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ТЕМА 3 

МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

 

3.1. Значення класифікацій соціальної політики. Консервативна 

модель соціальної політики. 

3.2. Ліберальна соціальна політика. 

3.3. Соціал-демократична та соціалістична моделі соціальної 

політики. 

3.4. Інші класифікації моделей соціальної політики. 

 

3.1. Значення класифікацій соціальної політики. Консервативна 

модель соціальної політики 

 

Конструювання моделей є одним з головних підходів до опису та 

порівняльного аналізу соціальної політики. Політичні стратегії та 

заходи мають спільні риси, провідні принципи, за якими їх можна 

диференціювати та виокремити відповідні моделі – «ідеальні типи», 

єдине ціле з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин, 

зразки, з якими можна порівнювати реальні процеси і факти. 

Моделювання – це і є сам процес виокремлення, конструювання 

моделей.  

З’ясування відмінностей між різними стратегіями соціальної 

політики та виокремлення відповідних моделей має значення як для 

розуміння її сутності, так і закономірностей розвитку, оцінювання 

змін, прогнозування майбутніх процесів у цій сфері. 

Одна з найбільш відомих класифікацій соціальної політики – це 

класифікація за ідеологічним критерієм. Соціальна політика займає 

одне з центральних місць в ідеологічних концепціях усіх політичних 

сил, адже є таким могутнім інструментом та засобом впливу, реалізація 

якого просто не може відбуватися в ізоляції від політичного контексту.  

Ідеологію можна визначити як взаємопов’язаний набір ідей та 

цінностей, що виражає ставлення до дійсності, визначає розуміння 

проблем та дії щодо вирішення цих проблем, спрямований на 

закріплення, розвиток чи зміну даних суспільних відносин. Певними 

ідеологічними конструкціями, настановами детермінована і соціальна 

політика.  

Класикою сучасного моделювання та основою для подальших 

розробок стала типологія Г. Еспінг-Андерсена, в основі якої – ідеологічні 

критерії та розміри соціальних виплат. Відповідно до цього критерію, 
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виокремлюються консервативна, ліберальна, соціал-демократична 

модель соціальної політики.  

У широкому розумінні консерватизм – це політична ідеологія, що 

орієнтується на захист та підтримку існуючих традиційних форм 

суспільного життя, морально-правових основ, заперечує революційні 

зміни тощо. Консерватизм як напрям у західній політології, філософії, 

соціології виник у відповідь на численні соціальні зміни, що розхитали 

європейський порядок починаючи із середини XVIII ст. у зв’язку з 

крахом феодалізму. Історично у виникненні консервативної політичної 

організації вирішальну роль відіграла реакція на Французьку революцію 

та Паризьку Комуну. Ця течія була відкрито націоналістичною, 

антиреволюційною і прагнула стримати демократичний імпульс, 

залишити суспільство класовим та ієрархічним. За консервативними 

поглядами, статус, ранг та клас є природними та даними. Логічно, що 

класичний консерватизм не передбачав ніяких соціальних гарантій. 

Домінувала теза, що соціальний захист вартий уваги лише в тих 

випадках, коли він необхідний для утримання суспільного порядку, 

коли є реальна загроза революційних рухів. Однак у подальшому 

консервативні установки дещо змінилися та стали менш категоричними. 

У сучасному світі неоконсерватизм є могутньою політичною та 

інтелектуальною силою. Сьогодні його прихильники – це торі у 

Великобританії, голісти у Франції, республіканці у США, християнські 

демократи у багатьох європейських країнах. Найбільші з консервативних 

партій: Консервативна партія Великобританії (виникла у 1867 році), 

Консервативна народна партія Данії (створена у 1916 р.). Консервативна 

модель соціальної політики характерна для таких європейських держав, 

як Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 

Значною перемогою консервативних сил став прихід до влади 

відповідних урядів у 70-х рр. ХХ ст., що значною мірою було обумовлене 

кризою соціальної державності. Вихід із кризи на той період та взагалі 

методи вирішення проблем «держави добробуту» консерватори вбачали 

у скороченні державного втручання, розгортанні ринкових сил, 

децентралізації та приватизації суспільного сектора, зменшенні витрат 

на програми соціального захисту. Щоб запобігти соціальній не-

справедливості, та як протидію гаслу «рівності результатів», 

неоконсерватори висувають ідею «рівності можливостей», яку західне 

суспільство повинно надати всім своїм громадянам.  

