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ВСТУП 

Актуальність теми. Рoзвитoк coцiaльнoї дepжaви у 1950-1970-x poкax 

вiдбувaвcя зa дocить cпpиятливиx умoв. Тaкими умoвaми, зoкpeмa, були: швидкe 

зpocтaння пpoмиcлoвocтi, збiльшeння зapoбiтнoї плaти нaмймaниx пpaцiвникiв, 

cтaбiльнicть eнepгeтичнoгo ceктopу, щo знижувaлo видaтки poдин. У цeй пepioд 

eкoнoмiчнi умoви були cпpиятливими для фopмувaння coцiaльнoї дepжaви у 

poзвинeниx дeмoкpaтичниx кpaїнax. Викopиcтaння уpядaми кeйнciaнcькиx зaxoдiв 

cпpиялo збiльшeнню piвня зaйнятocтi i зpocтaнню зapoбiтниx плaт. Як нacлiдoк, 

збiльшувaлиcя фoнди cтpaxувaння вiд coцiaльниx pизикiв. У peзультaтi дiї циx 

чинникiв утвopилиcя кoaлiцiї нaймaниx пpaцiвникiв i cepeдньoгo клacу, якi 

oтpимувaли пepeвaги вiд poзшиpeння coцiaльниx пpoгpaм. Дepжaвнi видaтки нa 

фoнди coцiaльнoгo cтpaxувaння i coцiaльнi пpoгpaми oтpимaли coцiaльнo -пoлiтичну 

лeгiтимнicть.  

Із пepexoдoм дo пocтiндуcтpiaльнoгo cуcпiльcтвa eкoнoмiчнe зpocтaння 

знизилocя. Внacлiдoк змiни cтpуктуpи виpoбництвa пpoмиcлoвicть бiльшe нe 

пoтpeбувaлa вeликoї кiлькocтi тpудoвиx pecуpciв. Цe пpизвeлo дo cкopoчeння 

зaйнятocтi poбiтникiв iз низьким piвнeм квaлiфiкaцiї. Мacoвe вxoджeння жiнoк нa 

pинoк пpaцi пopушилo тpaдицiйну cиcтeму coцiaльнoї дoпoмoги: якщo paнiшe 

дoгляд зa дiтьми тa oпiкa нaд лiтнiми людьми acoцiювaлиcя пepeвaжнo з пpaцeю 

жiнoк як дoмoгocпoдapoк, тo тeпep зaдoвoлeння циx пoтpeб булo пepeклaдeнo нa 

дepжaву.  

У 1970-x poкax ввaжaлocя, щo кpизoвi пpoцecи пoв’язaнi iз “poзшиpeнням” 

coцiaльнoї дepжaви. Вiдпoвiднo для уpeгулювaння кpизи булo зaпpoвaджeнo 

пoлiтику “cкopoчeння” coцiaльнoї дepжaви у США тa Вeликiй Бpитaнiї, a нaдaлi – i в 

iншиx кpaїнax. Дo cepeдини 1990-x poкiв дocлiдники coцiaльнoї дepжaви 

зocepeджувaли увaгу нa її кpизi тa мoжливocтяx “cкopoчeння” як cпocoбу 

пoпepeджeння нacтупниx кpизoвиx явищ. Дocлiджeння зocepeджувaлиcя нa 

виpiшeннi пpoблeми cтpaxувaння нaceлeння вiд нoвиx coцiaльниx pизикiв 
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(бeзpoбiття, пoшуку бaлaнcу мiж poбoтoю i пpивaтним життям) i пoшукoм 

eфeктивнoї мoдeлi eкoнoмiчнoї пoлiтики. Як нacлiдoк, вiдбувcя пepexiд вiд 

кeйнciaнcькиx пpинципiв eкoнoмiки дo мoнeтapнoї нeoлiбepaльнoї eкoнoмiки з 

мeтoю бopoтьби з iнфляцiєю, щo пoв’язувaлocя iз знижeнням poлi coцiaльнoї 

дepжaви.  

Пpoтe ці заходи нe змогли пoпepeдити фiнaнcoву кpизу 2008 poку тa poзв’язaти 

пpoблeми, пoв’язaнi з eкoнoмiчними нacлiдкaми кpизи. Зaпpoпoнoвaний paнiшe 

пiдxiд дo пoяcнeння пpичин i пepioдичнocтi кpиз, як чepгувaння coцiaлicтичниx 

(coцiaл-дeмoкpaтичниx, щo acoцiювaлиcя iз “poзшиpeнням”) i лiбepaльниx 

(кoнcepвaтивниx, щo acoцiювaлиcя зi “cкopoчeнням”) уpядiв, нe змiг пepeдбaчити 

виникнeння нoвoї кpизи. Кoнцeпцiя “нoвoї пoлiтики” coцiaльнoї дepжaви тaкoж нe 

змoглa виpiшити нacлiдки cучacнoї кpизи. Отжe, виникaє пoтpeбa в пepeглядi 

питaння пpo cутнicть coцiaльнoї дepжaви, визнaчeннi пpичин її кpизи нa cучacнoму 

eтaпi cуcпiльнoгo poзвитку тa шляxiв її пoдoлaння. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана у межах теми наукових досліджень 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка № 11 БФ041-01 “Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – з’ясувати причини 

виникнення кризи соціальної держави та визначити можливі шляхи її подолання . 

Реалізації поставленої мети передбачає виконання наступних задач:  

- з’ясувати сутність, причини виникнення та виокремити основні моделі 

соціальної держави;  

- визначити чинники кризи соціальної держави та форми її прояву;  

- виявити основні шляхи подолання кризи соціальної держави;  

- з’ясувати умови реалізації непопулярних реформ як способу подолання 

кризи соціальної держави.  
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Об’єктом дисертаційного дослідження є соціальна держава як тип держави, 

метою якої є подолання бідності населення, що виникає внаслідок переривання 

трудового стажу (втрати здоров’я, роботи; старіння; пологів; нещасних випадків на 

виробництві тощо), шляхом страхування від соціальних ризиків 

Предметом дисертаційного дослідження є причини виникнення та шляхи 

подолання кризи соціальної держави.  

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення наукових задач 

застосовувалися наступні методи та підходи.  

Системний метод дав можливість розглянути соціальну державу як певну 

цілісність. Структурно-функціональний аналіз використовувався для з’ясування 

функціональних залежностей елементів соціальної держави. Історичний метод  

застосовувався для з’ясування особливостей становлення соціальної держави, а 

також для виявлення умов протікання криз і способів їх усунення у попередні 

періоди. Порівняння використовувалося для виявлення відмінностей між моделями 

соціальної держави, а також для порівняння заходів щодо подолання кризи та 

наслідків їх реалізації в різних країнах.  

Окрім методів, дослідження ґрунтується на методологічному підході до 

розуміння особливостей соціальної держави – політиці домінантної партії в уряді, 

згідно з яким природа соціальної держави пов’язується із реалізацією урядової 

політики політичними партіями в інтересах певного соціального класу.  

Для виокремлення причин і чинників кризи соціальної держави як 

методологічний підхід використовується теорія різновидів капіталізму, яка дає 

змогу досліджувати соціально-економічні, інституціональні та політичні обмеження 

і можливості реформування соціальної держави. Використання іншого підходу – 

теорії перспектив – дає змогу дати відповісти на питання про те, чому політичні 

актори вдаються до ризикових політичних рішень (реформування, політики 

“скорочення” соціальної держави), та з’ясувати можливості здійснення реформ 

щодо нейтралізації негативного впливу чинників кризи соціальної держави. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є цілісною науковою 

роботою, у якій автор, систематизуючи теоретико-прикладний матеріал, уперше 

здійснив комплексний аналіз причин, форм прояву, чинників та шляхів подолання 

кризи соціальної держави. Це дало змогу обґрунтувати наступні положення, що 

містять новизну та виносяться на захист: 

- уточнено типологію моделей соціальної держави як поділ на цільову, 

корпоративну та універсалістську. Обґрунтовано, що критерієм виокремлення 

моделей соціальної держави є частка населення (цільові групи), яка охоплюється 

соціальним страхуванням: все населення; певні соціальні групи відповідно до їх 

професійної належності та групи ризику; нефіксовані соціальні групи, допомога 

яким надається за настання певних умов і з метою вирішення конкретних завдань. 

Відповідно, виокремлено три моделі соціальної держави: цільову, соціальне 

страхування в якій надається певним цільовим групам, які найбільше цього 

потребують, та має конкретне цільове призначення, досягнення якого скасовує 

надання соціальної допомоги; корпоративну, соціальне страхування в якій засноване 

на участі у професійних корпораціях; універсалістську, соціальне страхування в якій 

надається на основі універсального принципу – всім громадянам від усіх соціальних 

ризиків;  

- вперше визначено поняття “криза соціальної держави” як неспроможності 

соціальної політики держави досягти поставлених перед нею завдань та/або 

дисбаланс між видатками та надходженнями до фондів соціального страхування. 

