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ОСНОВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Стаття присвячена з’ясуванню основних моделей соціальної політики сучасної держави. Визначено, що 

функціонування економік індустріалізаційного типу об'єктивно потребувало чіткої регламентації трудових відносин 

і відповідної державної соціальної політики, яка, в свою чергу, визначила необхідність регулювання соціального 

життя суспільства. Встановлено, що в сучасних умовах одним із пріоритетів державної соціальної політики є 

формування ефективної її моделі, яка дозволить досягти балансу між грошовими доходами населення і товарними 

ресурсами, створити умови для вирішення житлової проблеми, задоволення попиту населення, зростання його 

духовності, освіченості і культури. Реалізація цієї моделі соціальної політики в Україні вимагає не тільки колосальних 

зусиль держави, але й широкої підтримки самого громадянського суспільства. Завдання по реалізації в нашій країні 

активної моделі соціальної політики необхідно вирішувати вже сьогодні в інтересах забезпечення ефективної 

соціальної політики, процвітання нашої держави і громадян в майбутньому. 
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Постановка проблеми. Висока індустріалізація 

економік країн Західної Європи визначила необ-

хідність радикальних соціальних трансформацій і 

відповідної регламентації державної соціальної 

політики. Функціонування економік індустріаліза-

ційного типу об'єктивно потребувало чіткої регла-

ментації трудових відносин і відповідної державної 

соціальної політики, яка, в свою чергу, визначила 

необхідність регулювання соціального життя сус-

пільства. До цього періоду соціальний захист 

вичерпувалася наданням певних послуг з викорис-

танням деяких форм соціальних гарантій (в основ-

ному пенсій) для військовослужбовців і чиновни-

ків. У наступному актуалізувалися питання форму-

вання цілісних системних концепцій соціальної 

політики, розробки її моделей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання соціальної політики в Україні досліджу-

вали такі науковці, як: Бандура І., Длугопольсь-

кий О., Мельник С., Рівчаченко С., Семигіна Т. та 

інші. Проте, на сьогодні актуальним є досліджен-

ня основних моделей соціальної політики сучас-

ної держави, що зумовило вибір теми даної статті. 

Мета статті – з’ясувати основні моделі 

соціальної політики сучасної держави. 

Основні результати дослідження. Теоретич-

но модель соціальної політики – це умовна «річ», 

що відображає властивості і якості соціально 

орієнтованої політики, яка формується категорія-

ми науки. На нашу думку, під моделлю соціаль-

ної політики слід розуміти її образ, бажаний стан 

властивих тільки їй специфічних особливостей, 

своєрідний еталон, що відображає її якісні харак-

теристики, прогнозований стан соціально спря-

мованої політики, що формується за допомогою 

наукових принципів і категорій. 

На даний час немає чітко визначеної моделі 

соціальної політики. В практичній діяльності пере-

важно спостерігається наближення моделей, де 

переважають характерні риси однієї з них. Чимала 

кількість вчених докладають чимало зусиль до 

створення оптимальної (європейської) моделі со-

ціальної політики, яка б базувалася на впливі не 

лише ринкових важелів, але й на державному 

регулюванні.  

У скандинавській моделі ринок є системою, що 

самоорганізується, в якій держава виступає лише 

одним з господарюючих суб'єктів. Політика в області 

перерозподілу носить егалітарний характер, і соці-

альні цілі мають пріоритет перед економічними, тому 

через бюджет перерозподіляється до 60% ВВП. Для 

даної моделі характерна менша ієрархія заробітних 

плат, велике податкове навантаження і прогресивний 

прибутковий податок, який призводить до вирівню-

вання доходів, одержуваних в якості заробітної плати, 

ще до отримання соціальних трансфертів. Пріоритет-

ним методом соціальної політики в галузі соціального 

захисту є програми професійної підготовки і перепід-

готовки, працевлаштування безробітних, а не транс-

ферти, хоча їх роль значима в даній моделі. Розвинена 

система соціального страхування забезпечує всіх гро-

мадян виплатами через хворобу, при догляді за діть-

ми, а також компенсує витрати на навчання [2, с. 95].  

Найбільш ефективною у скандинавській моделі 

є Шведська модель соціальної політики. Термін 

“шведська модель” з’явився наприкінці 1960-х рр., 

коли іноземні спостерігачі стали відзначати успіш-

не сполучення у Швеції швидкого економічного 

зростання з політикою реформ на тлі відносної соці-

альної безконфліктності в суспільстві. Відзнача-

ється надзвичайно високою часткою ВВП, яка роз-

поділяється через бюджет (понад 50%); соціальна 
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політика тісно пов’язана з державним 

регулюванням економіки, що має чітко виражену 

соціальну спрямованість [5, с. 220].  

