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Є вропейську соціал-демократію з 
повним правом можна вважати 
однією з найконструктивніших 
форм політичного врядування 

суспільством, яка може гармонізувати ідеали 
свободи й справедливості, забезпечити 
стабільний прогрес. У 90-ті роки вона не лише 
утвердилася на провідних позиціях у 
політичних системах більшості країн 
Європейського Союзу, а й посіла чільне місце в 
суспільно-політичних перетвореннях у багатьох 
посткомуністичних державах континенту. 

Перебуваючи в останні десятиріччя при 
владі або складаючи основу коаліційних урядів 
у багатьох країнах-учасницях ЄС, соціал-
демократичні партії та профспілки, що їх 
підтримують, стали ініціаторами ефективних 
реформ  в  усіх  галузях  економіки , 
організаторами безпрецедентних соціальних 
програм. Водночас ці реформи і перетворення 
сприяли економічному розвитку і, відповідно, – 
утвердженню суспільства добробуту. 

Тому, на думку автора даної статті, доцільно 
було б зупинити увагу на соціал-демократизмі 
як такому напрямі, що виступає в авангарді 
всього світового прогресу. “В одних країнах 
роль соціально-демократичних партій невелика, 
в інших же країнах, наприклад у Швеції, 
соціал-демократи перебувають при владі 
загалом понад 60 років з останніх 78” [6]. 

На думку Курило О.В., кандидата 
економічних наук, старшого наукового 
співробітника Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України, у 
сучасній Європі місце і роль соціал-демократів 
у політичній та економічній сферах з кожним 
роком зростає. 

У соціал-демократичному русі існують два 
великих напрями, які мають свої особливості і 
характерні риси, – це традиційний напрям і 
модерністський. Що стосується традиційного 
направлення, то до нього зазвичай відносять 
такі партії, як Соціал-демократична партія 
Німеччини, Соціал-демократичні партії 
Фінляндії і Швейцарії, Соціал-демократична 
робітнича партія Швеції, Соціалістична партія 
Австрії, частково – Лейбористська партія 
Великої Британії та інші партії і внутріпартійні 
групи. Для них здавна характерний тісний 
зв’язок з промисловим робітничим класом, 
професійними спілками і кооперативним 
рухом. Ці партії визнають ті зміни, що 
відбуваються в суспільстві та економіці. Однак 
вони за будь-яких умов відображають інтереси 
найбільш вражених в соціальному плані груп 
населення, які можуть постраждати в умовах 
економічних перетворень. 

Другий напрям – модерністський – об’єднує 
партії і внутріпартійні групи, які більш слабо 
пов’язані з робітничим класом та його 
профес ійними  орган і зац іями .  Вони 
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орієнтуються на групи людей найманої 
розумової праці, що зайняті у найновіших 
галузях виробництва, на середні прошарки 
науково-технічної і гуманітарної інтелігенції, 
які найбільш тісно пов’язані з вимогами 
технологічної революції. Найбільш типовими в 
цьому відношенні є Італійська і Португальська 
соціалістичні партії. 

Але не все йшло так стабільно і гладко в 
європейських  соціал-демократів . Вже 
наприкінці 70-х – на початку 80-х років 
почалася криза “держави загального 
добробуту”, спостерігалося  зростання 
безробіття, збільшення кількості пенсіонерів, 
підвищення вартості сучасних медичних та 
інших послуг, почала загострюватися проблема 
економії державних соціальних витрат. Це 
вимагало не тільки внесення поправок в 
соціальну політику, але й переосмислення тих 
ідей і підходів, що лежали в основі соціальної 
політики соціал-демократичних сил. 

Останнім часом соціал-демократичний рух 
намагається пристосуватись до нових умов. 
Прискорення технологічного прогресу, 
посилення конкурентної боротьби на світових 
ринках, інтернаціоналізація капіталів і робочої 
сили, необхідність соціально-економічної 
інтеграції європейських країн висувають 
с к л адн і  пробл еми  пер е д  с о ц і а л -
демократичними партіями, які зобов’язались 
гарантувати високий рівень соціального 
забезпечення та перерозподілу матеріальних 
благ. “Нова економіка” характеризується 
послабленням регулюючої ролі національних 
урядів. Соціал-демократи, на думку автора, 
намагаються створити сприятливі економічні 
умови для інвестицій та все більше спираються 
на представників середнього класу. Їх основна 
ідея в сучасних умовах полягає в тому, щоб 
об’єднати соціальну  захищеність  та 
конкурентоспроможність громадянина. 

8 червня 1999 року всім європейським 
соціал-демократам був представлений так 
званий спільний маніфест прем’єр-міністра 
Великої Британії Тоні Блера і канцлера 
Німеччини Герхарда Шрьодера, метою якого є 
“модернізація” доктрини усіх соціал-
демократів. У маніфесті мова ведеться про 
“середній” або “третій” шлях – тобто новітню 
ідеологічну концепцію соціал-демократів. В 
документі пріоритет відданий скороченню 
державних витрат, зниженню податків, 
мобільності ринку робочої сили та особистій 
в і д п о в і д а л ь н о с т і ,  т о б т о 
конкурентоспроможності.  