З’ясовано, що криза соціальної держави пов’язується з недоліками її 

функціонування: зниженням мотивації громадян до праці та виникненням 

соціального утриманства; дисбалансом між надходженнями та видатками бюджету, 

що викликає інфляцію та дефіцит бюджету. Виокремлено ознаки кризи: 

недосягнення задекларованих соціально-економічних цілей; фінансування 

соціальних програм за рахунок інших статей бюджету; перевищення видатків на 

соціальні програми над надходженнями до фондів соціального страхування; 
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переважання негативних наслідків функціонування соціальної держави над 

позитивними;  

- поглиблено дослідження причин кризи соціальної держави, зокрема 

визначено, що криза соціальної держави настає внаслідок дії зовнішніх (циклічний 

характер розвитку економіки; боротьба соціально-політичних груп за владу; зміна 

способів виробництва; глобалізація, що проявляється у конкуренції між країнами на 

міжнародному ринку та у вільному русі робочої сили) і внутрішніх (демографічні 

зміни; боргова модель фінансування фондів соціального страхування; надання 

соціальної допомоги без тестування реальних потреб населення в такій допомозі; 

невідповідність форм працевлаштування моделі соціальної держави) чинників. У 

сукупності зовнішні та внутрішні чинники кризи соціальної держави виступають як 

її причини. З’ясовано, що основними формами прояву кризи соціальної держави є: 

виникнення дефіциту бюджету внаслідок дисбалансу між видатками на соціальну 

політику та надходженнями до фондів соціального страхування; збільшення 

зовнішніх позик, які витрачаються на фінансування соціальної політики; протести та 

страйки проти скорочення та/чи реформування соціальної держави як засобу 

подолання її кризи;  

- визначено, що шляхами подолання кризи соціальної держави є як усунення її 

наслідків, так і зниження впливу чинників, що її викликають. З’ясовано, що 

подолання наслідків кризи ґрунтується на відновленні балансу між надходженнями 

до бюджету та витратами на соціальну політику з метою виділення коштів на 

реформування економіки та моделі соціальної держави. Обґрунтовано, що єдиним 

способом збалансування бюджету є запровадження заходів “жорсткої економії” та 

політики “скорочення” соціальної держави. Доведено, що для зниження впливу 

чинників, які викликали кризу соціальної держави, необхідним є перехід до держави 

соціальних інвестицій. Визначено п’ять напрямів політики соціальних інвестицій, 

які попереджають виникнення кризи соціальної держави: узгодження пенсійного 

віку та тривалості життя шляхом підвищення пенсійного віку; інвестиції в 

підвищення якості освіти та надання професійної освіти, програми перекваліфікації; 
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інвестиції в спеціальну освіту; інвестиції в підвищення якості медичного 

страхування; інвестицій у стимулювання народжуваності. З’ясовано, що 

ефективність соціальних інвестицій досягається шляхом: охоплення всього 

життєвого циклу та трудових відносин людини; формування резервних фондів для 

цільових виплат громадянам, що дійсно цього потребують, під час перехідного 

періоду; забезпечення високої якості програм соціального страхування ;  

- дістало подальшого розвитку положення про реформування соціальної 

держави як результат політичного рішення політичних акторів. З’ясовано, що 

реформування відбувається лише тоді, коли політичні актори оцінюють ризик від 

впровадження непопулярних реформ меншим, ніж погіршення ситуації за 

відсутності реформ. Для впровадження реформ політичні партії мають перейти до 

технократичної моделі вироблення політики. Зменшення ризику втрати підтримки 

виборців в результаті реформування соціальної держави досягається за допомогою 

застосування стратегії уникнення звинувачень виборцями. Політичні партії мають 

застосовувати три такі стратегії: маніпуляція процедурою, маніпуляція сприйняттям 

і маніпуляція наслідками. Маніпуляція процедурою полягає в перенесенні 

відповідальності за реформи з урядових політичних партій на інші органи, які 

приймають участь в розробленні та реалізації реформ. Маніпуляція сприйняттям 

передбачає формування у виборців оцінки реформування соціальної держави як 

меншу втрату для себе, ніж відсутність реформування. Маніпуляція наслідками 

полягає в розробці реформ, наслідки яких стосуються або окремих соціальних груп 

та/або негативний вплив яких розтягнутий в часі.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Отримані 

результати дослідження можуть бути використані для вирішення практичних 

проблем: державними органами – для реформування соціальної політики; 

політичними партіями – для отримання електоральних переваг. Результати 

дослідження можуть бути використані також у педагогічній та науково-

дослідницькій роботі. Зокрема, при розробці лекційних курсів із загальної теорії 
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політики, державного управління та спецкурсу “Соціальна політика”, а також 

сприяти подальшому дослідженню означеної проблематики.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і висновки 

дослідження обговорювалися на Міжнародній науковій конференції “Дні науки 

філософського факультету – 2012” (Київ, 18-19 квітня, 2012), Національному 

політологічному конвенті МАСПН (України) (Українське відділення Міжнародної 

асоціації студентів політичної науки, Київ, 15-16 березня 2012), Міжнародній 

науковій конференції “Дні науки філософського факультету – 2013” (Київ, 16-17 

квітня 2013), Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна – 2013” (Київ, 18-22 

березня 2013), Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна – 2014” (25-28 

березня 2014р.).  

Публікації. Основні результати дослідження відображено у п’яти статтях, з 

яких чотири – у фахових виданнях України, одна – у виданні України, яке включено 

до міжнародних наукометричних баз даних, а також у чотирьох тезах доповідей на 

наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел (345 найменувань). Загальний обсяг 

роботи складає 224 сторінки, обсяг основного тексту – 179 сторінок, список 

використаних джерел – 43 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Дослідження соціальної держави має тривалий період. Спочатку метою 

досліджень було з’ясувати можливості вирішення суперечностей, які виникали 

внаслідок функціонування ліберальної економіки та ліберальної держави. Але після 

утвердження соціальної держави як практичної реальності, науковці досліджують 

спектр проблем: причини виникнення, задачі та функції, різновиди (моделі) та 

наслідки функціонування соціальної держави.  

Вітчизняні дослідники розглядають політичні передумови та чинники 

становлення соціальної держави (Н.Батура), становлення та еволюцію соціальної 

держави (А.Сіленко, І.Яковюк, О.Панкевич, Л.Четверікова, Я.Пасько, В.Куценко, 

І.Макух-Федоркова, А.Краковська, В.Єлагін, Д.Севрюков, А.Пехник та інші), 

проблему принципів функціонування соціальної держави розглянув В.Якубенко, 

роль соціальної справедливості у функціонуванні соціальної держави дослідили 

В.Сокуренко, О.Троян, Г.Соловей, відповідальність органів державної влади як 

умову побудови соціальної держави визначив І.Савченко, Н.Хома зосередила увагу 

на дослідженні моделей соціальної держави.  

Оскільки у ст.1 Конституції України зафіксовано, що Україна є “Україна є 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава” [62], це знайшло 

відображення в дослідженні взаємозв’язку соціальної і правової держави В.Співака, 

О.Головащенко, І.Осики, Ю.Романенка, Л.Бєлаї, Є.Матвієнка.  

Інша група досліджень була зосереджена на виявленні взаємозв’язку між 

соціальною державою та громадянським суспільством. Ця проблематика 

досліджувалася в працях Г.Щедрової, Я.Паська та інших.  
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У значній кількості робіт увага приділена становленню соціальної держави в 

Україні. Серед дослідників, які досліджували цю проблему можна назвати: 

А.Супруненко, О.Скрипнюка, Б.Ганьби, С.Кириченка, В.Євдокимова, В.Гошовської.  

Проблему впливу глобалізації на соціальну державу досліджували В.Бульба, 

Є.Суліма, С.Сіденко, А.Харченко та інші. Необхідно зазначити, що у дослідженнях 

проблема кризи соціальної держави лише згадується (О.Вишневська, О.Лук’яненко), 

наводяться окремі причини кризи (В.Геєць, О.Пищуліна, Н.Хома, В.Співак) або 

зосереджується увага на окремих аспектах реформування соціальної держави 

(С.Бульбенюк, Д.Севрюков). Таким чином, у дослідженнях не приділяється увага 

причинам виникнення, формам прояву, а також шляхам подолання кризи соціальної 

держави.  

Дослідження соціальної держави в Російській Федерації можна поділити на 

кілька напрямків. Перша група дослідників зосереджується на загальнотеоретичній 

проблематиці: Л.Кочеткова, В.Спірідонова, К.Бакланова, О.Євстратов, А.Пашуков, 

Г.Клочко, О.Шиткін. Також науковці звертають увагу на зарубіжний досвід 

функціонування соціальної держави: М.Морозова, О.Храмцов, С.Федоров, Б.Куркін, 

Д.Іванчук. Друга група науковців вивчає можливості побудови соціальної держави в 

Російській Федерації: І.Соколов, Т.Моісеєнко, О.Александрова, О.Феокістов, 

О.Наумова, А.Ігнатов, Т.Яхонтова, О.Кладов та інші. Третя група дослідників – на 

взаємозв’язку соціальної держави і громадянського суспільства та правової 

держави: П.Петрушечкін, О.Нечаева, І.Леонов, Н.Баієва, Також варто виокремити 

науковців, які досліджують роль соціальної політики в побудові соціальної держави: 

О.Сочнева, Л.Константинова, І.Григорьєва, С.Калашніков.  

Хоча науковці звертаються до проблеми впливу глобалізації і кризи на 

соціальну державу, це питання не розглядається ретельно. Серед дослідників, які 

звертаються до цієї проблеми варто назвати: В.Кочеткова, Р.Дзарасова, І.Сизову, 

А.Александрову, Л.Дериглазову, Н.Іванова, Т.Маціонашвілі, О.Фролову, 

В.Мосейко, В.Гутніка й інших.  
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Проблематика соціальної держави у західних дослідженнях вперше була 

підняти Л. фон Штайном та А.Вагнером. Пізніше американський дослідник 

Т.Маршал розробив концепцію соціальних прав. Принцип соціальних прав став 

основоположним для розбудови сучасної соціальної держави. 

