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Проблема співвідношення та взаємозв’язку 
понять “держава – суспільство – людина” склад-
на та багатоаспектна; вона мала неоднаковий 
зміст на різних етапах історичного розвитку. 
Стартовим пунктом соціальної держави висту-
пає конституційне закріплення цінностей соціа-
льної держави. Найраніше це відбулося у ФРН 
(1949 р.), у подальшому до цього рішення при-
йшли Франція (1958 р.), Швейцарія (1972 р.), 
Греція (1973 р.), Швеція (1975 р.), Іспанія 
(1978 р.). У 90-х рр. це питання зачепило і схід-
ноєвропейські постсоціалістичні держави, вклю-
чаючи й Україну. 

Світова практика дозволяє бачити, що соціа-
льна держава успішно формувалася й ефективно 
функціонувала в усіх основних формах правлін-
ня: конституційній монархії, різних типах респу-
бліки. Наприклад, у Королівстві Швеція, прези-
дентській республіці США, парламентсько-
президентській Франції. Також продуктивно 
функціонує соціальна держава в усіх основних 

формах територіально-адміністративного уст-
рою: унітарній, федеративній державі, причому 
характер федерації (територіальна, національна, 
національно-територіальна) не має істотного зна-
чення. Ось чому соціальна держава досягла розкві-
ту як в унітарному Королівстві Данія, так і у Феде-
ративній Республіці Німеччина. Проте існує істо-
рично сформований зв’язок між політичним режи-
мом та соціальною державою, адже остання не 
може виникнути в умовах авторитарного чи тота-
літарного режимів, які виключають визнання де-
мократичних свобод, пріоритетного характеру 
соціальних прав й інтересів індивідів, підпорядку-
вання виробничого процесу, економіки соціальним 
завданням, становлення розвинутої системи соціа-
льного права та формування численних соціальних 
служб та інститутів. Лише за умови демократично-
го режиму влади на основі правової державної 
системи здатна виникнути справжня соціальна 
держава. Вона стала логічним підсумком еволюції 
теорії та практики соціальної держави. 

Історичні етапи становлення соціальної держави 
 

 Стаття присвячена дослідженню сутності соціальної державності. Особливу увагу автор 
звертає на визначення історичних етапів становлення соціальної держави. 

 The article deals with the essence of social state. Тhe author pays special attention to the historical 
stages of social state development. 



21212121    Випуск 12. Політичні науки 

Уперше поняття “соціальна держава”  ввів в 
обіг в 1850 р. німецький учений Лоренц фон 
Штайн. У праці “Сучасне та майбутнє правової 
науково-державницької Німеччини” він писав, 
що соціальна держава “зобов’язана підтримува-
ти абсолютну рівність у правах для усіх суспіль-
них класів, для окремої самовизначеної особис-
тості, завдячуючи своїй владі. Вона зобов’яза-
на... сприяти економічному і суспільному про-
гресу своїх громадян, бо у підсумку розвиток 
одного виступає умовою розвитку іншого, і саме 
у цьому змісті говориться про соціальну держа-
ву” [1]. 

Одразу після появи ідеї соціальної держави у 
другій половині XIX ст. була зроблена перша 
спроба здійснення деяких соціальних реформ у 
Кайзерівській Німеччині. Саме так було розпо-
чато перший етап еволюції теорії та практики 
соціальної держави. В імперську конституцію 
1871 р. було внесено тезу про турботу держави 
“про благо німецького народу” . А в 1878 р. канц-
лер Німеччини Отто фон Бісмарк почав форму-
вати законодавство із соціальних питань з ме-
тою пом’якшити соціальні протиріччя і послаби-
ти протестний потенціал пролетаріату та інших 
найманих працівників: у 1883 р. вводиться допо-
мога з безробіття, у 1884 р. – страхування від 
нещасних випадків на виробництві, у 1889 р. – 
елементи пенсійного забезпечення та ін. Прик-
лад Німеччини на початку XX ст. перейняли 
Великобританія, Швеція, Італія, в яких також 
були введені аналогічні соціальні гарантії. 

