
рыночных отношений, взаимосвязей между отдельными, самостоятельно при-
нимающими решения хозяйствующими субъектами.

Значит, предпринимательство выполняет одно из наиболее важных со-
циально-экономических функций это – непосредственное решение вопросов,
связанных с проблемой востановления человеком материальных, духовных,

социальных условий его существования.

В.С. МАЛИШЕНКО, канд. філ. наук, проф. НТУ «ХПІ»

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: МЕЖІ МОЖЛИВОГО

Социальное государство – необходимое условие дальнейшей демократизации обществ
и формирования правового государства. Это тип общественной и государственной
жизни, основанной на принципе социальных ценностей, прежде всего праве человека
на достойную жизнь.

Соціальна держава – необхідна умова подальшої демократизації суспільств і форму-
вання правової держави. Це тип суспільного й державного життя, заснованого на
принципі соціальних цінностей, насамперед праві людини на гідне життя.

The social state is a necessary condition of further democratization of societies and forming of
the legal state. It is a type of public and state life, based on principle of social values, foremost
human right on deserving life.

Розвиток сучасної держави – це не тільки кардинальні зміни базисної те-
хніко-економічної системи, а і всебічна трансформація її ролі, функцій, та прин-
ципів взаємодії з громадянським суспільством. В контексті соціальних змін пер-
спективним видається розвиток теорії та практики соціальної держави, що не
співпадає з звичайним розширенням її соціальної функції. Мова йде про нову
якість держави на стадії постіндустріального розвитку, яка обумовлюється пот-
ребами комплексної зміни суспільних систем.

Відомо, що соціальну функцію держава почала виконувати відносно да-
вно. Вона зводилася в основному до узгодження інтересів різних соціальних
суб’єктів, збереження цілісності суспільства, соціального миру, а також до підт-
римки найбільш незахищених груп населення, підвищення рівня життя, тощо.
Якісне наповнення соціальної функції залежить від рівня цивілізованості суспі-
льства, його економічних можливостей, що безпосередньо впливає на обсяг
соціальних благ, які розподіляються державою. Важливе значення мають і полі-
тичні фактори: тип політичного режиму, позиція влади, щодо виконання соціа-
льної функції тощо. Правляча політична сила визначає обсяг, пріоритети та
преференції, що надаються тим чи іншим соціальним спільнотам. В даному ви-
падку соціальна функція повністю монополізується політичним класом, а дер-
жава виступає лише як інструмент. Тому звичайне розширення соціальної фун-
кції при обмежених можливостях сучасної держави тільки загострить існуючі

проблеми (безробіття, старіння населення, міграція, втрата трудової мотивації
та ін.) і буде гальмувати політичні трансформації, направлені на формування
демократії та правової держави. Адже процеси демократизації, розширення
прав, індивідуальних свобод громадян не змогли перешкодити загостренню
соціальної нерівності, поляризації доходів, безробіттю. Фактична соціальна
нерівність громадян не дозволяє в повній мірі користуватися здобутками демо-
кратії.

Концепція соціальної держави почала формуватися в середині 19 ст.
(Л. Штейн). Її масштабна інституалізація приходиться на 20 ст., коли європей-
ські соціал-демократи взяли за практичну мету розбудову соціальної держави,
як типу суспільного та державного життя, що базується на соціальних ціннос-
тях, перш за все праві людини на гідне життя.

Видається важливим визнання того, що соціальна держава з’являється
тільки на певній, а саме, на постіндустріальній стадії розвитку суспільства.
Вона неможлива без інноваційної техніко-економічної бази, розвиненої соціа-
льної структури, демократичної організації життя тощо.

Держава уже не може самостійно вирішувати питання щодо виконання
соціальної функції, так як передбачається її взаємодія з громадянським суспі-
льством.

Проголошується пріоритет соціальних стандартів, соціальних ціннос-
тей, одним із гарантів досягнення яких стає суспільна солідарність (влади, біз-
несу, партій, громадян), тобто згода суспільства на проведення такої політики.
Різноманітні політичні сили, що приходять до влади не можуть з цим не раху-
ватися.

На відміну від патерналістської моделі, коли держава через систему
пільг, виплат, обіцянок, що постійно ідуть від влади підігріває соціальні надії,
соціальна держава робить акцент на створення умов, можливостей самореалі-
зації, самостійного задоволення потреб більшістю суспільства.

Пріоритетами такої соціальної політики виступає: фінансування соціа-
льної інфраструктури (освіта, культура, охорона здоров’я, наука); вклад коштів
в людський капітал; перерозподіл державних витрат на користь соціального
сектора, вирівнювання доходів на основі принципу соціальної справедливості
тощо.