Вважається, що найбільш повне втілення консервативної моделі 

соціальної політики належить прем’єр-міністру Великобританії Маргарет 

Тетчер (1979-1990 рр.), і президенту США Рональду Рейгану (1981-
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1989 рр.), а також християнським демократам модель під час перебування 

при владі у ФРН. 

За консервативними поглядами, перерозподіл ресурсів, притаманний 

соціальній політиці, є несумісним із соціальною справедливістю, а 

нерівність – навпаки, відповідає цілям суспільного розвитку. Суспільство, 

яке прагне забезпечити швидке економічне зростання з допомогою 

ринкових механізмів, повинно надати відповідне винагородження тим, 

хто примножує національне багатство, а це значить, що воно заохочує 

нерівність.  

Консерватори виступають за скорочення соціальних витрат на 

користь нагромадження капіталу та відновлення дії законів ринкової 

економіки «в чистому вигляді». Вони впевнені, що у таких принципах 

були б зацікавлені як багаті, так і бідні, оскільки швидкі темпи 

зростання економіки, характерні для ринкових відносин, сприяли б 

зростанню загального добробуту, а державі необхідні б були лише 

незначні засоби для мінімального забезпечення порівняно невеликої 

кількості людей.  

За таким світоглядом, лише ринкова економіка, позбавлена надмірного 

державного втручання, надає всім громадянам рівні можливості. 

Консерватори звинувачують опонентів у недооцінюванні ролі ринку як 

регулятора в забезпеченні добробуту громадян. Такі проблеми людства, 

як жебрацтво, безробіття, є невід’ємними складовими існування 

суспільства, і запобігти їм неможливо в принципі, закони ринкової 

економіки незмінні, а створення «режимів соціального захисту», 

вступає у протиріччя із природним порядком.  

Показовими у контексті розглядуваних проблем є погляди відомого 

економіста Фрідріха Хайєка (1899-1992 рр.), який був переконаний, 

що формальна рівність перед законом несумісна з будь-якими діями 

уряду, спрямованими на забезпечення матеріальної рівності різних 

людей, і будь-який політичний курс, заснований на ідеї справедливого 

розподілу, однозначно призводить до руйнування правозаконності, 

адже для того, щоб політика давала однакові результати стосовно 

різних людей, з ними необхідно обходитися по-різному. Те ж саме 

відбувається і в економічній площині, де економічна свобода виявляється 

несумісною з «державними рестрикціями по забезпеченню економічної 

захищеності», ринок – єдиний ефективний регулятор розміщення 

ресурсів та розподілу матеріальних благ. 

До того ж, на думку консерваторів, державні соціальні програми 

більшою мірою шкідливі для суспільства, ніж корисні, оскільки 

об’єктивно призводять до зловживання соціальною допомогою. Так, 

страхування при безробітті не сприяє наполегливим пошукам праці з 
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боку тих, хто її позбавлений, і взагалі, кожна людина повинна 

передусім сама поліпшувати і дбати про власний добробут, не 

перекладаючи цю відповідальність на державу. Завжди існує небезпека, 

що в надії на допомогу з боку держави люди будуть прикладати менше 

зусиль для досягнення успіху в житті. Прихильники такої позиції 

впевнені, що зайве розростання соціального захисту виховуватиме 

утриманські настрої, орієнтацію на споживання та інші настанови, що 

підривають індивідуалістичні та вільні ринкові принципи, тобто 

принципи індивідуалізму, вільної конкуренції, опори індивіда на 

власні сили, орієнтації на успіх та наполегливу працю.  

Однак разом з тим, пріоритет такого політичного змісту не означає, 

що в консерватизмі немає соціального елементу. Головне, що в основі 

цього елементу лежить заохочення особистих досягнень та приватної 

ініціативи. Це заохочення полягає в наступному. Держава, вважають 

неоконсерватори, має допомагати лише тим, хто «хоче сам собі 

допомогти», тобто повинна створювати сприятливі умови для діяльності 

дрібних і середніх власників. Громадяни в цей час мають зосереджуватися 

на обов’язках, а не правах, користуватися установкою «що я можу 

зробити для країни», а не «що моя країна може зробити для мене».  

У зв’язку з цим консерватори відводять важливу роль недержавному 

сектору в соціальній політиці, розвитку партнерських відносин між 

державою, приватним сектором, громадськими та добродійними 

організаціями.  