Г.Віленський, Ч.Лебо, Н.Фьорніс, Т.Тілтон Р.Тітмус, Ґ.Еспін-Андерсен, 

М.Ферера, К.Аспальтер дослідили моделі соціальної держави як варіанти вирішення 

соціальних проблем за допомогою соціальної політики. Ґ.Еспін-Адерсен, Дж.Бонолі, 

П.Тейлор-Ґубі досліджували “нові” соціальні виклики, які стоять перед соціальною 

державою, що виникли під впливом постіндустріалізації.  

Політиці “скорочення” соціальної держави та її впливу на електоральну 

поведінку приділили увагу П.Пірсон, П.Штарке, Н.Ґіґер та інші. Кризові процеси 

соціальної держави досліджували П.Флора, Ю.Габермас, К.Оффе, П.Вілдінг, 

Л.Туроу Е.Хубер та Д.Стефанс, Ш.Кунле, А.Хемерійк та інші.  

Об’єкт, предмет, мета і задачі даного дослідження зумовили основні методи, 

використані в його проведенні. Такими методами є системний, структурно -

функціональний, конкретно-історичний, порівняльний, а також методологічні 

підходи: підхід з точки зору домінантної партії в уряді, теорія відкритих різновидів 

капіталізму та теорія перспектив.  

Під системою зазвичай розуміють сукупність елементів, які перебувають у 

відносинах і зв’язках один із одним, яка утворює певну цілісність, єдність. 

Основними ознаками будь-якої системи є однопорядковість, однорідність її 

елементів та органічні зв’язки між ними. Застосування системного методу 

зумовлено системною природою кожного з основних об’єктів даного дослідження, 

якою є система органів державної влади, соціальна політика держави, партійна 

система. Сукупність цих об’єктів також має системний характер і охоплюється 

поняттям “політична система суспільства”. Основними елементами системних 

об’єктів даного дослідження є аналіз взаємодії політичних акторів (політичних 

партій, урядів, громадсько-політичних рухів) та їх вплив на соціальну політику 

держави.  
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Системний метод вимагає аналізу складових системи, її структури та 

функціонування. Це досягається через використання поряд із системним методом 

структурно-функціонального методу, який є однією з найважливіших форм 

застосування системного методу. Структурно-функціональний метод вимагає 

виокремлення основних елементів системи, з’ясування особливостей їх 

функціонування, зв’язків між ними, визначені місця й ролі всіх складових у 

функціонуванні системи як цілого. Якщо системний метод передбачає аналіз не 

тільки внутрішньо системних зв’язків, а й взагалі системи з навколишнім 

середовищем, то структурно-функціональний метод робить наголос на дослідженні 

функціонування складових системи та їх взаємозв’язків. Застосування структурно -

функціонального методу в даному дослідженні передбачає виокремлення елементів 

системи, якими є види соціальної політики, основні політичні актори, які впливають 

на формування соціальної політики, з’ясування особливостей їх функціонування та 

зв’язків між ними.  

Конкретно-історичний метод у даній роботі застосовується для дослідження 

причин виникнення соціальної держави та особливостей впливу соціальної держави 

на економічний розвиток. Здійснюється це в контексті аналізу взаємозв’язку 

економічної кризи та соціальної політики держави.  

Виявлення особливостей вирішення соціальних проблем за допомогою різних 

підходів до соціальної політики держави (моделей соціальної держави), а також 

особливостей прояву кризових процесів у різних умовах досягається за допомогою 

порівняльного методу. Порівняльний аналіз передбачає розкриття спільних і 

відмінних рис політико-економічних систем та їхніх елементів у різних країнах. Це 

вимагає вибір відповідних критеріїв та процесів. У дослідженні порівнюються 

моделі соціальної політики, політико-економічні моделі, електоральна поведінка та 

політичні рішення урядових політичних партій.  

Окрім цих методів, дослідження ґрунтується на методологічному підході до 

розуміння сутності соціальної держави – політики домінантної партії в уряд (раrtіsаn 

роlіtісs). Відповідно до підходу з точки зору політики домінантної партії в уряді, 
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соціальна держава розглядається як наслідок реалізації урядової політики в 

інтересах певного соціального класу. У межах даного підходу визначається, що 

формування урядової політики відбувається за допомогою “владного ресурсу” 

(роwеr rеsоurсе), що полягає у побудові кореляції між “1) соціально-політичними 

суперечностями, як джерелом соціальних конфліктів та структурування партійної 

системи; 2) робочим класом та капіталом, з приводу якого розгортаються конфлікти; 

3) відсутність різних цілей у соціальних класів та інших політичних акторів 

(політичних партій та груп інтересів)” [307, р.6]. Такий підхід дає змогу визначити, 

які соціальні класи впливають на формування, розширення та “скорочення” 

соціальної держави. А також, дає змогу визначити, якою буде соціальна політика 

держави у випадку перебування при владі певних політичних партій. Цей підхід 

застосувався для визначення ґенези та особливостей реформування соціальної 

держави.  

Для виокремлення причин і чинників кризи соціальної держави 

використовується теорія відкритих різновидів капіталізму. Теорія відкритих 

різновидів капіталізму – це системна теорія, яка пояснює різницю між основними 

формами соціальної організації, а саме ліберальним капіталізмом і координованим 

капіталізмом. Системний підхід до пояснення соціальної організації є ефективним, 

оскільки без системності суспільства не можуть бути ефективними. Відповідно до 

даного підходу, ліберально-ринкова економіка та координовано-ринкова 

економіка – це взаємодоповнюючі елементи системи, які підвищують ефективність 

одне одної та системи загалом.  

Дана система, на думку У.Бекера [204], є відкритою. Відкритість системи 

означає те, що соціальна система має багато компонентів із різнонаправленими 

векторами розвитку. Також системний характер соціальної системи пов’язаний із 

наявністю протилежних цілей. Із одного боку соціальна система направлена на 

підвищення конкурентоспроможності, зростання ВВП, зайнятості та інвестиційної 

привабливості. А з іншого боку – на захист робочих місць, забезпечення соціального 

страхування, гендерну рівність чи захист навколишнього середовища. Окрім цього, 
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соціальна система є відкритою внаслідок існування відносно автономних елементів, 

наприклад, приватних компаній, які переслідують власні цілі. Загалом, відкритість 

соціальної системи полягає в тому, що суспільство поділене на різні групи, які 

мають різний світогляд та інтереси. Відповідно, якщо кілька таких груп має сильний 

вплив, це може призвести до проблем і зниженню конкурентоспроможності всієї 

системи. Також відкритість системи означає, що вона являє ідеальні типи 

капіталізму, які повністю не співпадають з реальними типами.  

Відповідно до даної теорії, у системі існує функціональний зв’язок між її 

елементами. Дана теорія використовувалася для визначення результату 

функціонування соціально-політичної системи, якою є соціальна держава, 

враховуючи її високий рівень невизначеності та складності. Згідно даної теорії, 

соціальна система функціонує наступним чином: спочатку задаються об’єктивні та 

суб’єктивні (політичні) функціональні цілі (конкурентоздатність, порядок, соціальна 

справедливість, рівність соціальний захист тощо); вони створюють функціональний 

тиск на елементи соціально-політичної системи, які формуються таким чином, щоб 

мати змогу досягнути поставлених цілей (промислові відносини, якість 

корпоративного управління тощо); у свою чергу, як на функціональні цілі, так і на 

елементи соціально-політичної системи впливають зовнішні зміни (нові технології, 

конкуренти, міжнародні фінансові ринки тощо), які створюють потребу в 

регулюванні як функціональних цілей, так і елементів соціально-політичної 

системи.  

За допомогою даної теорії в роботі досліджуються чинники виникнення кризи 

та умови реформування соціальної держави. Це досягається шляхом аналізу 

функціональних вимог, що спричинюють тиск на соціально-політичну й політико-

економічну систему (вплив фінансових ринків, дефіцит бюджету, поява нових 

технологій, зміна балансу між родиною та роботою тощо), яка не має властивості до 

автоматичного саморегулювання. Оскільки регулювання соціально-політичної 

системи не відбувається автоматично, її стабільність та ефективність залежить від 

урядових політичних рішень. Таким чином, у роботі аналізуються функціональні 
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вимоги, які спричинюють кризові процеси, а також причини відсутності 

(непопулярність реформ, висока підтримка поточного становища виборцями тощо) 

й чинники прийняття політичних рішень щодо реформування (оцінка втрат та 

вигоди, можливості зміни громадської думки тощо). 

У свою чергу, використання теорії перспектив [303] дає змогу дати відповідь на 

питання чому політичні актори вдаються до ризикових політичних рішень 

(реформування, імплементація політики “скорочення”). Теорія перспектив визначає, 

що політичні рішення у ситуації невизначеності (коли результат діяльності не може 

бути достовірно прогнозований) та ризику (коли внаслідок прийняття рішення 

можуть настати небажані наслідки). За допомогою даної теорії у дослідженні 

визначається, які умови є ризикованими для політичних акторів (урядових 

політичних партій та виборців). Враховуючи, що прийняття ризикованого рішення 

вимагає відповідної оцінки з боку політичних акторів (втрати від не прийняття 

рішення мають оцінювати вище, ніж втрати від прийняття рішення), за допомогою 

даного підходу досліджуються умови реалізації ризикованих політичних рішень  – 

реформування соціальної держави.  

Варто зазначити, що “останні 150 років ліві партії запропонували дві утопічні 

мрії – соціалізм і державу загального добробуту. Мета соціалізму (суспільної 

власності на засоби виробництва) полягала в тому, щоб всі (а не лише капіталісти) 

користувалися результатами економічного прогресу. Мета держави загального 

добробуту – забезпечити мінімальний рівень доходів тим, хто не потрібен 

капіталізму (старим, хворим і безробітним)” [135, с.242].  