Основним принципом шведської соціальної 

моделі є її універсальність – вона охоплює всі шари 

населення. Усі громадяни поза залежністю від 

їхнього соціального статусу беруть участь у її 

фінансуванні, вносячи сорозмірний своїм доходам 

внесок – принцип солідарності. Держава ж бере на 

себе функції перерозподілу соціальних благ від 

забезпечених до найбільш уразливих категорій 

населення. Рівень оподаткування в Швеції 

становить близько 67% і є одним із найвищих в 

світі, але у Швеції це повною мірою компенсується 

високим ступенем соціальної захищеності 

населення, відсутністю значних контрастів між 

багатством і бідністю і, відповідно, високою 

політичною і соціальною стабільністю [6, c. 194].  

Соціальна політика у Швеції, яка вважалася 

«класичною» соціалдемократичною, нині інкор-

порує в собі інструменти та заходи, властиві 

країнам із ліберальною та корпоративістською 

моделями соціального забезпечення. Відбуваєть-

ся, нехай і не надто популярний серед населення, 

але економічно зумовлений, перехід до соціаль-

ного страхування, зокрема до приватних пенсій-

них рахунків, виплат, що залежать від трудового 

стажу, і заміна частини універсальних програм 

соціальної допомоги адресними. I все ж шведи за-

галом задоволені своєю системою соціального за-

хисту, високими стандартами життя та однією з 

найвищих у світі очікуваною тривалістю життя 

[7, с. 47].  

Соціальна програма Швеції направлена на те, 

щоб безробітні повернулися до нормальної трудо-

вої діяльності якомога раніше. Для Шведської мо-

делі характерна активна державна політика зайня-

тості, яка направлена на підвищення конкуренто-

спроможності робочої сили, передусім через 

профпідготовку працівників, створення робочих 

місць, як у державному секторі, так і шляхом 

субсидування приватних компаній, суміщення тих, 

хто шукає роботу та вакантних місць, в тому числі і 

через інформацію і профорієнтацію. На ці цілі 

Швеція витрачає більше коштів, ніж будь-яка 

держава [6, с. 195].  

Досліджуючи загальну характеристику вище 

наведених моделей соціальної політики можна 

помітити очевидну відмінність між ними. Зокрема, 

соціальна політика скандинавської моделі покли-

кана забезпечити повну зайнятість, зменшити 

диференціацію в рівнях суспільного доходу, в той 

час коли континентальна модель праця передба-

чає, що соціальне забезпечення залежить від праці. 

Іншими словами, континентальна модель спрямо-

вана на працююче та непрацююче малозабезпе-

чене населення. Головна характеристика лібера-

льної моделі полягає у створенні умов одержання 

доходів населення, що не може бути нижчим від 

прожиткового мінімуму. 

На нашу думку, в рамках ліберальної (англо-

саксонської) моделі варто виокремити американ-

ську та японську моделі соціальної політики.  

У CШA модель соціальної політики прийнято 

називати ліберальною чи навіть «ультра-лібера-

льною», бо вона спирається на таку цінність, як 

індивідуалізм, — або «залишковою» (residual), 

оскільки, як зазначалося, держава надає лише 

мінімальну допомогу. При цьому ставлення до 

отримувачів допомоги (нужденних) є доволі стиг-

матизуючим. Хоча відомий британський фахі-

вець із соціальної політики П. Спікер розцінює 

американську модель як «плюралістичну», 

оскільки вона поєднує різнопланові державні, 

місцеві, комерційні та благодійні соціальні про-

грами. Нині в цій країні поглиблюється лібера-

лізація соціального забезпечення, скорочується 

фінансування соціальних програм, лунають деба-

ти з приводу комерціалізація соціального страху-

вання, передусім пенсійного. Серед інших явищ 

варто назвати відмову від впровадження обов'яз-

кового медичного страхування, яке б забезпечило 

універсальний доступ до медичних послуг, а та-

кож погіршення економічної ситуації та зростан-

ня безробіття. Хоча в моделі соціальної політики 

США й не відбулося надто радикальних змін, як 

це спостерігають в інших країнах, а лише погли-

билися її «залишковості», проте американські 

вчені не беруться прогнозувати розвиток соціаль-

них програм на найближчу перспективу, особли-

во з огляду на нинішній економічний спад, скоро-

чення видатків на соціальну сферу та прагнення 

відігрівати роль «світового жандарму» [7, с. 48].  