Найбільш крайні консервативні ідеї знайшли свій прояв в течії 

«лібертаризму», яка з’являється в кінці 70-х рр. ХХ ст. Для обґрунтування 

відмови від державного втручання в економіку лібертаристи використали 

теорію справедливості американського філософа Роберта Нозіка 

(1938-2002 рр.), в якій центральне місце займає індивідуалістичне 

трактування людини.  

Сьогодні, на відміну від періоду «рейганоміки» та «тетчеризму», на 

практиці не є можливим чітко виокремити консервативну політику 

соціального захисту через те, що ідеологічні гасла дуже часто 

виявляються суто декларативними. Фактично, частка соціальних 

витрат зберігає рівновагу: існує саме в тому вигляді, який необхідний 

урядам країн, щоб, з одного боку, не втратити підтримки електорату 

(тобто не скорочуються), а з іншого, не посилюється через фінансові 

чинники.  

Як правило, будь-яке скорочення програм соціального захисту не 

схвалюється. Політично небезпечними в умовах демократії є спроби 

зменшити сферу діяльності соціальної держави, знизити якість послуг, 

навіть якщо це необхідно для подальшого стабільного економічного 
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розвитку країни. Тому, незважаючи на значну критику соціальної 

державності та її компонентів у другій половині ХХ ст., основні її 

складові залишалися незмінними. Навіть у 80-ті роки, час найбільшої 

критики «експансіоністського» соціального захисту, неоконсерватори 

остаточно не відмовлялись від нього, хоча і внесли суттєві виправлення з 

тим, щоб сприяти утвердженню «неоконсервативного соціального 

захисту», «держави добробуту для середнього класу». 

 

3.2. Ліберальна соціальна політика 

 

Інший світоглядний спосіб реалізації соціальної політики – це 

втілення в рамках ліберальної ідеології, що має за вихідні такі 

класичні принципи, як необмежена свобода підприємництва і торгівлі, 

парламентський державний устрій, плюралістична демократія, широкі 

свободи для індивідів у політичній, економічній та інших сферах 

життя суспільства. 

Один з основних постулатів класичного лібералізму – абсолютна 

свобода індивіда в економічній сфері. Звідси – економічна доктрина 

мінімального державного втручання соціальну сферу «laissez-fair», 

концепція держави – «нічного сторожа». Тільки повна свобода, за 

класичними ліберальними поглядами, забезпечить громадянам держави 

такі умови, які б дали змогу найбільшою мірою реалізувати свої 

здібності.  

На початку ХХ ст. на заміну цій доктрині невтручання, яка належала 

традиційному лібералізмові, почав формуватися «новий лібералізм», 

тобто неолібералізм з ідеєю соціально-політичної держави, яка бере на 

себе відповідальність за кожну людину і покликана забезпечити 

«загальне благо» всього народу. Неолібералізм став конструктивною 

відповіддю на критику ортодоксальної ліберальної держави, яка 

виявилася нездатною гарантувати достатній життєвий рівень, право на 

соціальний захист і таким чином забезпечувати безпеку в жорстких 

умовах ринкової економіки.  

У становленні «нового» лібералізму велике значення відіграли 

погляди англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса (1883-

1946 рр.). Він піддав сумніву автоматичне ринкове регулювання та 

інші принципи монетаризму, довів, що уряди здатні боротися з 

безробіттям, оперуючи витратами і податками.  

У цілому неоліберальна концепція соціальної політики сформу-

валась як відображення еволюції суспільства від пріоритетів вільного 

підприємництва до державного регулювання економіки та інститу-

ціоналізації нових форм державного втручання в суспільне життя. 
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Реформи «нового лібералізму» в сфері соціального захисту та перегляд 

традиційного світогляду мали на меті уникнення суспільних катаклізмів, 

досягнення соціальної стабільності, і здебільшого вони виправдали 

своє призначення. 

Вперше неоліберальна концепція соціального захисту була втілена 

в політиці «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта і відображена в Законі про 

соціальний захист, у подальшому дістала розвиток у роки Другої 

світової війни. В повоєнні роки її прихильники відстоювали принципи 

створення «режимів соціального захисту». В цілому неокейнсіанські 

настрої панували в західноєвропейських країнах до кризи соціальної 

державності середини 70-х років. 

У сучасних умовах ліберальна модель соціальної політики характерна 

для Великій Британії, Сполучених Штатів Америки, Австралії і 

Нової Зеландії. Властивим для цієї моделі є помірковане, вкрай 

дозоване втручання держави в соціальну сферу; вибірковість, адресність, 

а не універсалізм під час розподілу соціальних виплат; посилення 

співробітництва між суспільним та приватним секторами в реалізації 

соціальних програм; розширення системи соціального страхування; 

активна та динамічна політика прибутків. 