На думку Н.Хоми, “в межах національної держави виникає зіткнення між 

начебто суперечливими та одночасно взаємодоповнюючими правами – 

номіналістично-ліберальними та соціальними, що були актуальними для різних 

соціальних спільнот. У соціальному контексті ця тенденція проявилася в 

історичному зіткненні двох типів державних утворень: держави індивідуалістичного 

лібералізму (lаіssеz-fаіrе stаtе) та соціальній державі (wеlfаrе stаtе)” [165, с.95]. Як 

зауважує дослідниця, ліберальна держава, спираючись на ідеї англійської політичної 
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економії, визнає прагнення до надприбутків головною силою суспільного прогресу, 

а економічний лібералізм – базовою складовою системи, що спирається на приватну 

власність.  

У свою чергу Дж.Бьюкенен звертає увагу, що першопочатковою задачею 

держави було не досягнення добробуту, а убезпечення індивіда від тиранії та 

суспільної анархії. Способом вирішення цієї проблеми було запровадження 

ліберальної держави. Але “у ХІХ сторіччі під впливом ідей Гегеля про те, що 

людська природа повноцінно розкривається в межах колективної діяльності, із 

пошуком способів переходу до демократичного врядування під впливом 

Французької революції виникла проблема ефективності політики та поведінки 

політиків” [336, р.5].  

Для зменшення революційних настроїв у суспільстві, під впливом негативних 

наслідків ліберальної економіки, сформувалася концепція соціальної держави. Хоча 

соціальна держава асоціюється із соціалістичною та соціал-демократичною 

ідеологією її створили представники консервативної ідеології.  

На думку В.Чиркіна, “сучасна концепція соціальної держави формується 

поступово. Вона з’являється у другій половині ХІХ сторіччя, що було пов’язано, з 

однієї сторони, з умовами демократичного розвитку під час і після революції 1848 

року в Європі, коли вперше на політичну арену вийшов робітничий клас із 

соціально-економічними вимогами (правда, винятково з лозунгом права на працю та 

відповідну оплату), а з іншої сторони, – обумовлено науковими пошуками 

лівогегельянців (особливо в Німеччині), які подолали межі “чистої” філософії про 

перетворення абсолютного духу в державу і звернулися до соціальних питань 

державності.  

Одні з них заявили, що шлях до кращого майбутнього йде через диктатуру 

пролетаріату та створення соціалістичної держави, яке забезпечить побудову 

безкласового комуністичного суспільства загальної фактичної рівності, а потім і 

саме відімре (К.Маркс, Ф.Енгельс та їх прибічники). Інші, спираючись, у тому числі 

на ідеї раннього християнства (християнський соціалізм), стали розробляти питання 
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про державне регулювання соціальних відносин, протиставляючи цю тезу 

державному невтручанню.  

Одним із перших, хто став висувати ідеї, співзвучні з елементами концепції 

соціальної держави, був німецький соціолог, державознавець Людвіг фон Штайн. У 

працях про соціальний рух у Франції після революції 1789 року (1850 р.) і в книзі 

про майбутнє держави й права (1876 р.) він писав, що держава має використовувати 

досягнутий прогрес для всіх членів суспільства і підняти знедолені класи до рівня 

заможних і сильних. Положення про соціальні права і про соціальні зобов’язання 

держави в кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя розробляв німецький дослідник 

А.Вагнер, австрійський юрист Ю.Офнер, американський державознавець В.Вільсон 

(він, щоправда, писав лише про обов’язок держави створювати рівні можливості для 

всіх (шанси) і підтримувати певний рівень життя), французький конституціоналіст 

Л.Дюгі, який висував концепцію “держави-добра”. Як зазначають дослідники, 

розробкою проблеми соціальної держави пізніше займалися також А.Абендрот, 

Г.Геллер, Т.Маршал, Ф.Нойманн, у певній мірі були використані ідеї англійського 

економіста Д.Кейнса про втручання держави в економіку” [176, с.232-233].  

Л. фон Штайн пропонує три шляхи вирішення соціальних проблем: за 

допомогою організації праці (працевлаштування людей на підприємства державної 

форми власності); за допомогою кредитування (шляхом перерозподілу капіталу від 

заможних до менш заможних); за допомогою соціального реформування 

(формування такої моделі суспільних відносин, за якої праця забезпечувала б 

володіння власністю). Саме третій спосіб вирішення соціальних проблем, на думку 

Л. фон Штайна, характеризує державу як соціальну.  

Пізніше прихильники соціальної держави також узяли на озброєння концепцію 

Д.Кейнса. Згідно з даною концепцією, капіталістична ринкова система не 

спроможна до саморегулювання. Тому для капіталістичної ринкової системи 

характерними є кризи, зокрема інфляція. Д.Кейнс запропонував боротися з кризами 

шляхом регулювання безробіття. Наприклад, за високого рівня економічного 

розвитку для зниження інфляції Д.Кейнс пропонував збільшити безробіття, а в часи 
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зниження економічного зростання – навпаки, його знизити за допомогою 

стимулювання економіки. Єдиним способом досягнення цього є втручання держави 

в економіку.  

Могутнім поштовхом для подальшого розвитку теорії і практики соціальної 

держави стала світова економічна криза 1929 – 1933 років і Друга світова війна. 

“Новий курс” Ф.Рузвельта в США включив законодавче закріплення прав робочих 

на колективний договір і організацію профспілок, загальнодержавні заходи щодо 

боротьби з безробіттям, допомога фермерам, рішучі кроки у напрямку соціального 

забезпечення, ліквідації дитячої праці і скорочення робочого дня, введення пенсії 

через старість. “Новий курс” став американським варіантом інтенсивного 

впровадження практики соціальної держави, що запобіг вельми вірогідній 

соціальній революції.  

Як зауважує О.Храмцов, “соціальна держава – це особливий тип держави, яка 

виникала у результаті широкого історичного компромісу різно направлених 

політичних і соціальних сил в інтересах всіх верств суспільства, заснованого на 

усвідомленні зони об’єктивних суспільних інтересів контрагентів соціального 

протиборства і необхідності її подальшого розширення за допомогою активної 

соціальної політики, яка спирається на економічну ефективність та політичну 

стабільність. Соціальна держава – це політичний союз ринкової економіки і 

соціальної справедливості в інтересах усього суспільства” [169, с.5-6].  

Уперше в конституціях певні ідеї, співзвучні з концепцією соціальної держави в 

1917 році в Конституції Мексики (ст.3, 25) [60], а пізніше – у Веймарській 

конституції 1919 року (ст.158) [11] та Конституції Ірландії 1937 року (ст.45) [59]. 

Серед інших “соціальних конституцій” можна назвати Конституцію Франції 1946 

року [61] і Конституцію Індії 1949 року (ст.38) [229].  

Як зауважує В.Чиркін, “словосполучення “соціальна держава” з’явилася в 

Конституції ФРН 1949 року. Пізніше воно ввійшло в конституції Франції 1958 року, 

Іспанії 1978 року, Румунії 1991 року, Словенії 1991 року, Колумбії 1991 року, Перу 
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1993 року, Російської Федерації 1993 року, України 1996 року, Еквадору 1998 року, 

Венесуели 1999 року та інших.  

Якщо окремого положення про соціальну державу в конституціях немає, то в 

конституціях Польщі 1997 року, Фінляндії 1999 року, Швейцарії 1999 року містять 

положення щодо соціальної ролі держави. Але як зауважує В.Чиркін, “зміст даного 

терміну у багатьох конституціях не розкривається. Зазвичай лише констатується, що  

дана держава – соціальна (правда, в інших статтях називається певний обсяг 

соціально-економічних прав)” [176, с.235]. Спершу, фіксуючи положення про 

соціальну державу в конституціях, було переконання, що держава має лише 

гарантувати соціальні можливості. Але згодом утвердилося бачення соціальної 

держави як не гарантування можливостей, а їх реальне забезпечення. Для 

досягнення цього було запроваджено положення про те, що соціальна держава не 

лише мала визначати напрям соціальної політики, а й економічної політики. При 

цьому держава мала також сприяти конкуренції.  

С.Кириченко стверджує, що “правову державу можна розглядати як соціальну 

державу у правовому вимірі. До основних правових характеристик соціальної 

держави віднесені: 1) визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 

недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 2) пріоритет прав і 

свобод людини і громадянина; 3) верховенство права як вищої справедливості; 

4) реальна рівність усіх перед законом; 5) наявність гарантованої системи 

соціального захисту вразливих верств населення; 6) визнання права приватної 

власності непорушним; 7) визнання народу реальним носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади; 8) практичне дотримання принципу поділу державної влади; 

9) гарантування місцевого самоврядування” [49, с.14].  

М.Конашев вважає, що “термін “соціальна держава” є беззмістовним, або 

щонайменше двозначним, оскільки несоціальної держави не може бути: будь-яка 

держава – це політичний апарат, машина тієї чи іншої соціальної групи і/або в тій чи 

іншій мірі всього суспільства і як таке вона є соціальною. Держава може і буває 

несоціальною, або, точніше, асоціальною тоді, коли направлена на руйнування чи 
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пригнічення тих або інших соціальних структур і відносин, як правило, які 

стосуються інших соціальних груп. Тому термін “соціальна держава” є евфемізмом, 

ерзац-виразом, що відображує частково людський, певною мірою гуманістичний, 

напрям обслуговування інтересів людини, тобто всіх людей, держави. Цей термін є 

ерзац-терміном, оскільки саме явище, яке цей термін відображає також є ерзац-

явищем: лише частково або навіть псевдо людяна, гуманістична держава, і, 

передусім, тому, що для одних вона більше людяна, а для інших – менше. Таким 

чином, “соціальна держава” це частково людяна держава, в якій має місце 

нерівність. Форми існування і вираження цієї нерівності можуть бути різними, тобто 

і будуть найрізноманітнішими: від мовної, культурної або етнічної до економічної 

та інформаційної. Саме в такому розумінні частково людяного це поняття і виникло 

одночасно в західній дійсності і західній соціології та політології” [57, с.1-2].  

