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Методологія дослідження. Результати отримано з використанням таких 

методів наукового дослідження: діалектичного і системного (при з’ясуванні 

сутності соціальної політики як складної динамічної системи); історико-

логічного (при розкритті концептуальних підходів основних економічних шкіл 

до змісту категорії «соціальна справедливість»); статистичного (при 

опрацюванні даних про розподіл відповідальності за забезпечення соціального 

захисту населення між суб‘єктами соціального партнерства в країнах ЄС і 

регулювання майнової диференціації в суспільстві).  

Результати. На основі аналізу наукової літератури та узагальнення 

досвіду реформування соціальної політики в країнах ЄС з’ясовано 

концептуальні засади її реформування в Україні. Показано, що підхід до 

соціального чинника як вторинного по відношенню до вагомості економічного, 

притаманний концепціям економоцентризму, не є сучасним. Цілі соціальної 

політики потребують коригування форми і змісту суперечностей суспільного 

розвитку об’єктивного і, значною мірою, суб’єктивного характеру з метою 

оптимізації вирішення дилеми між економікою і соціумом. Обґрунтовано, що 

соціальна справедливість є оціночним поняттям і знаходиться в системі 

соціальних порівнянь. Це система правил, принципів і суспільних інститутів, 

що забезпечують розподіл політичних, юридичних, економічних прав і 

матеріальних ресурсів. Зроблено висновки, що підтримання позитивної 

динаміки потребує збалансування економічних можливостей і соціальних 

витрат, гармонізації суспільних відносин, стійкого розвитку економіки.  

Новизна. Удосконалено інструментарій дослідження змісту категорій 

«соціальна справедливість» і «соціальна політика» з позиції відтворення потреб 

і можливостей людини у глобальному середовищі. Обґрунтовано необхідність 

підвищення відповідальності суб‘єктів суспільного процесу (держави, бізнесу, 

працюючих) за забезпечення нормального рівня життя громадян, необхідного 

для їх існування та розвитку, дотримання прав. 



Практична значущість. Результати дослідження можуть бути 

використані при розробці нових пізнавальних підходів у сфері вивчення 

державної та ринкової координації процесів розвитку суспільства, при 

коригуванні державних соціальних програм і механізму соціального захисту 

населення. 

        Ключові слова: соціальна політика, рівень життя населення, соціальна 

справедливість, соціальна відповідальність, коефіцієнт Джині. 
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