Така політика спрямована на створення системи, яка б, з одного 

боку, деякою мірою пом’якшувала соціальну нерівність, а з другого, 

робила це таким чином, щоб це не заважало трудовій мотивації 

населення. Розмір допомог нужденним не повинен перевищувати 

певної межі з тим, щоб сприяти бажанню працювати як з боку 

отримувачів цих допомог, так і взагалі всього населення. 

Свобода як основна цінність цивілізованого суспільства залишається 

наріжним каменем лібералізму, і саме з цією цінністю пов’язане негативне 

ставлення лібералів до надмірного зростання соціальних витрат. 

Базовими цінностями, які можуть забезпечити цю «позитивну свободу» 

громадянина, з неоліберальної точки зору є: гарантія громадянських 

свобод та політичних прав людини; відсутність дрібної опіки держави 

та будь-якого примушення по відношенню до громадянина; рівність 

громадян не тільки перед законом, але й по відношенню до економічних, 

соціальних, духовних благ. 

Ці принципи свободи та рівності з урахуванням розвитку суспільства 

передбачають, що кожен член демократичного суспільства повинен 

мати право на отримання мінімальної кількості благ та послуг, 

необхідних для свободи та рівності особистості. 

Визнаючи правомірність існування розвиненої системи соціального 

захисту, ліберали, як і консерватори, занепокоєні тим, що сама ідея 

соціального захисту неодмінно пов’язана з ідеєю перерозподілу. З цієї 
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точки зору, більшість соціалістів та соціал-демократів прагнуть 

реалізувати по суті механістичний підхід, беручи гроші у одних груп і 

даючи їх іншим; такий підхід, на думку лібералів, або не враховує 

реального положення речей, або заважає свободі громадянина. 

Прибічники цієї моделі наголошують на тому, що в реальності 

дуже багато заходів, пов’язаних з перерозподілом у сфері оподаткування, 

в подальшому виявились бездіяльними, а результатом стала всезагальна 

зрівнялівка, доповнена обмежуванням свободи.  

 

3.3. Соціал-демократична та соціалістична моделі соціальної 

політики 

 

Соціал-демократичну модель соціальної політики нерідко називають 

патерналістською, а соціал-демократію часто ототожнюють з розвиненою 

соціальною політикою, сильною системою соціального захисту. Із 

перебуванням соціал-демократичних партій при владі в Західній 

Європі пов’язано створення дієвого державного сектора економіки, 

збільшення частки національного доходу у соціальних витратах, та 

формування соціальної державності в цілому. 

Чільне місце в соціал-демократичній ідеології займають проблеми 

соціальної справедливості, солідарності, рівності, та свободи. Рівність 

означає рівну цінність всіх людей і є неодмінною умовою вільного 

розвитку як окремої особистості, так і всього суспільства; свобода 

виявляється в тому, що кожен має право бути вільним від політичного 

примусу, діяти у відповідності зі своїми цілями та індивідуальними 

можливостями, дотримуючись при цьому солідарності. Солідарність 

як загальний принцип спільності людства є дуже вагомим у соціал-

демократичній ідеології, поряд зі справедливістю.  

У кінці ХХ ст. більше місця в світогляді соціал-демократів почали 

займати питання співвідношення соціальних витрат та економічного 

потенціалу, роль ринкових та комерційних механізмів. Зокрема, 

1990-ті роки нерідко сприймаються як час зникнення «шведського 

соціалізму». В цей період були проведені значні скорочення в системі 

соціального страхування, асигнуваннях на медичне обслуговування та 

освіту. 

Деякі дослідники впевнені, що одна з основних причин кризи 

шведської моделі – ідеологічна. Наприклад, Г. Еспінг-Андерсен 

вважає, що реальне джерело нестійкості шведських соціал-демократів – 

це проблема рівності, яка є вічною «ахіллесовою п’ятою» соціал-

демократичної моделі. Вчений стверджує, що шведська соціал-демократія, 

скоріше за все, повинна буде відмовитись від одного з наріжних 
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каменів соціалізму та погодитись із тією ідеєю, що рівність може бути 

лише метою другого порядку. 

Соціал-демократи виступають за широке розуміння соціальної 

держави, підкреслюють необхідність розглядати соціальну політику 

цілісно з іншими напрямами державної політики. Соціальна політика 

має самостійне, а не другорядне значення, і не повинна перетворюватися 

на побічну функцію економічної та фінансової політики.  

