кон’-
юнктурними цілями “переформатування” еконо-
мічної сфери під нові “правила гри”. Це, на дум-
ку українських реформаторів, а також їх вітчиз-
няних і закордонних радників, мало на увазі 
розв’язання двох завдань: по-перше, згідно з їх 
уявленнями, слід було якомога швидше утвори-
ти ринкове середовище та створити інститут 
приватної власності як соціально-економічні 
підґрунтя демократизації суспільних відносин; 
по-друге, провести депатерналізацію соціальних 
відносин, що стане жорстким стимулятором 
індивідуальної економічної активності працезда-
тного населення в ринкових умовах.  

Реформатори чітко уявляли собі всі труднощі 
адаптації вчорашніх радянських людей до рин-
кових умов існування та відповідні соціальні 
негаразди, що на них чекають: саме в цьому 
контексті офіційна пропаганда, використовуючи 
всю потужність ЗМІ, підкреслювала: альтерна-
тиви ринковим реформам немає, а соціальні тру-
днощі є об’єктивними реаліями перехідного пе-
ріоду, своєрідною “платою” за “повернення до 
цивілізації”, що було виправданням негласного 
заклику “потерпіти”, з яким еліта зверталася до 
населення. Аналогічні підходи панували у пост-
радянській Росії, економічна й соціальна політи-
ка якої для українських реформаторів ставала 
прикладом для наслідування.  

Соціальні результати ставки на шокову еко-
номічну терапію та примусове зниження рівня 
соціалізації економіки і державного управління 
виявилися швидко. Вони приголомшують. Так, 
за підрахунками фахівців, наведених у статті 

Н. Павловської та Н. Анішиної, “темпи падіння 
реальної заробітної плати суттєво перевищували 
темпи падіння ВВП та продуктивності праці. 
При зниженні на протязі 1990-1998 років ВВП 
на 59,0%, продуктивності праці на 50,0% реаль-
на заробітна плата знизилась на 70,4%” [3]. 

Це фактично перетворювало трудяще насе-
лення на дешеву, а іноді просто дармову робочу 
силу, що тягнуло за собою цілий комплекс де-
структивних соціально-економічних, соціально-
психологічних та соціально-політичних наслід-
ків – від появи ганебного для країни феномену 
“нових бідних”, до складу яких потрапили квалі-
фіковані працівники, інженерно-технічна та тво-
рча інтелігенція до масової апатії, демотивації 
праці та еміграції перспективних кадрів за кор-
дон, поширення захворюваності й зростання 
смертності працездатного населення тощо.  

За що ж саме була сплачена така висока соці-
альна ціна? Ось як оцінює сьогодні сенсове на-
вантаження жорсткої соціальної політики рефо-
рматорів російський вчений, голова авторського 
колективу вузівського підручника “Соціальна 
політика” М. Волгін: “На першому етапі ре-
форм, що затягнувся (1992-1998), держава вирі-
шувала й фактично вирішила лише одне завдан-
ня: створення приватної власності як пануючого, 
хоча й ще вкрай нецивілізованого, але вже капіта-
лістичного господарчого укладу як домінуючого”. 
Й далі, характеризуючи засоби перетворень, вче-
ний зазначає: “Вона [держава – Авт.] ставала на 
період первісного накопичення капіталу шокови-
ми методами недозволено недемократичною, полі-
тично однобічною. Держава всіляко ставала захис-
ником тільки однієї соціальної групи – претенден-
тів на роль крупних приватних власників… У під-
сумку трудяще населення опинилося розчавленим 
шоковими реформами, позбавилося багатьох істо-
тних параметрів досягнутого раніше соціального 
становища, було відкинуто на рівень вирішення 
завдань виживання… Соціальна деградація, соціа-
льна дезінтеграція, навіть незворотне соціальне 
відчуження (утворення “соціального дна”) стали 
масовими явищами” [4].  