Аналізуючи методологічні положення щодо визначення сутності соціальної 

держави, О.Панкевич приходить до висновку, що, по-перше, “будь-яка держава має 

соціальну сутність, яка складається із загальносоціальної (здатність держави 

задовольняти потреби усього суспільства) та спеціально-соціальної (можливість 

задовольняти інтереси насамперед домінуючої частини населення) складової. Автор  

зазначає, що характерною рисою формування саме соціальної держави є поступове 

“розчинення” спеціально-соціальної складової сутності держави у 

загальносоціальній складовій, коли інтереси і потреби домінуючої частини 

населення якщо не збігаються, то, принаймні, не суперечать інтересам 

загальносуспільним” [98, с.7].  

Не можна не погодитися з думкою В.Постнікова, що перш ніж давати 

визначення соціальної держави, необхідно визначити її зміст, форму й функції. “Чи 

є поняття соціальної держави відносно самостійним, чи воно виражає закріплену 

функціональну залежність між сутністю, змістом і формою держави? Характерно, 

що більшість дослідників обмежуються вказанням на те, що це конституційна 

характеристика держави, яка має певний ряд ознак, які стосуються її соціальних 

обов’язків. На цій підставі виокремлюють соціальну політику як систему тих чи 
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інших заходів держави в соціальній сфері. Але не звертається увага на те, що 

соціальна політика сучасної держави внутрішньо суперечлива: з однієї сторони вона 

має забезпечувати запити підприємців, сприяючи розвитку приватного виробництва 

та ринку, а з іншої – ця політика має забезпечувати соціальні потреби найманих 

робітників. Таким чином підходи до соціальної політики формуються, орієнтуючись 

на всезагальний розвиток приватної власності і ринку або на обслуговування 

соціальних потреб робітників, пенсіонерів і т.д.” [113].  

На думку Е.Нечаєвої зміст поняття “соціальна держава” можна розглядати в 

вузькому та широкому значення. “Вузьке” розуміння соціальної держави полягає у 

визначенні його як держави, що здійснює певний набір соціальних послуг, у той час 

як “широке” розуміння передбачає визначення ознак політичного й економічного 

ладу держави, наявність яких дає змогу характеризувати державу як соціальну” [91].  

Можна погодитися з твердженням В.Постнікова, що “соціальна держава” не 

лише означає турботу держави про соціальне забезпечення своїх громадян, а й 

охоплює структурне реформування суспільства, у тому числі економіки, 

забезпечення участі працюючих в управлінні виробництвом тощо. Поняття 

“держава загального добробуту” (wеlfаrе stаtе) пов’язують з державним 

забезпеченням пільг і соціального забезпечення, метою якого є поліпшення 

добробуту громадян” [113]. На його думку, “під соціальною державою варто 

розуміти історично-конкретну та законодавчо оформлену функцію держави, метою 

якої є таке регулювання відносин між різними соціальними групами, яке б 

забезпечувало історично визначений рівень добробуту населення, необхідний для 

стійкого й незалежного розвитку виробництва й суспільства. Еволюція та 

перспективи розвитку соціальних функцій держави в цьому зв’язку завжди будуть 

залежати не лише від тих цілей, які ставить перед собою держава як офіційний 

представник всього суспільства, а й від співвідношення соціально-політичних 

сил” [113].  

О.Лозова при визначенні соціальної держави також робить акцент на 

конкретно-історичному етапі її розвитку. На думку дослідниці соціальна держава 
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“це здатність держави у процесі свого функціонування та розвитку створювати 

умови, відповідно до конкретно-історичних обставин, для задоволення життєво 

необхідних потреб усього суспільства, а також створення сприятливого клімату для 

реалізації інтересів окремих індивідів та їхніх спільнот” [73, с.4]. Дослідниця 

виокремлює дві умови функціонування соціальної держави. По-перше, формування 

відповідної соціальної політики, метою якої є сприяння розвитку людей, мотивуючи 

їх до праці і заощаджень, а не до отримання соціальної допомоги. По-друге, 

створювати систему оподаткування та формувати соціально-орієнтований бюджет 

для перерозподілу новоствореної вартості, впливаючи на формування реальних 

доходів населення.  

На думку інших дослідників, “перед соціальною державою і соціальною 

політикою, в рамках якої здійснюються її принципи, не стоїть завдання створення 

абсолютної соціальної справедливості, вони покликані забезпечити соціальну 

компенсацію у такій мірі аби внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів не 

виникали соціальні конфлікти, нестатки, не відбувалась правова, соціальна й 

культурна ізоляція певних соціальних груп” [73, с.4] 

Як стверджує І.Яковюк, до ознак соціальної держави варто віднести: 

“1) соціальна держава є закономірним продуктом еволюції громадянського 

суспільства в напрямку до громадянського суспільства соціальної демократії; 

2) вона завжди є якісною характеристикою правової держави; 3) проголошення 

держави соціальною виступає важливою конституційною гарантією забезпечення і 

захисту соціальних прав людини; 4) оскільки як мета діяльності, так і сама 

діяльність (соціальна політика) цієї держави визначається правовими рішеннями, то 

її функціонування передбачає наявність розвинутого соціального законодавства; 

5) соціальна держава слугує забезпеченню громадянського миру і злагоди в 

суспільстві; 6) утвердження соціальної державності сприяє трансформації ринкової 

економіки на соціальну ринкову, служінню власності інтересам як власника, так і 

суспільства” [190, с.39-40].  
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С.Калашников досить справедливо звертає увагу, що “визначення соціальної 

держави, які формувалися протягом більше ста років і при всій своїй різнорідності, 

що дають змогу деяким авторам констатувати, що загальноприйнятого визначення 

соціальної держави не існує, мають обмежений набір константних ознак: 

1) доступність соціальної підтримки для всіх членів суспільства; 2) правова природа 

соціальної політики, яку здійснює соціальна ознака – право здійснювати контроль і 

регулювання соціальних процесів; 3) наявність бюджетних соціальних виплат; 

4) наявність державної системи соціального захисту, соціального забезпечення та 

сприяння зайнятості (інваріантна ознака); 5) визнання відповідальності соціальної 

держави за рівень добробуту громадян; 6) наявність інститутів громадянського 

суспільства (ця ознака додається останнім часом)” [46, с.83-87].  

У свою чергу В.Шаповал вбачає мету соціальної держави у зниженні соціальної 

нерівності. На його думку соціальна держава – це “характеристика сучасної 

держави, за смислом якої державна діяльність має бути спрямована на створення 

реальних стандартів матеріального добробуту, освіти, охорони здоров’я тощо і 

забезпечення таких стандартів для усіх громадян (індивідів), а також на мінімізацію 

фактичної соціальної нерівності з її економічними наслідками та створення системи 

соціальної підтримки (захисту) тих, хто цього потребує. Тим самим поняття 

соціальної держави поєднується з відповідно трактованими ідеями соціальної 

справедливості і соціального захисту” [180]. 

На думку В.Якубенка, “найповніше сутність та призначення соціальної держави 

відбивають принципи її функціонування: принцип людської гідності, принцип 

рівних можливостей, принцип соціальної справедливості, принцип солідаризму 

(соціального партнерства), принцип соціальної рівності, принцип соціальних 

зобов’язань, принцип субсидіарності, принцип відносної незалежності суспільних 

відносин, принцип реальності (або гарантованості) соціальних прав” [193, с.17].  

О.Панкевич виокремлює три основні групи завдань соціальної держави: 

“1) створення юридичних і фактичних умов для самостійного забезпечення 

працездатною людиною для себе та для своїх близьких гідного життя, а також 
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здійснення державою заходів щодо підтримки непрацездатних груп населення, 

принаймні, на рівні прожиткового мінімуму; 2) забезпечення реальних гарантій 

реалізації економічних, соціальних і культурних прав, тобто прав людини “другого 

покоління” (“першого покоління” – громадські і політичні, а “другого” – соціальні); 

3) комплекс заходів, спрямованих на створення й підтримання гармонійних 

відносин у суспільстві, на зміцнення соціального миру, стримування надмірного 

майнового розшарування населення” [98, с.7-9].  

На думку Л.Четверікової, задачами соціальної держави є: “досягнення 

загального добробуту суспільства шляхом надання мінімальної соціальної 

підтримки та створення сприятливих умов для самостійного досягнення високого 

рівня добробуту самими громадянами; забезпечення стабільності в суспільстві; 

екологічної безпеки; така держава відповідає умовам: є правовою, володіє 

ґрунтовною законодавчою базою, має розвинене громадянське суспільство, поєднує 

ринкову економіку з державним регулюванням” [175, с.6].  

На думку авторів проекту концепції соціальної держави України, “соціальна 

держава – це правова демократична держава, що проголошує вищою цінністю 

соціальну справедливість. Це форма організації суспільства, що здатна забезпечити 

соціальний прогрес. Серед її головних пріоритетів – соціальний захист громадян, 

нейтралізація соціально-економічних конфліктів, дотримання соціальних стандартів 

та принципів гідного життя для всіх громадян за допомогою розподілу та 

перерозподілу ВВП” [63]. 