Отже, згідно з соціал-демократичними поглядами, соціальна політика 

повинна гарантувати надійну безпеку індивіда від негараздів, 

неминуче пов’язаних із ринковою економікою, – злиднів, безробіття, 

бідності з незалежних від людини причин. Саме через таку систему 

можна втілити уявлення про соціальну справедливість, рівність та 

солідарність. Соціальний захист – це відповідальність усього суспільства 

за кожну окрему людину, і його рівень свідчить про свідомість, зрілість 

соціуму, здатність суспільства взяти на себе обов’язки по утриманню 

тих, хто цього потребує, таким чином суспільство виявляє свою 

цивілізованість.  

Наявні спільні риси соціал-демократичних поглядів на соціальний 

захист та соціалістичних. Однак, на відміну від соціалізму, загальним 

орієнтиром соціал-демократії є «демократичний соціалізм» і формування 

соціально орієнтованого ринкового господарства – економічної 

парадигми, яка поєднує принципи ринкової свободи та соціального 

вирівнювання. Метою соціального ринкового господарства є створення 

загальних інституціональних умов господарської діяльності для 

максимальної самореалізації кожного члена суспільства в економічній 

сфері. Це так звана «золота середина», компроміс між ринком 

капіталізму та соціальними гарантіями соціалізму.  

Більш зважена позиція соціал-демократів у порівнянні з соціалістами 

відображається в концепції «третього шляху», що полягає у поєднанні 

соціальної солідарності з динамічним розвитком економіки. Це і є 

серединний варіант між капіталізмом та соціалізмом, індивідуалізацією та 

одночасним прагненням людей жити в зручному суспільстві, що 

забезпечує безпеку та соціальну гармонію. Шлях зменшення фінансового 

тягаря, пов’язаного з об’ємом соціальних виплат в системі соціального 

захисту, соціал-демократи вбачають у практиці субсидіарності – 

перекладанні частини таких виплат на місцеві громади, благодійні 

організації та фонди. 

У пошуках нових шляхів у розвитку соціальної політики демократи 

звертаються до ідей відомого англійського соціолога Ентоні Гідденса, 

який вирішальну роль у суспільстві відводить соціально активному 

індивідууму, що повинен сам будувати своє життя, самостійно 
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осмислювати методи вирішення складної життєвої ситуації, а до 

держави звертатись лише у крайньому випадку. У своїх роботах 

Е. Гідденс підкреслює, що глобалізація охоплює не лише матеріалізо-

ваний світ, але й весь соціум, який на рівні індивіда вчиться долати 

нові ризики за допомогою так званої «соціальної рефлексії».  

Таким чином, соціал-демократична модель соціальної політики є 

найбільш розвиненою. За цією ідеологією, соціальний захист має 

самостійне значення. Соціал-демократична соціальна політика має 

забезпечувати надійний захист індивіда від ринкових негараздів – 

злиднів, безробіття, бідності. Саме таким чином реалізовуються головні 

положення соціал-демократичної ідеології - уявлення про соціальну 

справедливість, рівність та солідарність. Незважаючи на складнощі 

розвитку соціальної державності та загальні волюнтаристські тенденції, 

соціал-демократи впевнені в необхідності подальшого посилення 

соціального захисту як втілення відповідальності всього суспільства за 

кожну окрему людину. 

Виокремлюється також соціалістична модель соціальної політики, 

основні відмінності якої можна вивчити на прикладі Радянського 

Союзу. Для цієї моделі характерний перш за все патерналізм, який 

виявляється в охопленні соціальним забезпеченням практично всього 

населення країни, наявності значних фінансових зобов’язань з боку 

держави по відношенню до громадян. Цей фінансовий тягар є 

потенційною небезпекою, адже держава, без участі громадського 

сектора, об’єктивно не може постійно нести тільки на собі відпо-

відальність за вирішення всіх соціальних проблем країни. До того ж 

патерналістська система універсальна для всіх категорій населення, а 

відтак не потребує високого рівня перевірки рівня нужденності. Це 

може спричиняти виплати тим громадянам, хто насправді цього не 

потребує, та брак уваги до дійсно бідних. Наступний момент – 

соціалістична соціальна політика не включає медичного страхування, 

страхування на випадок безробіття.  