Феномен масової бідності, вважає українсь-
кий економіст В. Куценко, був породжений не 
лише занепадом виробництва, але й вкрай не-
справедливим перерозподілом національного 
доходу, що здійснювався заможними колами 
населення не без негласної підтримки держави. 
За даними Держкомстату України, які наводять-
ся в статті цього автора “Укріплення соціальної 
бази реформ – шлях до подолання бідності”, 
протягом 1990-х років спостерігалася й набира-
ла силу тенденція збільшення коефіцієнту роз-
риву у грошових доходах 10% соціально поляр-
них груп населення: у 1993 році – 6,7 рази, кі-
нець 1995 року – 12 разів, у IV кварталі 1998 
року – 16,1 разів [5]. 
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Логічним продовженням уявлень пострадян-
ської реформаторської еліти щодо проблеми 
співвідношення економіки й соціальної сфери 
ставав курс практичної політики на неухильну 
суцільну дерегуляцію економічної активності з 
одночасним суттєвим зменшенням рівня соціа-
льних зобов’язань й державних гарантій. Розпо-
чалося цілеспрямоване виштовхування держави 
з економічної сфери із одночасним зведенням 
соціальної політики до звужених завдань соціа-
льного захисту “постраждалих” від економічних 
негараздів громадян. 

Саме така логіка реформ сприяла загострен-
ню й поглибленню кризових явищ. Вже на пер-
шому етапі реформ (до середини 1990-х років) 
соціальними наслідками “роздержавлення” та 
безсистемної приватизації стали падіння життє-
вого рівня й бідність працюючого населення, 
відкрите й приховане безробіття, занепад галу-
зей соціальної інфраструктури підприємств, ві-
домств і територіальних громад, недоступність 
багатьох звичних для українців соціальних пос-
луг тощо.  

Навіть з суто економічної точки зору 
“жертвенний стан” соціальної сфери також не 
приніс очікуваних дивідендів: руйнування соціа-
льного буття спричинило падіння купівельної та 
загальної платоспроможності населення, демо-
тивацію й деградацію робочої сили, руйнування 
кадрового, трудового потенціалу країни. Як вже 
зазначалося, Україна, як і багато інших країн 
СНД, зокрема Росія, стали на шлях апробації 
моделі дешевої робочої сили: за даними Н. Пав-
ловської, у 2000 році мінімальна заробітна плата 
становила усього 43,7% прожиткового мініму-
му, реальна заробітна плата, тобто, її купівельна 
спроможність зменшилася у 3,8 разів у порів-
нянні з 1990-м роком, а її доля в структурі ВВП 
– у 2,7 рази [6]. З цього приводу академік РАНД. 
Львов зазначав: “Світова спільнота у особі від-
повідних організацій ООН давно визнало, що 
погодинна оплата нижче трьох доларів виштов-
хує працівника за пороговий стан його життєдія-
льності, за яким розпочинається руйнування 
трудового потенціалу, зникають мотивації до 
продуктивної праці й досягнення позитивних 
результатів. Середня заробітна плата в Росії 
втричі нижче цього порогового показника, а 
внутрішні ціни на продукцію й послуги набли-
зилися або вже зрівнялися зі світовими. Такої 
жахливої експлуатації праці й насамперед інте-
лектуальної не знає жодна цивілізована країна 
світу”. Те, що у нас вважається заробітною пла-
тою, за словами Д. Львова, скоріше є соціаль-
ною допомогою. А власне економічний висно-
вок, по суті, приговор ліберальному курсу ре-
форм, заснованому на антисоціальної моделі 
дешевої робочої сили, є таким: “Ми погано пра-
цюємо тому, що погано живемо!” [7].  

Відмітимо також, що модель дешевої робочої 
сили сьогодні притаманна країнам “третього 
світу”, які аж ніяк не ставлять перед собою за-
вдання виходу на передові рубежі цивілізації.  

Врешті-решт, в умовах ”залишення” держа-
вою соціально-економічної сфери суто деклара-
тивними ставали й наміри економічної модерні-
зації: на сьогодні по структурі економіки, зайня-
тості й по якості робочої сили Україна займає 
значно гірші позиції, ніж УРСР у 1990-му році.  