Головний принцип американської моделі 

соціальної політики – відокремлення соціального 

захисту від вільного ринку й обмеження захисту 

лише тих, хто не має інших доходів, крім 

соціальних виплат. При цьому забезпечується 

досить високий рівень і якість життя основної 

частини населення. Відмінні риси: відсутність 

уніфікованої системи соціального захисту, 

мінімалістський підхід до розв’язання соціальних 

проблем; реалізація федеральних програм на 

рівні штатів із подвійним фінансуванням із бюд-

жетів обох рівнів; обов’язкове солідарне соціаль-

не страхування, за рахунок якого виплачують 

пенсії, допомогу малозабезпеченим тощо; вико-

ристання перевірки нужденності в усіх програмах 

соціальної допомоги; розгалужена мережа добро-

вільного медичного страхування, частково регу-
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льованого державою; існування приватних закла-

дів із надання платних соціальних і медико-соці-

альних послуг; активна діяльність благодійних 

організацій за відсутності політики “соціального 

замовлення”, розвиток волонтерства [5, с. 221].  

Японія залишається однією з найбагатших 

найпродуктивніших і найосвіченіших країн світу. 

Водночас зміна укладу життя, не останньою 

чергою під впливом глобалізації, зростання в 

суспільстві частки людей похилого віку, різке 

погіршення соціально-економічного стану час-

тини японців, складний психологічний клімат у 

суспільстві свідчать про те, що в XXI століття 

Японія входить з проблемами, які зумовлюють 

необхідність переосмислення концепції «суспі-

льства загального добробуту» та модифікацію, 

якщо не реформування, моделі соціального забез-

печення, яке раніше вважали корпоративістським 

або навіть «конфуціанським», тобто орієнтованим 

на допомогу в родині. Упровадження 2000 року 

спеціального страхування на випадок довготри-

валого догляду в похилому віці призвело до 

перегляду концептуальних основ організації 

соціальних послуг [7, с. 49-50].  

Японська модель соціальної політики передбачає 

проведення політики вирівнювання доходів, особли-

ву політику використання робочої сили (система 

довічного найму з певними сучасними модифіка-

ціями), домінування психології колективізму, солі-

дарності в доходах, досягнення консенсусу між різ-

ними суб’єктами у розв’язанні соціально-еконо-

мічних проблем, виділення питань підвищення жит-

тєвого рівня населення в ранг національних 

пріоритетів [5, с. 222].  

Також в рамках ліберальної (англосаксонської) 

моделі варто виокремити британську систему 

соціальної політики. У Великобританії триває 

орієнтація на «змішану» економіку; нинішня модель 

соціальної політики поєднує в собі як наслідки 

тетчерівської політики впровадження ринкових 

відносин у соціальній сфері, так і новітні спроби 

лейбористського уряду щодо поступового переходу 

до універсальності в окремих соціальних програмах. 

Останнім часом дедалі активніше почали перевіряти 

рівень нужденності для призначення соціальної 

допомоги. Наприклад, тепер прохач такої допомоги 

має пояснити причини, через які він не працює, 

довести своє право на допомогу й насамперед 

отримати консультацію стосовно пошуку нової 

роботи. Розвивається й ідея призначення додаткової 

пенсії, яку впровадили ще 1975 року, але від квітня 

2001 року з'явилася ще й так звана «професійна 

пенсія», тобто ще одна форма соціального 

страхування [7, с. 51].  

Британська система соціальної політики уза-

саджена в ідеї політичного курсу лейбористів, що 

отримав назву «Третього шляху». Він мав на меті 

відхід від традиційних лівих та правих ідеологіч-

них поглядів і полягав у тому, що лейбористи 

враховували реалії глобалізації, постфрейдизму, 

гнучкі трудові стосунки, фрагментованість ринку 

та його орієнтацію на послуги. Концепція «мора-

льності», проголошена в межах цього курсу, грун-

тувалася на сприянні розвиткові активної участі 

громадян у колективній діяльності, переосмис-

ленні громадянства як забезпеченості належною 

роботою, встановленні взаємозв'язку між соціаль-

ними правами людини та її обов'язками. «Третій 

шлях» убачав у державі силу, яка захищатиме 

ефективні громади та волонтерські організації, 

заохочуючи їхнє зростання з тим, щоб вони самі 

розв'язували соціальні проблеми [7, с. 51-52].  