Таким чином, в узагальненому вигляді ідеологічні моделі соціальної 

політики можна охарактеризувати наступним чином. Для консервативної 

моделі в «чистому вигляді» характерний мінімалізм. «Ідеальний» 

консервативний соціальний захист не розглядається як засіб реалізації 

рівності; не може виходити за межі мінімуму та повинен надаватися 

тільки у крайньому випадку; його фінансування максимально перекладене 

з державного на приватний сектор, громадські організації. Соціал-

демократична модель найбільш розвинена, така соціальна політика має 

самостійне значення, призначена забезпечувати надійний захист 

індивіда від ринкових ризиків. Ліберальна модель займає серединне 
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положення між консервативною та соціал-демократичною, характери-

зується поміркованістю, адресністю, вельми дозована, передбачає 

розширення системи соціального страхування, активну та динамічну 

політику прибутків. Соціалістична соціальна політика – універсальна 

для всіх категорій громадян, централізована, колективістська. 

Разом з тим, на практиці сьогодні доволі важко простежити чітку 

відповідність ідеологічних гасел реальній політиці. Трансформація 

соціальної політики в останні роки підпорядковується головним чином 

принципам прагматизму, про що свідчать подекуди «ідеологічно 

невідповідні» стратегії західноєвропейських «партій влади». Прагматизм 

виявляється в готовності використовувати різні варіанти рішень 

незалежно від того, до якої політичної платформи чи ідеології вони 

належать, критерієм відбору є лише ефективність заходів.  

 

3.4. Інші класифікації моделей соціальної політики  

 

Класикою моделювання соціальної політики є погляди британського 

соціолога Ричарда Титмуса, який виділяв маргінальну, інститу-

ціонально-розподільчу і проміжну моделі соціальної політики. 

Згідно з маргінальною моделлю (США), соціальний захист надається 

лише тоді, коли для задоволення потреб індивіда недостатньо не 

тільки його власних зусиль, але й ринку та родини як «природних 

механізмів задоволення соціальних потреб». Соціальний захист має 

допоміжний характер і діє вибірково щодо найбідніших груп 

населення. Характерною рисою цієї моделі також є те, що будь-які 

соціальні витрати розглядаються з точки зору їх позитивного або 

негативного впливу на ринкову економіку. 

Інституціонально-розподільча модель (Швеція та інші скандинавські 

країни) має два основних елементи. Один елемент, «розподільчий», 

передбачає вирівнювання ресурсів між людьми, а інший, «інститу-

ціональний», базується на прийнятті державою соціальної відповідальності 

за добробут своїх громадян й за пом’якшення негативних наслідків 

ринкового функціонування. Показник соціальних витрат у цій моделі 

складає більше третини від валового національного продукту, а частка 

приватного сектора в національній системі соціального захисту 

мінімальна.  

Проміжна модель (Німеччина, Великобританія) була запропонована 

Р. Титмусом як своєрідний компроміс. Вона мала поєднати найкращі 

риси як інституціонально-розподільчої, так і маргінальної моделей. На 

практиці більшість країн Заходу дотримуються тих чи інших 

модифікацій саме цього підходу, оскільки він є досить гнучким щодо 
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можливості змінювати стратегію відповідно до внутрішньополітичних 

чинників. 

Інший дослідник, С. Лейбфрід запропонував класифікацію, яка 

базується на принципі «сімейної схожості». Його чотири моделі – це 

чотири групи країн, які характеризують переважно європейські 

підходи до соціального захисту: 

– англосаксонська модель (залишкова) характерна для Велико-

британії, США, Австралії, Нової Зеландії; 

– «бісмаркова» (інституціональна) модель застосовується в 

Австрії, Німеччині; 

– скандинавська (модерна) запроваджується в Швеції, Норвегії, 

Данії, Фінляндії; 

– латинського узбережжя (рудиментарна) реалізується в Іспанії, 

Португалії, Греції, Італії, Франції. 

У. Лоренц, об’єднуючи типології Г. Еспінг-Андерсена та С. Лейбфрида, 

виокремлює чотири моделі: скандинавську, залишкову, корпоративістську 

та рудиментарну. 

Головною ознакою скандинавської моделі, за У. Лоренцом, є 

солідарна й універсальна система соціального захисту. Також важливою 

умовою є зайнятість як головна умова, що забезпечується державою, в 

тому числі активне залучення жінок до трудової діяльності. Найкраще 

ця модель представлена у Швеції. 