Про ігнорування ролі соціальної сфери в 
життєдіяльності сучасного суспільства українсь-
кою реформаторською елітою як на першому 
етапі реформ, та і у подальшому, у другій поло-
вині 1990-х та першій половині 2000-х років, 
свідчать наступні факти:  

− ставка на політику “шокової терапії”, яка 
підкреслено орієнтувалася саме на ефект 
жорсткої соціальної стимуляції; 

− звужене тлумачення перехідної соціальної 
політики з акцентуванням її уваги перева-
жно на захисні функції, затушовування в 
цьому контексті питань соціальної підтри-
мки працюючого населення та регулюван-
ня соціально-трудових відносин на підп-
риємствах і організаціях; 

− практика секвестрування та фінансування 
за залишковим принципом соціальних 
статей бюджетів всіх рівнів, що є свідо-
мим порушенням відповідних статей рам-
кових законів;  

− відсутність навіть задекларованої страте-
гії перетворень у соціальній сфері протя-
гом перших семи, тобто, переломних ро-
ків реформ: перший програмний документ 
стратегічного характеру “Про основні 
напрямки соціальної політики на період 
1997-2000 рр.” з’явився лише у 1997 році; 
тоді ж було й утворене Міністерство пра-
ці і соціальної політики України; 

− ототожнення соціальних витрат та відпо-
відна кваліфікація вимог певних політич-
них сил про посилення соціального векто-
ру українських реформ із “популізмом” та 
“проїданням”. Так, з певного часу в ук-
раїнських правлячих колах скорочення 
витрат на соціальні потреби чи примусова 
комерціалізація (приватизація) соціальної 
сфери одержала назву “непопулярні захо-
ди”, а противники такого підходу обвину-
вачувалися у “популізмі”; і сьогодні ви-
трати на те, що принизливо називають 
“соціалкою”, протиставляють “справжнім 
інвестиціям”. 

Теоретичним підґрунтям логіки українських 
реформ стала орієнтація правлячої еліти на нео-
ліберальну модель суспільного розвитку – хоч 
це й ніколи не афішувалося. Проте на користь 
цього припущення свідчать наступні факти: 
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− пропаганда безальтернативності ринкових 
реформ та неповернення до часів радянсь-
кого “патерналізму”, тобто до відповідної 
ролі держави в управління суспільними 
процесами; 

− ідеологічна дискредитація інструмента-
рію державного регулювання економіки й 
соціальної сфери, насамперед планування, 
централізованого фінансування та контро-
лю; не випадково у лексиконі реформато-
рів поняття “приватизація”, “ ринок”, 
“лібералізація” та “дерегуляція” є синоні-
мами; 

− фактична заборона публічного обговорен-
ня на рівні громадськості, особливо у пер-
ший, переломний період, питань стратегії, 
тактики, шляхів та соціальної ціни пост-
радянських реформ; 

− співпраця українських реформаторів із 
закордонними колами та міжнародними 
інституціями, які безпосередньо орієнту-
вали українську владу, як реципієнта фі-
нансової й організаційної допомоги, на 
неоліберальну рецептуру перетворень; 
насамперед це торкається співпраці Укра-
їни з МВФ та урядом США. 

Хоча при справжньому виборі моделі соціа-
льного реформування та розвитку українська 
влада (а саме питання вибору у державі, що про-
голошує курс на демократію, повинно публічно 
й прозоро обговорюватися), повинна була б вра-
хувати наступні обставини: 

− об’єктивні потреби й реалії сучасної доби; 
− цивілізаційну, культурну спадщину Укра-

їни; 
− геополітичні фактори та глобалізаційні 

процеси. 
Вже під цим кутом зору соціальна логіка 

українських реформ виявилася хибною, навіть 
антиісторичною. До речі, саме такий висновок 
був вимушений зробити колишній Президент 
України Л. Кучма, виступаючи у листопаді 2000 
року на науковій конференції “Україна на порозі 
XXI століття: підсумки реформ і стратегія роз-
витку” [8]. 

На вибір моделі суспільного розвитку серйо-
зний відбиток об’єктивно повинен був накласти 
й проголошений курс на розбудову демократич-
ного суспільства та соціальної держави, що за-
кріплено у статтях 1, 3, 5 Конституції України – 
що жодна з політичних сил не ставила і не ста-
вить під сумнів. В цьому контексті зазначимо, 
що всупереч наявним в українській науці класи-
фікаціям моделей соціальної держави (В. Нові-
ков, О. Сергієнко та ін. [9]), неоліберальна мо-
дель не тільки не є її різновидом, а представляє 
собою антипод соціальної держави. Адже саме 
неоліберали виступають за мінімізовану роль 
держави у соціально-економічних процесах, 

віддаючи перевагу вільним ринковим відноси-
нам і економічній активності індивіда – під цим 
кутом зору держава н е м а є  п р а в а бути соці-
ально відповідальною.  