Автори також визначають напрями діяльності соціальної держави: заходи з 

заохочення економічного зростання (стимулювання попиту на ринку праці, політика 

цін і доходів тощо); перерозподіл національного доходу на користь соціально 

вразливих верств (за ознакою віку – молодь та пенсіонери, за ознакою статі – жінки, 

за ознакою фізичних вад – інваліди тощо); розвиток доступних для всіх охорони 

здоров’я, освіти, культури. При цьому обсяг соціальної допомоги має бути 

виваженим, бо надмірна соціальна допомога призводить до завищених очікувань, 

зниженню мотивації до праці та розвитку психології соціального утриманства.  
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Функціонування соціальної держави, на думку авторів концепції, 

забезпечується за допомогою механізмів соціальної та економічної політики. 

Соціальна політика визначається як діяльність по управлінню соціальною сферою 

суспільства, забезпеченню матеріальних і культурних потреб його членів, 

регулюванню процесів соціальної диференціації суспільства, у тому числі доходів 

економічно активного населення і непрацездатних громадян, що дає змогу кожному 

членові суспільства реалізовувати його найважливіші соціально-економічні права, 

насамперед право на рівень і якість життя, необхідні для нормального відтворення і 

розвитку особистості.  

Варто зауважити, що соціальну політику можна розглядати в декількох 

значеннях – у вузькому та широкому. У широкому значенні соціальна політика – це 

один із видів політики, спрямований на інтеграцію інтересів соціальних спільностей, 

розв’язання соціальних суперечностей з метою забезпечення єдності і цілісності 

суспільства. Основними об’єктами соціальної політики є соціальні спільності: 

соціально-класові (суспільні класи, внутрікласові та між-класові соціальні верстви і 

групи); соціально-етнічні (племена, народності, нації); соціально-демографічні 

(сім’я, чоловіки, жінки, діти, молодь, особи середнього, старшого і похилого віку); 

соціально-професійні (робітники, селяни, підприємці, службовці, спеціалісти); 

соціально-територіальні (населення окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, міське й сільське населення). Суб’єктами соціальної політики є держава, 

органи місцевого самоврядування, політичні партії та інші політичні інститути. 

Залежно від об’єктів соціальної політики виокремлюються її основні види: політика 

соціального партнерства, етнічна, демографічна, регіональна. У межах окремих 

видів соціальної політики виокремлюються її різновиди: політика зайнятості, 

освітня, молодіжна, пенсійна політика тощо. У вузькому значенні соціальна 

політика – це політика, спрямована на задоволення різноманітних потреб людей у 

сфері праці, побуту й відпочинку. Соціальна політика охоплює, зокрема, 

задоволення потреб щодо освіти, культури, охорони здоров’я, забезпечення житлом 

тощо [183, с.489].  
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На наш погляд для визначення соціальної держави варто вести мову саме про 

соціальну політику у вузькому значенні. Це обумовлюється тим, що концепція 

соціальної держави ґрунтується на соціальних правах людини, серед яких 

визначається право на соціальний захист – гарантоване державою право на гідні 

умови життя. Гідними умовами життя вважаються такі, що дають змогу 

забезпечувати основні матеріальні потреби людини та подолання бідності. 

Інструментом подолання бідності є або забезпечення певного рівня доходу 

(працевлаштування), або надання певних соціальних благ шляхом перерозподілу. 

Таким чином, державна політика щодо подолання бідності передбачає створення 

умов, що страхують від настання такого становища. Це може досягатися різними 

шляхами. По-перше, шляхом надання відповідного рівня кваліфікації для 

працевлаштування; забезпечення швидкого відновлення працездатного стану після 

хвороби та профілактика захворюванням; забезпечення рівня доходу після втрати 

працездатності (у випадку віку чи з інших проблем) тощо. По-друге, шляхом 

компенсації становища бідності за допомогою перерозподілу благ. Отже, 

страхування від бідності як основна задача соціальної держави досягається засобами 

соціальної політики у її вузькому значенні.  

Щоб держава могла дійсно гарантувати гідні умови в межах соціальної держави 

необхідним є розроблення відповідної економічної політики та фінансової політики. 

Узгодженість цілей соціального розвитку з економічними і фінансовими 

показниками дає змогу забезпечувати стійкий розвиток суспільства та його 

інтеграцію. Визначення ціллю держави страхування від бідності має ґрунтуватися на 

відповідних фінансових ресурсах держави. У свою чергу фінансові ресурси 

забезпечуються відповідною економічною політикою. Таким чином, з одного боку, 

законодавче закріплення цілей соціальної політики передбачає визначення 

фінансових та економічних ресурсів для їх досягнення; а з іншого, – визначення 

конкретних цілей та інструментів соціальної політики має спиратися на фінансові 

показники й економічні ресурси держави.  
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Наведені визначення соціальної держави на наш погляд мають наступні 

недоліки. По-перше, фіксація конкретно-історичних задач соціальної держави, таких 

як надання страхової компенсації або профілактика соціальних ризиків. Недолік 

таких визначень полягає в тому, що за зміни соціально-політичних умов вони 

перестають відображати сутність соціальної держави та не можуть застосовуватися 

для її визначення. Це потребує постійного удосконалення понятійно-

категоріального апарату соціальної держави, що ускладнює дослідження соціальної 

держави.  

По-друге, акцентування уваги на одному критерії, такому, як наприклад, 

солідарність чи соціальна справедливість, не охоплює весь спектр задач, які існує в 

суспільстві та які вирішуються засобами соціальної політики. У межах таких 

визначень не охоплюються всі моделі соціальної держави та напрями соціальної 

політики.  

При конструюванні поняття соціальної держави необхідно враховувати такі 

критерії. По-перше, таке поняття має охоплювати всі історичні форми соціальної 

держави. По-друге, воно має мати сталу кількість ознак, які допомагають чітко 

віднести державу до категорії соціальної держави. На нашу думку, сутнісною 

ознакою соціальної держави є те, що її метою є створення умов для подолання 

бідності. Досягається це за допомогою соціальної політики, направленої на 

страхування громадян від ризиків втрати доходу внаслідок переривання трудового 

стажу. Такими ризиками можуть бути: відсутність відповідної кваліфікації; 

відсутність здоров’я; літній вік; пологи тощо. На нашу думку, визначенням, яке 

задовольняє ці критерії є наступне: соціальна держава – це держава, метою якої є 

подолання бідності населення, що виникає внаслідок переривання трудового стажу 

(втрати здоров’я, роботи; старіння; пологів; нещасних випадків на виробництві 

тощо), шляхом страхування від соціальних ризиків. Дане визначення характеризує 

ідеальний стан соціальної держави, тобто ситуацію, в якій соціальна політика 

держави ефективно задовольняє соціальні потреби, страхує від соціальних ризиків, 

сприяє конкуренції та не призводить до дефіциту бюджету. Варто зауважити, що 
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пропоноване визначення, по-перше, враховує всі історичні форми соціальної 

держави і не фіксується на конкретно-історичній меті соціальної політики 

(компенсації соціальних ризиків; досягненні рівності доходів; інвестиціях в 

профілактику ризиків; субсидіювання зайнятості тощо); по-друге, враховує всі 

можливі принципи вирішення проблеми бідності (досягнення рівності; соціальна 

допомога певним соціальним групам; допомога лише у конкретних випадках тощо); 

по-третє, передбачає поєднання різноманітних інструментів соціальної політики 

(приватне та державне страхування; загальна та вибіркове тощо), незалежно від 

форм державного правління, державного чи політичного режиму. Таким чином, 

дане визначення може врахувати всі як ідеальні, так і національні моделі соціальної 

держави.  

Схожим до поняття “соціальна держава” є поняття “держава загального 

добробуту” (wеlfаrе stаtе), яке дуже поширене в Західній науці. Таким чином 

необхідним є з’ясування змісту даних понять для визначення чи можуть вони 

використовуватися як синоніми чи між ними існують відмінності. Для цього 

звернемося до історії виникнення даного поняття.  

У грудні 1942 року вийшла доповідь В.Беверіджа “Соціальне страхування та 

супутні послуги”, яка стала початком розвитку концепції “держави загального 

добробуту” (wеlfаrе stаtе). У цьому документі були сформовані пропозиції, які 

суттєво вплинули на соціальну політику як Великої Британії, так і Європи. У 

доповіді відзначалася надмірна фрагментація соціальної політики, яка була 

недостатньою для забезпечення як дітей, так і людей літнього віку. Система фондів 

колективних заощаджень, приватні інститути, які виконували функції соціального 

страхування для найманих працівників та підприємств, призвела до розшарування 

соціального страхування і не могла задовольнити потреби населення у медичному 

забезпеченні. Таким чином, уряд прийняв рішення щодо необхідності з’ясування 

недоліків існуючої системи та розробки моделі, яка б могла враховувати нові 

потреби населення в соціальному страхуванні.  
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Як зазначають дослідники, доповідь В.Беверіджа була використана урядом 

Великої Британії для пропаганди нової системи соціального страхування  [205, р.3]. 