На відміну від скандинавської, залишкова модель спрямована на 

підтримку поза межами ринку праці (Великобританія, США, Нова 

Зеландія, Австралія). Для цієї моделі характерним є, по-перше, те, що 

державна соціальна допомога звернена в першу чергу на мало-

забезпечених, не має комплексного й універсального характеру; по-

друге, наявний дуалізм держави і ринку у страхуванні, житловому 

забезпеченні, освіті, охороні здоров’я, службах допомоги в громаді; 

по-третє, відбувається поляризація функцій догляду та контролю, 

тобто держава бере на себе функції першочергового втручання та 

контрольного оцінювання, недержавні організації – здійснення догляду. 

У рамках корпоративістської моделі держава може делегувати 

обов’язки щодо соціального захисту і особливо щодо соціального 

страхування професійним, релігійним або доброчинним організаціям, 

зберігаючи таким чином статусні розрізнення. Ця модель діє в Австрії, 

Німеччині, Голландії та Швейцарії, є деякі її елементи у Франції та 

Італії.  

Рудиментарна модель соціального захисту властива для Португалії, 

Іспанії, Греції, Ірландії та частково Італії: в цих країнах юридичні 

права на соціальне забезпечення повністю відсутні або мінімальні. 
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Відповідні функції, зокрема надання персональних послуг, догляд, 

держава перекладає на волонтерський та неформальний сектори. 

Соціальні служби в цих країнах розвивались несистематично, водночас 

обіцянки майбутньої всеохоплюючої системи соціального захисту 

залишаються політичним засобом забезпечення стабільності в 

суспільстві. 

Єдиної європейської соціальної моделі на сьогодні не існує, 

наявний скоріше набір кількох моделей з деякими спільними рисами. 

В цьому плані принциповим стало дослідження «Глобалізація та 

реформування європейських соціальних моделей» проведене бельгійським 

вченим Андре Сапіром для Європейської комісії і представлене на 

засіданні Економічного та фінансового комітету (ECOFIN) в Манчестері 

9 вересня 2005 р. За результати роботи автор виділяє чотири окремі 

європейські соціальні моделі – північну, англосаксонську, конти-

нентальну та середземноморську. Північна модель (Данія, Фінляндія, 

Швеція, Нідерланди) відрізняється високим рівнем соціального 

захисту та універсальним характером надання допомоги, значним 

фіскальним навантаженням на ринок праці. Англосаксонській моделі 

(Великобританія, Ірландія) властивий універсальний характер надання 

допомоги лише у виняткових випадках, при цьому грошові виплати 

спрямовані в першу чергу на підтримку людей працездатного віку. 

Таким чином система спрямована на заохочення активності реципієнта 

у пошуках роботи. Для континентальної моделі є властивим професійно-

корпоративна основа соціальної політики, розмір соціальних виплат 

тут залежить від величини сплачуваних робітником внесків. Особи, що 

не мають соціальної страховки, можуть розраховувати на надання 

соціальної допомоги з держбюджету. Середземноморська модель 

(Греція, Італія, Португалія і Іспанія) характеризується переважанням 

пенсійних виплат у соціальних витратах, високим ступенем розподілу 

отримувачів допомоги залежно від статусу, регулюванням заробітної 

плати у легальному секторі колективними угодами. 

Досить поширеним є термін «європейська соціальна модель» 

(European Social Model), яку можна визначити як набір принципів, 

цінностей, спільних для європейських країн і заснованих на переконанні, 

що стабільне економічне зростання має поєднуватися з постійним 

покращенням умов життя та праці громадян. На практиці це означає 

повну зайнятість, розвинуте трудове законодавство, якісні робочі 

місця, рівні можливості, соціальний захист для всіх, боротьбу з бідністю 

та соціальним відторгненням, заохочення громадян до прийняття 

рішень, які впливають на суспільство.  
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Важливою рисою європейської соціальної моделі, також є вагома 

роль середнього класу як основи соціальної стабільності, згладжування 

суспільної напруги та сталого людського розвитку.  

У цілому для виокремлення моделей соціальної політики вико-

ристовуються такі критерії, як кількісні («екстенсивні») та якісні 

(«інтенсивні») показники соціального захисту, його ідеологічне підґрунтя; 

розмір виплат; ступінь та перерозподіл адміністрування соціального 

захисту з боку різних інститутів, таких як держава, недержавний 

сектор, приватні агенції та ін.  

Виділення та опис різних моделей допомагає при порівнянні та 

аналізі конкретних прикладів практичного здійснення соціальної 

політики. Будь-яка модель соціальної політики може бути дієвою лише 

за умов відповідного організаційного та фінансового забезпечення. 