Вищеназваними причинами обумовилася 
увага до соціальної проблематики в рамках дос-
віду створення інститутів соціальної політики у 
Веймарській Німеччині (1919-1933 рр.). Як твер-
див соціаліст Е. Хайманн, таке “чужорідне тіло 
капіталізму” , як соціальна політика держави 
завдячує своєму народженню масовим соціаль-
ним рухам робітників та інших найманих пра-
цівників, яка сприяла стабілізації капіталізму та 
поступовій трансформації “капіталістичного 
суспільства у соціальну державу”  [2, с. 118]. 

Досвід Веймарської Німеччини та інших кра-
їн Європи у цей період часу втілився у певний 
соціальній політиці і став другим етапом ево-
люції теорії та практики соціальної держави. Із 
відомих історичних причин цей досвід не вдав-
ся. Гітлерівський нацизм заглушив паростки 
демократії та соціальної державності. Але на 
цьому етапі були реалізовані вагомі соціальні 
реформи. Пенсійне забезпечення було у 1919 р. 

введено в Італії, у 1927 р. – в Канаді, у 1935 р. – 
у США. Страхування з безробіття ввели у 1919 
р. в Італії, у 1934 р. – у Швеції, у 1940 р. – у Ка-
наді і т.д. Названі соціальні гарантії вводилися 
не лише з огляду на внутрішньополітичні обста-
вини, але під впливом розвитку соціалізму в 
СРСР. 

У повоєнній ФРН на конституційному рівні 
(статті 20, 28 Основного Закону) відбулося пове-
рнення до ідеї та цінностей соціальної держави. 
Було розпочато становлення основних компоне-
нтів системи соціальної держави (владних орга-
нів, служб, громадських організацій, норматив-
них актів тощо). Країна стала своєрідним ліде-
ром Заходу у політичній практиці формування 
першої моделі сучасної соціальної держави. Так 
було дано старт третьому етапу еволюції тео-
рії та практики соціальної держави. Одночасно 
активізувалися теоретичні дискусії з проблем 
сутності, типології та моделей соціальної держа-
ви. В англомовній політичній соціології як сино-
нім німецького виразу “Sozialstaat” у науковий 
обіг в 1941 р. У. Темпль увів категорію “Welfare 
State” . Поряд із теорією соціальної держави 
одержала розвиток концепція держави 
“загального благоденства” [3]. 

При усіх термінологічних відмінностях між 
названими категоріями їх зміст не надто відріз-
няється. Не випадково, у німецькомовній політо-
логії з’явилося поняття “Wohifartsstaat”, яке ста-
ло аналогом англомовного поняття. 

Необхідно зазначити, що у рамках теорії со-
ціальної держави і держави загального благо-
денства існує різна класифікація їх основних 
моделей. На думку Нормана Френсіса та Тімоті 
Тілгона, виділяються три основні моделі суспі-
льства загального благоденства. До першої від-
носиться “позитивна держава соціального захи-
сту” , до другого – “держава соціального захис-
ту”  (Social Security State), до третьої – 
“соціальна держава загального благоденст-
ва” (Social Welfare State) [4]. На відміну від на-
веденої класифікації у німецькій політичній со-
ціології виділяють ліберальну, консервативну і 
соціал-демократичну соціальну державу, які 
відрізняються одна від одної за шерегом індика-
торів та ознак [5]. Порівняльний аналіз наведе-
них класифікацій дозволяє побачити схожість 
позитивної держави соціального захисту і лібе-
ральної соціальної держави, держави соціально-
го захисту і консервативного, соціальної держа-
ви загального благоденства і соціал-
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демократичної соціальної держави. Ось чому до 
першої категорії країн в обох теоріях відносять 
США та Великобританію, до другої – ФРН, 
Францію, Італію, до третьої – Швецію, Норве-
гію, Данію та ін. 