Автор дослідження звертає увагу на те, що 
на сучасному етапі існує кілька об’єднуючих 
моментів між соціал-демократичними партіями 
Європи: 
1. Забезпечення мобільності робочої сили. 
2.  “Нова економіка”, пов’язана з процесом 

глобалізації  та  інтернаціоналізації 
економічного життя, в якому зусилля 
національних держав направлені на 
стимулювання технологічної революції, 
науково-технічного прогресу, сприянню 
структурним перетворенням економіки, 
розвитку інформаційних технологій. 

3. Побудова громадянського суспільства зі 
збереженням прав людини, рівності 
можливостей та справедливості. 

4. “Держава соціальних інвестицій”, в якій 
замість принципу збільшення загальних 
державних витрат на соціальні нужди діє 
принцип вкладень у людський капітал, 
складовими якого є здоров’я людей та 
підвищення високого професіоналізму 
населення. 

5. Стабільний розвиток економіки та 
економічний прогрес мають здійснюватись 
за умови збереження екології, що 
досягається координацією зусиль як на 
національному, так і на міжнародному рівні. 
Але все ж таки наявність цих спільних рис 

не виключає існування певних специфічних 
рис, властивих для різних моделей 
демократичного соціалізму. Курило О.В. 
виділяє чотири тенденції, які спостерігаються в 
орієнтації сучасних європейських соціал-
демократів : 
• Переважно ринкова орієнтація (“новий 

лейборизм” у Великій Британії); 
• Ринкова орієнтація з сильною консенсусною 

складовою (Партія Праці Нідерландів); 
• Етатистський шлях (Соціалістична партія 

Франції); 
• Р е ф о р м у в а н н я  “ д е р ж а в и 

благоденства” (шведська соціал-демократія). 
Таким чином, далі автор роботи пропонує 

зупинитись на найбільш принципових 
різновидах моделей сучасної соціал-демократії. 

Німецька соціал-демократія має 135-річну 
історію свого існування. Її представляє СДПН 
на чолі із Герхардом Шрьодером, канцлером 
Німеччини. 

Характеристикою  н імецько ї  або 
континентально-європейської моделі може 
служити поширена в останні роки концепція 
так званого “суспільства участі” (“stakeholder 
society”), яка була викладена в книзі відомого 
британського публіциста Уілла Хаттона 
“Держава, в якій ми живемо”. На погляд У. 
Хаттона, модель Німеччини більше відповідає 
“суспільству участі”, де у прийнятті рішень в 
управлінських структурах активну роль 
відіграють особи найманої праці і місцеві 
общини, споживачі та інші зацікавлені групи 
населення та організації. Це суспільство участі 
У. Хаттон протипоставляє “суспільству 
власників” (“shareholder society”), в якому всі 
рішення господарського процесу приймаються 
великими власниками капіталу, акціонерами 
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керівних корпорацій і банків. 
Таким чином, характерні ознаки моделі 

німецької соціал-демократії є такими: 
1. У програмі німецьких соціал-демократів 

підкреслюється більш активна роль держави 
в економіці, ніж це допускається в політиці 
британських лейбористів. 

2. В економічній сфері – цілеспрямована 
промислова політика, зорієнтована на 
використання фінансових ресурсів країни в 
інтересах усього народного господарства. 
Цілі і пріоритети національної економіки 
зорієнтовані на пріоритети економік країн 
ЄС. 

3. У соціальній політиці перевага надається 
ролі суспільних сил в розвитку виробництва 
і економіки, і в цілому, повноцінній участі 
кожної группи, прошарку і кожного індивіда 
у процесі економічного розвитку. 
Таким чином, німецька модель побудована 

на можливості залучення більшості трудящих 
до економічного процесу шляхом прийняття 
рішень, насамперед через участь в управлінні. 
Саме участь в управлінні національної 
економіки є основним моментом у німецькій 
моделі демократичного соціалізму. Крім того, 
німецькі соціал-демократи не заперечують ролі 
держави в умовах пристосування національної 
економіки до процесу глобалізації. Вони 
вбачають її нову роль у сприянні 
демократичним перетворенням у світовому 
співтоваристві.  

На відміну від німецької моделі, англо-
саксонська  модель  демократичного 
соціалізму характеризується значною роллю 
індивіда та індивідуалізму як цінності. Саме 
індивідум та індивідуалізм домінують в цій 
моделі в якості центральної ланки всієї системи 
суспільних відносин. Проте індивідуалізм не 
суперечить системі соціально-економічних 
відносин у суспільстві, а спрямований на 
реальне сприяння розвитку суспільства в 
умовах глобалізації. 

А таке традиційне для соціал-демократії 
поняття як колективізм прихильники англо-
саксонського варіанту вважають застарілим, 
недіючим і рішуче відкидають. Вони надають 
перевагу взаєминам окремого індивіда із 
співтовариствами різного рівня. Прихильники 
даної моделі підтримують процеси глобалізації, 
хоча й не заперечують значення національної 
держави. 