Автор доповіді стверджував необхідність узгодження соціальної політики з 

економічною політикою. У 1940-х роках вважалося, що єдиною моделлю 

економічної політики, яка може попереджувати економічні цикли зростання та 

падіння економіки, є пропозиція Дж.Кейнса. Політика держави, що передбачала 

державне регулювання економіки та соціальної сфери, отримала назву “держава 

загального добробуту”. Фактично, пропозиція В.Беверіджа передбачала докорінну 

зміну інституційних зв’язків між державою та громадянами. Як зазначає 

Т.Маршал [274], це передбачало поступове розширення громадянських прав, а саме: 

від громадянських, політичних до соціальних. Для того, щоб забезпечити реальність 

гарантування соціальних прав, було запроваджено відповідальність держави за 

добробут громадян шляхом державного регулювання соціальних і економічних 

процесів. Відповідно до концепції “держави загального добробуту”, усунення 

бідності та забезпечення соціально-економічного захисту ставали задачею держави, 

а не окремих індивідів.  

Після економічної кризи 1929-1933 років набула поширення концепція 

Дж.Кейнса нової економічної політики. Відповідно до даної концепції, роль 

держави полягала у попередженні економічних криз шляхом стимулювання попиту, 

а не пропозиції. Для того щоб створити умови постійного зростання попиту 

необхідним є досягнення повної зайнятості. Отже, роль держави також полягала в 

забезпеченні повної зайнятості. Під час збільшення безробіття для відновлення 

економіки уряд має збільшувати державні видатки (в тому числі на соціальні 

програми) для стимулювання попиту. Але в часи економічного підйому – 

збільшувати податки для формування резервних фондів на стимулювання  

економіки.  

Необхідно зауважити, що Друга світова війна створила основу для довіри 

громадян у спроможність політичних еліт та урядовців до планування складних 

соціально-економічних процесів і прогнозувати динаміку їх розвитку. Відповідно, 
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це дало змогу реалізувати концепцію В.Беверіджа щодо надання соціальної 

допомоги на всі випадки життя. Крім того, передбачалося, що можливості 

державного планування дають змогу здійснити перехід до такої моделі без 

негативного впливу на особисту свободу та мотивацію до діяльності. При цьому 

В.Беверідж наголошував, що задачею держави є забезпечення мінімально 

прийнятних умови життя. Решта добробуту мала залежати від індивідуальної 

спроможності громадян та їх праці.  

Друга світова війна також вплинула на перебудову соціальної структури 

суспільства. Відбулося зменшення соціальної диференціації, суспільство ставало 

більш егалітарним [205, р.3]. Зокрема, під час бойових дій відбулося більш тісна 

взаємодія між людьми з різних соціальних груп, що сприяло кращому розумінню 

потреб одне одного. Як результат, у суспільстві сформувалася ідея досягнення 

більшої рівності та переконання в тому, що забезпечення рівних умов і страхування 

від соціальних ризиків, що можуть вплинути на людей незалежно від соціального 

походження, мало бути покладено на державу.  

Основний внесок В.Беверіджа полягав у пропозиції заснування системи 

соціальної допомоги, метою якої було подолання бідності. Доповідь 1942 року 

отримала назву “План соціального страхування”, який передбачав: запровадження 

обов’язкового соціального страхування, створення національної системи соціальної 

допомоги та можливості додаткового соціального страхування, що мали бути 

додатково оплаченими, відповідно до особистих потреб людей. Серед таких заходів, 

зокрема, були: допомога за доглядом за дітьми, заснування всеохоплюючої системи 

охорони здоров’я, а також заходи з боротьби із безробіттям для досягнення повної 

зайнятості [207, §14].  

Отже, основною метою В.Беверіджа було створення умов для подолання 

бідності внаслідок відсутності або втрати роботи, а також невідповідністю 

трудового внеску та заробітної плати для забезпечення добробуту 

домогосподарства. Було запропоновано створення системи загального соціального 

страхування, яка б гарантувала відповідний мінімальний добробут на випадок 
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відсутності роботи: у випадку втрати роботи, неможливості працювати у зв’язку з 

хворобою, старіння.  

Докорінна зміна в запропонованій системі полягала в тому, що відбувся перехід 

у вирішенні цих потреб із регулювання рівня заробітної плати до визначення 

грошової компенсації для задоволення конкретних, мінімальних, потреб. 

Механізмом фінансування цих потреб було визначено не індивідуальні 

накопичувальні фонди, а перерозподіл добробуту за допомогою податкової системи. 

Проте для того, щоб дана система була ефективною та стійкою, по-перше, 

необхідним було забезпечення повної зайнятості. Адже лише повна і постійна 

занятість дала б змогу знизити тривалість отримання соціальної допомоги та не 

призвести до бюджетного дефіциту. По-друге, необхідним було створення 

національної всезагальної системи безкоштовної медицини для пришвидшення 

виходу на роботу після хвороби.  

Таким чином, наріжним каменем системи соціального страхування, 

запропонованої В.Беверіджем, був принцип універсального надання послуг із 

страхування від різних соціальних ризиків незалежно від соціального статусу 

громадянина. Універсальність даної системи полягає в тому, що вона ґрунтується на 

загальних рівних внесках усіх громадян. В.Беверідж наголошував, що дана система 

ні в якому разі не мала створювати умови для зменшення мотивації як до роботи, 

так і власної відповідальності за особистий добробут [207, §27]. Для того, щоб 

втілити цей принцип у життя, соціальне страхування мало ґрунтуватися лише на 

мінімальному забезпеченні та на умові, що отримання соціальної допомоги має бути 

менш привабливим, ніж працевлаштування. Щоб соціальне страхування не 

викликало соціального паразитизму, отримання соціальної допомоги мало мати 

винятково тимчасовий характер. Соціальна допомога не мала на меті підтримку 

рівня життя на тому ж рівні, що він був до втрати роботи. Для отримання соціальної 

допомоги мали бути введені критерії тестування необхідності такої допомоги для 

уникнення зловживанням соціального страхування. Забезпечення соціальною 

допомогою мало бути покладено на міністерство соціального страхування.  
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В.Беверідж виокремив шість основних категорій: наймані працівники; інші 

робітники; одружені домогосподарки; люди працездатного віку, але які не 

працюють (студенти, незаміжні жінки, люди з достатнім рівнем добробуту); діти до 

16 років; літні жінки 60 років і чоловіки 65 років. Оскільки перші чотири категорії 

мали змогу отримати заробітну плату, обов’язкове соціальне страхування 

поширювалося лише на людей літнього віку (пенсійне забезпечення) та дітей 

(допомога за доглядом за дітьми). Також В.Беверідж виокремив критерії отримання 

допомоги: безробіття; інвалідність; втрата джерел існування; літній вік; особливі 

потреби жінок (материнство, втрата роботи чоловіка, смерть чоловіка, розлучення 

тощо); послуги поховання; дитинство; захворювання [207, §311].  

Варто зауважити, що В.Беверідж назвав власну концепцію не “держава 

загального добробуту” (wеlfаrе stаtе), а “держава соціальних послуг”. На його думку, 

саме це поняття охоплює створення загальної системи досягнення добробуту 

громадянами, а не цілковиту відповідальність держави за добробут громадян [205, 

р.9].  

Концепція В.Беверіджа передбачала втручання держави лише для усунення 

перешкод, які ускладнювали самостійну діяльність громадян у забезпеченні 

власного добробуту. Проте протягом 1950-1960-х років ХХ сторіччя, завдяки 

швидкому економічному зростанню, було запроваджено принцип перерозподілу 

суспільних благ для досягнення рівних умов й високого рівня добробуту.  

Відмінності між “соціальною державою” та “державою загального добробуту” 

полягають в меті соціальної політики, яка визначається в межах відповідних 

концепцій. Метою “держави загального добробуту” є подолання майнової 

нерівності та підвищення рівня добробуту громадян шляхом перерозподілу доходів . 

У той самий час, метою “держави соціальних послуг” є подолання бідності шляхом 

задоволення мінімальних потреб на час пошуку громадянами роботи. У свою чергу, 

метою “соціальної держави” є подолання бідності населення шляхом страхування 

від соціальних ризиків, які не можуть повністю покриватися приватним 

страхуванням. Таким чином, “соціальна держава” – більш широке поняття, оскільки 
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охоплює весь обсяг інструментів та засобів соціальної політики держави, 

направлений на страхування від соціальних ризиків, незалежно від мети соціальної 

політики на конкретному історичному етапі. 

Розгляд ґенези соціальної держави дає змогу визначити чинники та умови, що 

були необхідними для її впровадження. За допомогою співставлення чинників і 

умов виникнення з актуальним становищем функціонування соціальної держави 

можна з’ясувати, по-перше, яким чином змінився контекст функціонування 

соціальної держави: поява нових умов, чинників; по-друге, які з цих чинників 

негативно впливають на функціонування соціальної держави; по-третє, чи можливе 

відновлення становища, яке було за умов виникнення соціальної держави. Окрім 

цього дослідження саме причин виникнення соціальної держави дає змогу з’ясувати 

чи досі лишаються невирішеними ті задачі, які мала вирішити соціальна держава. А, 

отже, чи досі існує потреба в соціальній державі.  

Існують різні підходи до пояснення причини виникнення соціальної держави та 

становлення соціальної функції держави.  

Прихильники першого підходу вважають, що бідність стала основним 

чинником розвитку соціальної держави. Ще задовго до індустріальної революції, у 

ХVІ та ХVІІІ сторіччі були запроваджені “Закони про бідних” для обслуговування 

потреб бідного населення аграрних суспільств, де ринки не були домінуючими 

формами суспільних зв’язків [338].  