При усіх відмінностях названих моделей у 
них єдина сутність і цю обставину враховують 
представники сучасних методологічних підхо-
дів, які вивчають феномен соціальної держави. 
Так, конфліктно-редукціоністський підхід 
виходить із тези про недоцільність систематич-
ного впливу держави на соціальну сферу, яка в 
принципі вільна від державного втручання; дер-
жавне втручання має обмежуватися участю вла-
ди у надзвичайних соціальних обставинах [6]. Із 
точки зору ідентітарно-демократичного під-
ходу соціальна держава розглядається як законо-
мірний етап розвитку демократії у сфері соціа-
льних відносин [7]. Із позицій політико-
регулятивного підходу соціальна держава ви-
ступає результатом масштабних структурних 
реорганізацій влади та суспільства, які призво-
дять до широкого регулятивного втручання дер-
жави у соціально-економічний процес; у цьому 
випадку держава перетворюється у високовідпо-
відальний політичний інститут регулювання 
соціальних відносин на основні певних принци-
пів та критеріїв [8]. 

Узагальнення основних точок зору дозволяє 
зробити висновок про те, що соціальна держава 
виникає на основі цілеспрямованої політики вла-
ди тієї чи іншої держави. Цей процес іде успіш-
но в умовах глибоких соціал-демократичних 
традицій, розвинутих соціальних і профспілко-
вих рухів найманих працівників, які знизу сти-
мулюють соціалізацію державної влади і 
“соціальну мутацію” капіталізму, який почав 
переростати в посткапіталізм в останні десяти-
ліття XX ст. У зв’язку із цим російський дослід-
ник В.П. Мілецький робить висновок про те, що 
формаційною передумовою соціальної держави 
можна вважати становлення постіндустріально-
го суспільства посткапіталістичного типу в єд-
ності таких його підсистем, як соціальна ринко-
ва економіка, громадянське суспільство, право-
вий демократичний режим тощо [9]. Такими 
передумовами створюються умови для подолан-
ня відчуження особи від влади, “приборкання” 
політичних інститутів громадянським суспільст-
вом на основі розвитку договірного характеру 
держави й її перетворення на соціально відпові-
дальний інститут влади. Така держава починає 

здійснювати активну та адресну соціальну полі-
тику в інтересах усіх категорій громадян на ос-
нові відкритості та демократизму влади, соціа-
льної справедливості і громадянського миру, 
соціального партнерства, згоди та солідаризму. 

Із огляду на відмінності культурного та полі-
тичного поля різних держав, своєрідності мента-
літету, історичних особливостей та інших чин-
ників у різних державах по-різному вирішувало-
ся питання про співвідношення цінностей со-
ціальної справедливості та свободи. У держа-
вах із традиціями лібералізму склалася лібераль-
на модель держави добробуту; в державах з 
глибокими традиціями соціал-демократії – соці-
ал-демократична модель; в умовах консенсусу 
цінностей свободи та соціальної справедливості 
виникла консервативна модель. При цьому в 
ліберальній соціальній державі перевага в полі-
тиці віддається забезпеченню рівності соціаль-
них шансів (можливостей), в консервативній – 
осягненню балансу соціальних шансів 
(можливостей) і умов, а в соціал-демократичній 
– перевага віддається соціальній рівності грома-
дян. Відмінності між ними не змінюють природу 
соціальної державності в цілому. Вона при усіх 
відмінностях національних моделей незмінно 
гарантує громадянам гідний рівень життя, надій-
ні соціальний захист і соціальне забезпечення, 
мінімізацію соціальних ризиків, нарешті, умови 
для самореалізації творчого потенціалу особис-
тості. Тому мова йде не просто про виконання 
заможною державою різноманітних соціальних 
функцій, але про перетворення його природи на 
основі соціального права, відповідно до якого 
вона перетворюється з “держави класового миру 
та партнерства” у суспільство загального добро-
буту, у якому домінуючим мотивом діяльності 
суспільних акторів стає соціальна згода. Соціа-
льна держава стає рівноправним та солідарним 
зі своїми громадянами партнером, однаково від-
повідальним за соціальний розвиток окремих 
громадян і усього суспільства в цілому.  