У пострадянській Україні, як зазначають нау-
ковці, системні трансформації розгортаються в 
руслі неоліберальної логіки “ринкового фунда-
менталізму”, яка свідомо ігнорує соціальний 
контекст перетворень. У низці джерел підкрес-
лено також той факт, що вона нав’язана нашій 
державі ззовні, збоку певних глобалістичних кіл 
через такі інститути, як МВФ та ін. Про це від-
верто писав свого часу, наприклад, професор, 
народний депутат України М. Павловський у 
книзі “Стратегія розвитку суспільства. Україна і 
світ” [10]. Аналогічний висновок, навіть із вико-
ристанням подібної термінології, пролунав у 
згаданій вище доповіді Л. Кучми на конференції 
у присутності наукової еліти України [11]. 

Але, як засвідчила соціальна політика екс-
президента та його урядових команд у першій 
половині 2000-х років, практичних конструктив-
них висновків подібні епізодичні визнання не 
потягнуло за собою. Це, мабуть, не випадково, 
адже дана інформація напевно була призначена 
для “внутрішнього користування”. 

Можна констатувати, що українській громад-
ськості й досі невідомі перелічені вище моделі 
соціальної політики розвинених країн, на які 
теоретично могла б спиратися молода Українсь-
ка держава.  

Таким чином, діяльність ліберально-
орієнтованої еліти утворила декілька ліній супе-
речностей, своєрідних “ножиців” між змістом й 
логікою українських реформ та об’єктивними 
вимогами розвитку України й очікуваннями 
українського суспільства. 

Проте неоліберальний курс українських ре-
форм в соціальної сфері не лише не змінився 
після одержання даних щодо його деструктив-
них наслідків (статистичних даних, підсумків 
соціологічних опитувань та ін.), але на другому 
етапі реформ (наприкінці 1990-х – на початку 
2000-х років) продовжує поглиблюватися. Свід-
ченням цього є наступні процеси, що розгорта-
ються при ідеологічному обґрунтуванні та за 
політичною волею правлячої еліти: 

− приватизація стратегічних підприємств й 
галузей, що супроводжується їх десоціалі-
зацією (розпродаж об’єктів соціальної 
інфраструктури, погіршення умов праці) 
та водночас втратою державою засобів 
економічно-фінансового впливу на важ-
ливі суспільні процеси, в т. ч в соціальній 
сфері; 

− розширення сфери застосування принци-
пів комерційного розрахунку та сприяння 
подальшої приватизації у секторах соціа-
льних послуг, внаслідок чого докорінним 
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чином змінилися пропорції між платними 
та безплатними послугами; 

− консервація моделі дешевої робочої сили 
при все більшій відмові від регулювання 
соціально-трудових відносин; 

− відмова від цінових та тарифних аспектів 
соціальної політики; 

− ставка на приватного інвестора або орен-
датора в утриманні об’єктів соціальної 
інфраструктури із дозволом на їх перепро-
філювання для потреб приватної комер-
ційної діяльності. 

Таким чином, реформаторська еліта жорстко 
проводить лінію на приватизацію, комерціаліза-
цію соціальної сфери, зниження реальних стан-
дартів соціального захисту й споживання, все 
більше знімаючи з держави і з себе відповідаль-
ність за соціальну підтримку населення.  

Про це свідчать і останні неоліберальні прое-
кти: приватизація житлово-комунального госпо-
дарства, заміна пільгового режиму категоріаль-
ного соціального захисту на грошову адресну 
соціальну допомогу малозабезпеченим особам 
чи сім’ям, впровадження індивідуальних нако-
пичувальних пенсійних страхових рахунків. Все 
це є класичним прикладом соціальної політики 
ліберальної моделі.  

З іншого боку, жоден з представників прав-
лячої еліти у публічних виступах не ставить під 
сумнів задекларовані у 1990-ті роки принципи 
соціальної держави та соціально-орієнтованої 
економіки. Це, на нашу думку, може свідчити 
лише про одне – небажання “засвітити” кінцеві 
цілі соціального реформування, втратити імідж 
“конструктивних реформаторів”, яким “немає 
альтернативи”. 