В соціальній політиці і по відношенню до 
“держави загального добробуту” теоретики англо-
саксонської моделі намагаються чітко розділяти 
“державу соціальних інвестицій” – на освіту, 
підвищення кваліфікації, охорону здоров’я (ці 
статті вони вважають за необхідне фінансувати 
без обмежень) та соціальну допомогу. Вони 
негативно ставляться до ідеї соціальної рівності і 
вважають, що в соціальній політиці більш 

доцільно було б направити зусилля на побудову 
“суспільства індивідумів”, що націлені у своїй 
діяльності на ризик. Тобто їх мета – побудова 
“суспільства всезагальної включеності” в 
економічний розвиток країни. Така еволюція, на 
їх думку, призведе до переростання “держави 
загального добробуту”, коли уряд і держава 
несуть відповідальність за соціальний стан 
населення, в “суспільство всезагальної 
включеності”, в якому індивідууми будуть мати 
більшу відповідальність за своє життя. На 
практиці ця модель знайшла своє відображення 
в позиціях британських лейбористів. У 
вищезазначеній декларації Блера – Шрьодера 
вказується , що система  соціального 
забезпечення, що підриває стимули в пошуках 
роботи, повинна бути реформована. Т. Блер 
стверджує, що його прагнення до лібералізму – 
це не є відхід до неолібералізму чикагської 
школи або французських правих сил. 
Лейбористи підкреслюють, що лібералізм у 
Великій Британії є символом прогресивних 
ідей.  

Щодо етатистського шляху Французської 
соціалістичної партії, то необхідно вказати на 
те, що вищезазначена партія займає особливе 
місце серед європейських соціал-демократичних 
партій. В ній завжди домінувала так звана 
етатистська політична культура, в основі якої 
лежала визначальна роль держави у всіх сферах 
суспільного життя і економіки, пріоритет 
колективних цінностей над індивідуальними. 

У  с у ч а с н и х  у м о в а х  п р о ц е с и 
інтернаціоналізації капіталів і робочої сили та 
посилення конкурентної боротьби на світових 
ринках, прискорення технологічного прогресу, 
поставили нові задачі перед лівими силами. 
ФСП намагається також створити більш 
сприятливі умови для інвестицій капіталу, при 
цьому обмежуючи роль національної держави. 
Прихильники ФСП хоч і визначають роль 
ринкової економіки, проте вважають, що вона 
сама по собі не може призвести до 
оптимального економічного і соціального 
розвитку. Вони виступають за активну 
державну політику, що здатна забезпечити 
зростання виробництва і зайнятості, охорону 
довколишнього середовища, а процеси 
глобалізації в економіці також мають бути 
регульовані у світовому масштабі.  

Вони не згодні також із штучним 
розподілом соціальної політики лейбористів на 
дві частини – соціальні інвестиції і соціальну 
допомогу і вважають, що обидва ці типи 
соціальної політики однаково необхідні. На їх 
думку, в сучасних умовах кризи “держави 
загального добробуту”, систему соціального 
забезпечення треба не ламати, а реформувати. 

Автор вказує на те, що в останні роки гостро 
постала проблема реформування системи 
соціального забезпечення у Франції, яка має 
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хронічний дефіцит бюджету. Уряду Л. Жоспена 
довелося піти на часткову реструктуризацію 
системи медичного страхування, здійснити 
розробку проектів перегляду пенсійного 
забезпечення. 

В промисловості одним з аспектів діяльності 
кабінету Л. Жоспена є приватизація, яку уряд 
змушений був проводити у зв’язку з великими 
сумами дотацій нерентабельним підприємствам. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
в програмах ФСП акцент робиться на боротьбу 
з безробіттям, збільшення купівельної 
спроможності, скорочення робочого тижня, 
перерозподіл податків на користь найменш 
захищених прошарків населення. Історичні 
традиції та  політична практика визначили 
здійснення у ФСП більш “лівої” політики, ніж в 
інших Європейских соціал-демократичних 

партій. 
Інша  модель  –  шведський  або 

скандинавський соціалізм. Ця модель полягає 
у всеохопній державній підтримці кожного 
громадянина від народження і протягом усього 
життя. Це досягається не через суцільне 
одержавлення, а через перерозподіл прибутків у 
суспільстві за допомогою податків. У Швеції, 
як відомо, чи не найвищі у всьому світі 
податки, але ніхто від них не ухилявся, бо 
кожен знає, що завжди може розраховувати на 
державну соціальну допомогу. Проте високі 
податки, врешті-решт, призвели до гальмування 
економічного розвитку країни, збільшення 
собівартості і зробили шведську економіку 
неконкурентоспроможною. Тому виборці 
перестали підтримувати соціал-демократичну 
робітничу партію Швеції (СДРПШ). Через 
жорсткі економічні заходи її уряду, які були 
направлені на структурну перебудову 
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