Імовірно, не випадково тому в 1989 році дер-
жавами – членами Євросоюзу була прийнята 
“соціальна Хартія” і з’явився проект “Соціаль-
ної Європи”. Усе це стає реальністю завдяки 
цілеспрямованому формуванню розвинутої 
управлінської системи соціальної держави. У 
змісті останньої пріоритетне місце займають 
інституціональні компоненти, представлені су-
купністю державних і недержавних політичних 
установ і організацій, правових і соціальних 
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норм і ін. Усі ці елементи відіграють провідну 
роль у регулюючому впливі на соціальну сферу 
суспільства як об’єкт керування соціальної дер-
жави. 

Варто спеціально сказати, що в умовах тре-
тього етапу еволюції теорії і практики соціаль-
ної держави в країнах світової системи соціаліз-
му були досягнуті дуже значні соціальні рубежі. 
У НДР, ПНР, СРСР та деяких інших державах 
соціалістичного табору склалася і здійснювалася 
цілісна соціальна політика. На цій основі у віт-
чизняній політико-соціологічній літературі з’яви-
лася позиція, згідно з якою у названих державах 
була створена автократична соціальна держа-
ва. Для такої гіпотези є серйозні аргументи. Але 
разом із тим необхідні додаткові докази. Крім 
того, не можна забувати, що на офіційному рівні 
соціальна держава в країнах реального соціаліз-
му не визнавалася. У СРСР проблема соціально-
правового захисту населення як самостійна не 
розглядалася, оскільки внутрішніми характерис-
тиками соціалістичної системи була повна за-
йнятість, безкоштовна освіта та охорона здоро-
в’я, гарантованість державних пенсій тощо. До-
мінувала думка, що радянська людина найкраще 
на планеті соціально захищена, а тому соціаль-
ний захист у цей період зводився до вузьких 
питань соціального забезпечення громадян 
(пенсійне забезпечення, державне страхування 
працюючих, окремі види забезпечення з держав-
ного соціального страхування). У соціалістич-
них країнах, де марксистсько-ленінське вчення 
створювало основу для офіційної самоідентифі-
кації, на відміну від західних країн, кожний ба-
жаючий міг знайти робоче місце; право на пра-
цю гарантувалося конституцією. У країнах соц-
табору була добре налагоджена система соціаль-
ної допомоги. Пенсії, наприклад, починали ви-
плачувати набагато раніше, ніж у західних краї-
нах. Допомога на дітей, тривала оплачувана дек-
ретна відпустка, збереження робочого стажу і 
гарантія робочого місця забезпечували, із одно-
го боку, можливість досить довго виховувати 
дитину вдома, а з іншого – не бути виключеним 
із виробничого процесу. Рівень освіти з ураху-
ванням коштів, що виділялися, був набагато 
вищий, ніж у інших країнах. Усе це, на думку 
деяких дослідників, сприяло зміцненню політич-
ної стабільності радянської системи. Уперше 
такий погляд висловив Дж. Бреслауер у теорії 
авторитаризму загального благоденства. Потім 
цю ж концепцію розробляв американський дос-

лідник С. Біялер. Зокрема, використовуючи офі-
ційні дані, він дійшов висновку, що в роки прав-
ління Л. Брежнєва не було різкого економічного 
спаду. Завдяки заходам соціальної політики мі-
німальна заробітна плата збільшилася вдвічі, 
система соціального забезпечення охопила сіль-
ських жителів, де також були підвищені пенсії. 
Як вважають С. Біялер, В. Коннор та інші дослі-
дники, важливим чинником політичної стабіль-
ності радянської системи було внутрішнє задо-
волення радянських людей власним рівнем жит-
тя. Це пояснюється тим, що радянське суспільс-
тво порівнювало соціально-економічні показни-
ки не із західним рівнем, а зі своїм колишнім 
важким життям [10]. Не варто забувати й про те, 
що в СРСР і в інших соціалістичних країнах 
задовольнялися лише деякі соціальні потреби 
громадян, обсяг яких визначався ідеологією й 
економічними можливостями держави. 