Досить широко поширена європейська соціаль-

на модель – набір принципів, цінностей, спільних 

для європейських країн і заснованих на переконан-

ні, що стабільне економічне зростання повинне по-

єднуватися з постійним поліпшенням умов життя 

і праці громадян. На практиці це означає високий 

ступінь зайнятості, розвинене трудове законодав-

ство, якісні робочі місця, рівні можливості, соці-

альний захист для всіх, боротьбу з бідністю тощо. 

Європейська модель заснована на ордолібераль-

них принципах. У них визнається необхідність і 

бажаність державного перерозподілу з метою 

згладжування економічної та соціальної нерівності 

до рівня, не порушує основу соціального ринкового 

господарства — ринковий механізм. На відміну від 

англо-саксонської моделі, де критерій ефективності 

у вирішенні питань розподілу доходів відіграє вирі-

шальну роль, в європейській моделі, як писав А. 

Мюллер-Армак, "соціальні цілі відіграють таку ж 

важливу роль, як і економічні цілі". Що стосується 

питання розподілу доходів це означає, що держава, 

підтримує, гарантує і захищає за допомогою норм, 

законів та інститутів ефективну роботу ринкового 

механізму, створюючи при цьому умови для зрос-

тання добробуту всіх соціальних груп [2, с. 96-97]. 

Висновки та пропозиції. Отже, рівень ефек-

тивності будь-якої моделі соціальної політики 

виражається тільки при належній організаційно-

фінансовій базі. Фінансування соціальних про-

грам і заходів, які торкаються соціальної політи-

ки, прямо залежить від питомої ваги витрат на да-

ну галузь у ВВП, а також від величини суспільних 

доходів. Європейська модель соціальної політики 

також відрізняється важливим значенням серед-

нього класу, що є основою соціальної стабільнос-

ті, зменшенням соціального напруження і сталого 

розвитку суспільства. Протягом останніх років у 
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європейських країнах більш 2/3 соціального 

бюджету спрямовується на сферу охорони 

здоров'я та освіту, які є особливо важливими для 

даного класу. Водночас темпи зростання витрат 

на такі цілі зазвичай є доволі високими. З іншої 

сторони, меншими темпами зростають витрати на 

соціальну допомогу, допомогу по безробіттю, 

соціальне страхування, дотації на оплату 

житлово-комунальних послуг, що є надзвичайно 

актуально для нижчого класу. 
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Побережный О.В. 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВА 

Статья посвящена выяснению основных моделей социальной политики современного государства. Определено, что 

функционирование экономик индустриализацийного типа объективно потребовало четкой регламентации трудовых 

отношений и соответствующей государственной социальной политики, которая, в свою очередь, определила 

необходимость регулирования социальной жизни общества. Установлено, что в современных условиях одним из 

приоритетов государственной социальной политики является формирование эффективной ее модели, которая 

позволит достичь баланса между денежными доходами населения и товарными ресурсами, создать условия для 

решения жилищной проблемы, удовлетворение спроса населения, рост его духовности, образованности и культуры. 

Реализация этой модели социальной политики в Украине требует не только колоссальных усилий государства, но и 

широкой поддержки самого гражданского общества. Задачи по реализации в нашей стране активной модели 

социальной политики необходимо решать уже сегодня в интересах обеспечения эффективной социальной политики, 

процветания нашего государства и граждан в будущем. 

Ключевые слова: государственная политика, модели, социальная политика, социальная сфера, социальная защита. 

 

Poberezhnyj Oleg  

MAIN MODELS OF SOCIAL POLICY OF THE MODERN STATE 

The article is devoted to the basic models of social policy of the modern state. It was determined that the functioning of 

industrialization-type economies objectively required clear regulation of labor relations and corresponding state social policy, 

which, in turn, determined the need to regulate the social life of society. It is established that in modern conditions one of the 

priorities of the state social policy is the formation of an effective model of it, which will allow to strike a balance between 

monetary income of the population and commodity resources, create conditions for solving the housing problem, meeting the 

demand of the population, increasing its spirituality, education and culture. The implementation of this model of social policy 

in Ukraine requires not only the tremendous efforts of the state, but also the broad support of the civil society itself. The task of 

implementing an active model of social policy in our country should be solved today in the interests of ensuring effective social 

policy, prosperity of our state and citizens in the future. 

Keywords: public policy, models, social policy, social sphere, social protection. 