Сьогодні, у середині 2000-х років, особливо 
тривожним є той факт, що внаслідок жорсткого 
неоліберального курсу реформ соціальна сфера 
України фактично пройшла своєрідну “точку 
неповернення”: відбулася її мутація такого зміс-
ту, що вона виявилася позбавленою не лише 
своїх звичних системоутворюючих організацій-
но-економічних рис (комплекси соціальної ін-
фраструктури), але й властивого їй сутнісного 
змісту культиватора соціальної включеності 
людини у процеси суспільної життєдіяльності. 
Інакше кажучи, соціальні сфера може втратити 
свою сутність, зникнути як економічна та зага-
льносуспільна реальність. 

У бідній, економічно неспроможній країні, 
якою сьогодні є Україна, де в сфері соціальних 
послуг (освіта, охорона здоров’я, житло, громад-
ське харчування, дозвілля, культурно-мистецькі 
заклади тощо) діятиме лише принципи плато-
спроможного попиту, може розгорнутися насту-
пний сценарій.  

Коштів державного бюджету на соціальні 
послуги та утримання відповідної інфраструкту-

ри, з урахуванням об’єктивних потреб населення 
та стану зношеності у більшості своїй ще радян-
ської матеріально-технічної бази соціальної сфе-
ри все більше не вистачатиме; соціально-
благодійницькі структури громадянського суспі-
льства (так званий “третій сектор”, що грає не-
абияку роль у розвинених країнах) неспроможні 
стати системоутворюючими; що ж до соціальної 
інфраструктури підприємств, то її утримання, як 
показує досвід, є привілеєм господарюючих су-
б’єктів розвинених країн, а не бідних, перифе-
рійних, в яких бізнес орієнтується на викорис-
тання дешевої робочої сили, а відтак, дивиться 
на соціальні витрати як на непотрібні некомер-
ційні витрати.  

У таких умовах більшість населення неод-
мінно відсікається від самих елементарних благ 
людської цивілізації. Людина ж, позбавлена со-
ціальної підтримки суспільства, не одержуючи 
адекватного до сучасних реалій “пакету” соціа-
льних послуг й достатнього для існування на 
соціальному рівні розміру доходу, не маючи 
можливість утримувати сім’ю й виховувати ді-
тей – приречена на десоціалізацію, тобто, соціаль-
ну деградацію, маргіналізацію по відношенню до 
тих, хто може користуватися благами цивілізації.  

Галузей соціальної сфери, що виробляє й 
розподіляє соціальні послуги, у структурі діяль-
ності такого суспільства не існуватиме: замість 
них на ринкових засадах функціонує сфера інди-
відуальних комерційних послуг, виробником 
яких є бізнес, тобто, утворюється р и н о к соціа-
льних за своїм призначенням послуг і благ. При-
ватний підприємець, як головний суб’єкт цього 
ринку, працюючи на засадах комерційної доці-
льності (особливо за слабкості чи відсутності 
соціального та державного контролю), не робить 
різниці між, наприклад, освітніми та перукарсь-
кими послугами, медичним страхуванням і стра-
хуванням приватного авто тощо. Тим самим 
єдиним критерієм одержання послуги стає не 
соціальна потреба людини, а її платоспромож-
ність як покупця. Системними інституціями тут 
виступають клієнтура, сервісні центри, конкуре-
нція, інфраструктура, що в сукупності утворює 
ринок послуг, відповідне законодавство, подат-
ковий державний контроль тощо. За критеріями 
якості, сервісу та іншими економічними параме-
трами індивідуалізовані послуги на ринку соціа-
льних послуг будуть мати високі стандарти – 
спрацюють закони ринкової конкуренції: боро-
тьба за покупця, високі вимоги та платоспромо-
жність клієнтури.  

Але користуватися такими благами зможуть 
далеко не всі. Слідом за економічною диферен-
ціацією доходів людей неодмінно відбудеться 
диференціація, в тому числі й поляризація дос-
тупу до соціальних, соціалізуючих послуг, благ 
людської цивілізації.  
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Таким чином, сфера послуг та благ, побудо-
вана виключно на бізнес-засадах, на принципі 
орієнтації на платоспроможного клієнта, позбав-
лена головного – с о ц і а л ь н о с т і. Ринок со-
ціальних послуг сприяє не об’єднанню, а роз’єд-
нанню людей, не солідарності, а соціальній кон-
куренції (відомої також як соціал-дарвінізм).  