Реалізація будь-яких прав, у тому числі й 
соціальних, повинна мати добровільний харак-
тер. А в СРСР вона здійснювалась у примусово-
му порядку. Наприклад, відповідно до Консти-
туції СРСР людина мала право на працю; разом 
із тим, усі зобов’язані були працювати. Не варто 
також забувати, що повноцінне здійснення соці-
альних прав можливе лише у взаємозв’язку з 
економічними правами, основне з яких – право 
приватної власності. Остання є сильним актива-
тором трудової діяльності й основою ефективної 
ринкової економіки. У СРСР та інших країнах, 
які називали себе соціалістичними, заперечува-
лися як приватна власність, так і ринкові відно-
сини. 

В умовах перебудови в СРСР і демократич-
них “оксамитових революцій” у соціалістичних 
країнах Східної Європи наприкінці 80-х років 
відкрився сучасний, четвертий етап еволюції 
теорії і практики соціальної держави. Ідея і цін-
ності останнього одержали визнання в першій 
половині 90-х років спочатку в Чехії, Словаччи-
ні, Польщі, Угорщині, інших постсоціалістич-
них державах, особливо – у прибалтійських, а 
потім і в країнах СНД (Росія, Україна й ін.). Ідеї 
демократії, соціального правової держави, соціа-
льно орієнтованої економіки обумовили основ-
ний зміст постсоціалістичної модернізації цих 
країн. Таким чином, на нинішньому етапі ево-
люції теорії і практики соціальної держави від-
бувається не тільки розширення його політичної 
географії, але і наукову актуальність здобуває 
розробка концепції становлення соціальної дер-
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жави в перехідному постсоціалістичному суспі-
льстві. Ця концепція виступає новим напрямком 
політико-соціологічного знання в теорії соціаль-
ної політики і займає у ній дедалі вагоміше міс-
це. 

А. Сіленко, проаналізувавши досвід сучасних 
соціальних держав, робить висновок, що їхня 
ефективність залежить від ринкових механізмів. 
Високий економічний рівень розвитку таких 
країн дозволяє на відповідному рівні реалізову-
вати соціальні функції. У той же час адміністра-
тивно-командна система господарства, яка хара-
ктерна для так званих соціалістичних держав, 
показала свою економічну неспроможність. І в 
першому, і в другому випадках держава здійс-
нює соціальні функції, але цього ще недостат-
ньо, щоб називатися соціальною. Важливо те, на 
яких принципах ці функції реалізуються. Для 
забезпечення соціальних прав необхідне не ли-
ше їх законодавче закріплення, але й відповідна 
матеріальна база, яку неможливо створити в 
умовах планової економіки [11]. Сьогодні багато 
дослідників вважають, що будь-яка держава – 
соціальна, бо будь-яка держава проводить соціа-
льну політику: намагається зменшити рівень 
безробіття, створює систему охорони здоров’я 
та освіти тощо. Але кожна держава включає свій 
зміст у поняття “соціальна” . 

Питання розбудови соціальної держави пере-
бувають у постійному полі зору міжнародних 
структур. Зокрема, сьогоденними пріоритетами 
Європейського Союзу є “економіка, соціальна 
сфера та екологія” , про що було заявлено на 
березневому 2002 р. самміті Європейського сою-
зу у Барселоні. Самміт ЄС підтвердив, що полі-

тична воля ЄС повинна бути спрямована на до-
сягнення поставлених цілей, особливо у соціаль-
ній сфері. “Європейська соціальна модель засно-
вана на розвинутій економіці, високому рівні 
соціального захисту, освіти і соціальному діало-
зі”, – зазначається у постанові Барселонського 
самміту. Держава повинна спонукати людей до 
праці. Саме зайнятість, створення робочих місць 
є найкращою гарантією від соціальної ізольова-
ності людей. Цей останній самміт ЄС також під-
креслив “важливість боротьби з бідністю і соціа-
льною ізольованістю”. 
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