Н.Н.CЕМКЕ, канд. фил. наук, доцент, НТУ «ХПИ»

СЕМЬЯ – ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Важная функция семьи – это подготовка ребенка к труду формирование трудолю-
бия, ответственности, самостоятельности, формирование практических трудо-
вых навыков и навыков сотрудничества, взаимопомощи. Основными элементами
трудовой социализации детей является: семейно-бытовой труд, приобщение к об-



щественно трудовой деятельности родителей через общение и формирование нрав-
ственных стимулов к труду.

Важлива функція родини – це підготовка дитина до праці формування працьовитос-
ті, відповідальності, самостійності, формування практичних трудових навичок і
навичок співробітництва, взаємодопомоги. Основними елементами трудової соціалі-
зації дітей є: сімейно-побутова праця, прилучення до суспільно трудової діяльності
батьків через спілкування й формування моральних стимулів до праці.

An important function of family is preparation of child to labour forming of industriousness,
to responsibility, independence, forming of practical labour skills and skills of collaboration,
mutual helps. The basic elements of labour socialization of children is: semeyno-bytovoy
labour, attaching to publicly labour activity of parents through intercourse and forming of
moral stimuli to labour.

В кризисные периоды состояния общества подростки оказываются са-
мыми социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и незащи-
щенными. Не имея достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не
умея различить жизненные ценности от мнимых, искусственных, они закрепля-
ют в своем сознании и поведении негативные тенденции общественного разви-
тия. Особенно это актуально для современной общественно-политической си-
туации. Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорно-
сти, сексуальной распущенности, правонарушений и преступлений особо насто-
раживает тенденция изменения ценностных ориентаций подростков, вытеснение
традиционных ценностей нравственного порядка. Все это замещается культом
денег, физической силы, снижение общественно-политической активности, по-
явление устойчивого стремления достижения материального достатка любой
ценой, в том числе путем сознательного нарушения социальных и нравственных
норм.

Социальное становление человека происходит в течении всей жизни и в
разных социальных группах. Семья, детский сад, школа, трудовой коллектив,
компания сверстников – все это социальные группы, составляющие ближайшее
окружение индивида, которые являются носителями различных норм и ценно-
стей. Такие группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида,
называются институтом социализации.

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно
в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протя-
жении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным
местом получения такого опыта.

Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного
процесса воспитания, так и по механизму социального научения. В свою оче-
редь сам процесс социального научения делится на два основных направления.
С одной стороны приобретение социального опыта идет в процессе непосредст-

венного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с дру-
гой стороны – социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей
социального взаимодействия других членов семьи между собой. Именно в се-
мье ребенок приобретает первые навыки взаимодействия, осваивает первые
социальные роли, осмысливает первые нормы и ценности. Складываются субъ-
ективные оценочные суждения, определяемые значимыми отношениями, фор-
мируется характер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества.

Положительное влияние семьи способствует благополучной социализа-
ции и социальной адаптации индивида не только в детском возрасте, но и в
течении всей жизни.

Все это делает семью очень важным и незаменимым звеном в общей
системе развития личности, именно она формирует социально-ценностные
качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение к общественному
долгу и др.)

Другая важная функция семьи – это подготовка ребенка к труду форми-
рование трудолюбия, ответственности, самостоятельности, формирование
практических трудовых навыков и навыков сотрудничества, взаимопомощи.
Основными элементами трудовой социализации детей является: семейно-
бытовой труд, приобщение к общественно трудовой деятельности родителей
через общение и формирование нравственных стимулов к труду Нормальный
процесс семейного влияния требует гармоничного развития всех функций се-
мьи и помогает воздействовать на формирование личности ребенка всеми сто-
ронами жизнедеятельности, всем стилем своей жизни.

Д.В.ЛЕЛЮК, студентка, НТУ «ХПІ»
О.А.ПРОКОПОВА, ст. преподаватель, НТУ «ХПИ»

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ НЕКО-
МЕРЦІЙНОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається проблема впливу поведінки суб’єктів господарювання на
механізм дії економічних законів та закономірностей. Автором обґрунтовується
висновок про необхідність аналізу економіко-соціологічних аспектів впровадження
некомерційного мікрокредитування малого бізнесу в Україні.

В статье рассматривается проблема влияние поведения субъекта хозяйственной
деятельности на механизм действия экономических законов и закономерностей.
Автором обосновывается вывод о необходимости анализа экономико-
социологических аспектов учреждения некоммерческого микрокредитирования ма-
лого бизнеса в Украине.

The problem of the impact of behavior of person involved in business processes on the mech-
anism of economic laws is considered in the article. The author grounds the resume about