Фінансування соціальних програм й інших заходів, пов’язаних із 

соціальною політикою, знаходиться в прямій залежності від частки 

витрат на цю сферу у внутрішньому валовому продукті (ВВП) країни, 

а також від рівня доходів населення. 
 

Ключові поняття: консервативна, ліберальна, соціал-демократична, 

соціалістична моделі соціальної політики; laissez-fair; патерналізм; 

маргінальна, інституціонально-розподільча, проміжна моделі соціальної 

політики; лібертаризм; європейська соціальна модель. 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

Теми рефератів 
 

1. Соціал-демократична модель соціальної політики. 

2. Шведська модель соціальної політики: переваги та недоліки. 

3. Моделі держав добробуту та соціальної політики. 

4. Радянський досвід здійснення соціальної політики. 

 

 

Контрольні питання  
 

1. Які критерії використовуються для виділення моделей 

соціальної політики? 

2. У чому полягає сутність консервативної моделі соціальної 

політики? Які основні характеристики соціал-демократичної моделі 

соціальної політики? 

3. У чому полягає значення виділення та класифікації моделей 

соціальної політики? 

4. Що є характерним для ліберальної моделі соціальної політики? 
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5. Опишіть класифікацію соціальної політики Р. Титмуса. 

6. Дайте визначення європейській соціальній моделі. 

 

Тестові завдання  
 

1. Для політичного курсу «рейганоміка» є характерною ідеологія: 

а) лібералізму; 

б) консерватизму; 

в) соціал-демократії. 

2. Такі заходи в економіці, як звільнення приватного капіталу від 

надмірного державного втручання, скорочення соціальних виплат, 

властиві концепції: 

а) лібералізму; 

б) неоконсерватизму; 

в) соціалізму. 

3. Політичний курс під назвою «тетчеризм» був пов’язаний з ідеологією: 

а) соціал-демократії; 

б) лібералізму; 

в) консерватизму. 

4. У «Новому курсі» Франкліна Рузвельта практичного втілення дістала 

концепція: 

а) консерватизму; 

б) лібералізму; 

в) соціал-демократії. 

5. Часом втілення неоконсервативної соціальної політики стало 

президентство Рональда Рейгана в США у: 

а) 80-ті рр. ХХ ст.; 

б) 60-ті рр. ХХ ст.; 

в) 30-ті рр. ХХ ст. 

6. У течії «лібертаризму» знайшли свій вияв найбільш крайні: 

а) соціал-демократичні ідеї; 

б) неоліберальні; 

в) неоконсервативні. 

7. Помірковане втручання держави в соціальну сферу, розширення 

системи соціального страхування, адресність є ознаками: 

а) соціал-демократичної моделі соціальної політики; 

б) неоліберальної; 

в) неоконсервативної. 

8. Патерналістським нерідко називають: 

а) соціал-демократичний тип соціальної політики; 

б) неоліберальний; 

в) неоконсервативний. 
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9. Універсалізм, патерналізм, відсутність медичного страхування та 

страхування на випадок безробіття є характерними рисами: 

а) ліберальної моделі соціальної політики; 

б) соціалістичної; 

в) соціал-демократичної. 

10. Політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників 

парламентського ладу, приватної власності, вільного підприємництва і 

демократичних свобод, – це: 

а) консерватизм; 

б) лібералізм; 

в) соціалізм. 

11. Консервативна модель соціальної політики характерна для: 

а) Данії, Норвегії, Фінляндії; 

б) Франції, Німеччини, Австрії; 

в) США, Австралії, Великій Британії. 

12. Ліберальна модель соціальної політики характерна для: 

а) Данії, Норвегії, Фінляндії; 

б) Франції, Німеччини, Австрії; 

в) США, Австралії, Великій Британії. 

13. Для Данії, Норвегії, Фінляндії характерна: 

а) соціал-демократична модель соціальної політики; 

б) консервативна; 

в) ліберальна. 

14. В основі класифікації соціальної політики за ідеологічним 

критерієм та розмірами соціальних виплат лежать погляди: 

а) Ричарда Титмуса; 

б) Гости Еспінг-Андерсена; 

в) Уолтера Лоренца. 

15. Суттю економічної доктрини laissez-fair є: 

а) необхідність збільшення соціальних витрат; 

б) мінімальне державне втручання в економіку; 

в) інше. 
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