Для України з її культурною матрицею такий 
життєустрій є неприйнятним насамперед з циві-
лізаційної точки зору. 

Можна спрогнозувати, що за даного сцена-
рію при перебільшенні кількістю десоціалізова-
них людей певного “порогу критичної ваги” 
може наступити настання описаного ще Т. Гобб-
сом стану “війни всіх проти всіх”. Лише один 
приклад: вже сьогодні кількість безробітних і 
бездомних, що ведуть асоціальний спосіб життя, 
представляє собою неабияку загрозу суспільству 
в багатьох країнах. В країнах же Латинської 
Америки, які мають ту ж саму неоліберальну 
траєкторію суспільного розвитку, що й Україна 
сьогодні, за свідченням сучасного російського 
аналітика С. Кара-Мурзи, вже діють напівофі-
ційні воєнізовані загони, які здійснюють безжа-
лісну “зачистку території” від асоціальних еле-
ментів, зокрема малолітніх безпритульників. В 
той же час соціальна еліта, проживаючі під при-
ватною охороною у автономних, повністю обла-
днаних приміських селищах чи у заможних ква-
рталах, продовжує споживати блага цивіліза-
[12].  

До речі, соціальні заворушення у бідних пе-
редмістях Франції та інших європейських країн 
восени 2005 року свідчать про соціально-
політичну нестабільність навіть соціально-
розвинених країн, які сьогодні також пережива-
ють процес лібералізації, секвестрування 
“соціальної держави” на користь ринку.  

Про те, що Україна за умов продовження 
ліберальних реформ неспроможні хоча б відно-
вити рівень розвитку соціальної сфери, що існу-
вав у 1990-му році в УРСР, свідчать такі реалії 
сьогодення: 

− обсяги бюджетів всіх рівнів, яких не ви-
стачає на утримання сфери в режимі ви-
живання навіть при пропорційному фінан-
суванні соціальної сфери по відношенню 

до інших. Це є наслідком втрати держа-
вою головного з бюджетоутворюючих 
джерел – прибуткових держпідприємств; 

− знищення відомчої соціальної інфраструк-
тури, що відбувався в контексті політики 
передприватизаційної підготовки та влас-
не приватизації; 

− деградація культури стратегічного плану-
вання та програмно-цільового управління 
на державному рівні. Не є таємницею те, 
що державні документи, що мають статус 
“програмні”, насправді представляють 
собою не більше, ніж декларації; 

− ключові позиції олігархічних структур та 
корумпованого бюрократичного апарату, 
які об’єктивно незацікавлені у соціалізації 
курсу реформ. 

Є симптоми того, що й в середині 2000-х 
років неоліберальний курс реформ, а відтак зма-
льовані вище деструктивні соціальні тенденції 
та закономірності – буде продовжено.  

Підсумовуючи викладений вище матеріал, 
можна зробити наступні висновки: 

Суспільний устрій, який базується на прин-
ципах неолібералізму, ринкового фундаменталі-
зму, є антиподом щодо соціальної держави. 

Системні пострадянські трансформації в 
Україні, що диктуються логікою неолібералізму, 
призвели до вкрай руйнівних соціально-
економічних та суспільних наслідків, утворення 
суспільного устрою, характерного для країн 
“третього світу”, яким в умовах глобалізації ап-
ріорі відводиться роль світової периферії, незда-
тної до самостійного прогресивного розвитку. 

 Поглиблення неоліберальних реформ та за-
кріплення відповідної соціально-економічної 
моделі загрожує самому існуванню соціальної 
сфери в Україні, руйнування та мутація якої стає 
джерелом процесів десоціалізації та соціальної 
деградації в українському суспільстві, що, в 
свою чергу, блокуватиме нормальне функціону-
вання всіх інших сфер суспільного життя, в то-
му числі економіки, культури, духовності тощо.  

Чи відповідає сценарій подальшого розгор-
тання неоліберальних реформ очікуванням укра-
їнського народу та його історичній долі – вирі-
шувати йому. 
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