Нерелігійна, меркантильна економічна традиція наголошувала, що бідне 

населення мало суспільну цінність, оскільки ставало джерелом робочої сили. Для 

суспільства було важливим, щоб бідні продовжували працювати, інакше вони б не 

робили внесок у суспільний добробут. Бідні мали лишатися бідними, а їх кількість – 

великою. Проте існування систем допомоги знизило мотивацію до праці, що 

зробило бідних залежними від цієї системи і, як наслідок, погіршувало їх 

становище. Отже, відміна “Законів для бідних” була єдиним способом примушення 

бідного населення до праці. Таким чином, було необхідним створення робочих 
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місць для бідного населення та їх дітей, що супроводжувалося утисками та 

субсидіями у вигляді заробітної плати.  

Варто зауважити, що збільшення бідності було викликано модернізацією 

виробничих відносин. Технологічний прогрес та формування нової соціальної 

структури під впливом індустріальної революції і динамічного розвитку капіталізму 

змінили традиційні соціальні відносини та звичну систему соціального 

забезпечення. Індустріальна революція трансформувала природу бідності та 

призвела до того, що існуючі соціально-політичні домовленості щодо забезпечення 

бідних не могли вже виконувати свої функції. Так, відповідно до ліберальних 

економістів, існування “Законів про бідних” було спричинено негативними 

впливами на економічне зростання в аграрних суспільствах і пришвидшенням 

зростання населення. Як наслідок, склалася ситуація, коли існування бідності 

почало загрожувати не лише суспільству в цілому, а й самому бідному населенню.  

Поява індустріального капіталізму та вільного ринку праці спричинила 

широкомасштабні зміни. Відтепер великі маси людей мусили працювати в 

абсолютно незахищеному ринку праці, намагаючись забезпечити собі достатній 

дохід для прожиття. У той самий час традиційні засоби соціального захисту, 

включно із церковно-організованою благодійністю, поступово зменшували свій 

вплив. Але революційні зміни були більш глибокими адже створювали новий 

соціальних клас бідного трудового населення, яке навіть працюючи, не могло 

забезпечити достатній рівень життя. Ті категорії населення, які не сприймали це 

становище, сформувалися в так званий середній клас. Проте більшість робітників, 

які зіткнулися із соціальними проблемами, не змогли справитися із цими викликами. 

На думку Е.Гобсбоуна, це призвело до того, що міста та промислові райони почали 

швидко, неконтрольовано зростати. Як наслідок, виникли проблеми, яким не могли 

дати раду: прибирання вулиць, постачання води, забезпечення санітарних умов, 

створення умов для проживання робітничого класу [262, р.241].  

Отже, на думку П.Флори та А.Гайденгаймера, модернізація та потреби в 

соціальному захисті, а також державне втручання шляхом соціальної політики не 
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лише розширили роль та фінансовий вплив держави в суспільстві, а й змінили саму 

роль держави, яка поступово почала виконувати свої нові функції – забезпечення 

бідного населення, захист від соціальних ризиків індустріального суспільства та, в 

кінцевому рахунку, надання соціальних послуг [233, р.23].  

Проте, на думку К.Поляного, виникнення та стрімкий розвиток повноцінного і 

саморегулюючого ринку праці в ХІХ сторіччі, а не індустріалізація, були основними 

рушійними силами, відповідальними за зміну традиційної системи соціального 

захисту та розповсюдженість бідного населення: “після того, як зазнало поширення 

використання машин та фабричного виробництва в комерційному суспільстві, ідею 

саморегулюючого ринку була широко розповсюдженою. Ринкова економіка має 

тенденцію до екстраполяції власної логіки розвитку на інші соціальні сфери. 

Саморегулювання передбачає, що вся продукція має бути продана на ринку, а весь 

дохід є наслідком ринкових відносин. Отже, існують ринки для всіх сфер, не лише 

товарів (що також охоплює ринок послуг), але й ринок праці, землі і грошей” [298, 

р.69]. Іншими словами, усі товари та послуги стають ринковими товарами.  

Проблема ринкового саморегулювання трудових ресурсів призвела до того, що 

робітники та їх трудові ресурси перетворилися виключно на товар. Процес 

перетворення трудових ресурсів на товар (комодифікація) має негативний вплив на 

суспільство. Відповідно, соціальна політика держави виникає як засіб створення 

умов для задоволення власних потреб, які не можуть надаватися ринком (медичне 

страхування, пенсійне страхування, освіта тощо). Спершу соціальна політика 

держави мала форму трудового законодавства, а пізніше – сучасного соціального 

законодавства.  

Отже, вільний та нерегульований трудовий ринок в індустріальній ринковій 

економіці створює ризики, від яких немає захисту, та які потребують втручання 

держави.  

Підхід до виникнення соціальної держави з точки зору політичної інтеграції та 

державотворення пояснює виникнення соціальної політики як наслідок розвитку 

функціональних інструментів правлячих еліт і соціального контролю, а також 
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розвитку політичної спільноти й соціально-політичної ідентичності. Вважається, що 

соціальна держава та соціальна політика були розробленими та впровадженими 

соціалістами. Проте історично перша версія соціальної політики держави була 

запропонована консерватором О.Бісмарком. Метою такої ідеологічно 

консервативної соціальної політики було створення сприятливих умов для найманих 

робітників, щоб зменшити їх революційний потенціал. Ця політика стала логічним 

продовженням попередніх “антисоціалістичних” законів 1878 року [248]. Таким 

чином, О.Бісмарк здійснив спробу сформувати лояльність робітничого класу до 

держави.  

На думку К.Керсбергена та М.Кремер [228], етатизм О.Бісмарка був прикладом 

консервативної стратегії державотворення шляхом надання соціальних прав для 

посилення інтеграції ієрархічно побудованого суспільства та створення більш 

тісного зв’язку між робітниками і державою. Таким чином досягалася мета 

посилення традиційних зв’язків між владою та соціальними групами і як наслідок 

зменшувався вплив опозиційних ліберальних і соціал-демократичних політичних 

сил. Ця стратегія соціальної політики доповнювалася культурною політикою, 

спрямованою проти католицизму для зниження впливу наднаціонального 

церковного утворення римо-католицької церкви.  

У свою чергу, на думку T.Маршала, громадяни, які користуються перевагами 

соціальної політики, стануть рушійними силами створення національної держави. 

Т.Маршал запропонував розглядати громадянство як такий стан, що складається із 

громадянських, політичних і соціальних прав і відповідає етапам державотворення: 

“громадянський елемент складається із прав, необхідних для забезпечення 

індивідуальної свободи – свободи особистості, свободи слова, думки і совісті, права 

на власність та укладати діючі договори, і право на правосуддя. Під політичним 

елементом я розумію право на участь у здобутті політичної влади, як члена органу, 

наділеного політичною владою або як виборця членів такого органу. Під соціальним 

елементом я розумію цілий спектр: від права на перерозподіл економічного 

добробуту до права на перерозподіл всього спектру соціальної спадщини та права на 
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життя як цивілізована особа згідно домінуючих стандартів життя в суспільстві. 

Цілком можливо виокремити періоди, коли відбувалося становлення елементів 

громадянства – громадянські права з’явилися в ХVІІІ сторіччі, політичні права у 

ХІХ, а соціальні – у ХХ сторіччі” [274, р.148-149].  

Прихильники підходу соціального зрівняння в розподілі соціальних ризиків 

стверджують, що соціальна держава виникає як інструмент зменшення вартості 

послуг страхування від соціальних ризиків. Рівність соціального ризику, в першу 

чергу, стосується питання, чи відчувають дію тих самих ризиків окремі індивіди, чи 

вони притаманні лише соціальним групам. Варто зауважити, що “категорія ризику – 

це актори, які об’єднані спільним інтересом щодо страхування, який співвідноситься 

з їх внеском у засоби покриття ризиків. Прийняття рішення щодо розподілу 

соціального ризику ґрунтується на двох чинників: 1) частота виникнення цього 

ризику для соціальної групи; 2) здатність соціальної групи самостійно протидіяти 

соціальному ризику” [201, р.12]. Відповідно, для того, щоб було прийнято рішення 

щодо необхідності колективного страхування, соціальні ризики для конкретної 

групи індивідів мають відбуватися доволі часто; а здатність соціальної групи їм 

самостійно протистояти має бути низькою.  

Представники даного підходу вважають, що основна причина втручання 

держави у розподіл соціальних ризиків пов’язана із тим, що ринок та 

домогосподарства не можуть подолати соціальні ризики самостійно. Н.Бар 

стверджує, що відсутність соціальної держави можливе лише за умови: “відсутності 

страхування внаслідок відсутності ризиків, люди створюють власні пенсійні 

системи та отримують позику на ідеальних ринках капіталу, внаслідок рівномірного 

і прогнозованого споживання; перехідна (наприклад, тимчасова) бідність 

вирішується за рахунок позики чи заощаджень; єдина причина існування соціальної 

держави за таких умов – це надання підтримки тим, хто постійно бідний” [203, р.51]. 

Крім того, у такому випадку існує вимога існування ринків, які “мають забезпечити 

всі товари та послуги для потреб індивідів за таку ціну, яка може покрити вартість їх 
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виробництва” [203, р.44]. Оскільки ринок не може ефективно страхувати від цих 

ризиків, необхідним є створення державної системи соціального страхування.  

Враховуючи, що, наприклад, безробіття важко передбачити, невизначеність 

робить соціальні ризики такими, що не піддаються чіткому виміру. Таким чином, за 

ринкових умов страхування на випадок безробіття стає доволі дорогим. Крім того, 

на думку Н.Бара, страхові компанії будуть страхувати від безробіття тільки тих, хто 

менше всього має ризик стати безробітним. Можна дійти висновку, що ринок 

приватного страхування ризиків безробіття має незначні шанси на розвиток, або 

буде покривати лише найменш уразливі групи робітників. Як наслідок, дослідники 

приходять до висновку, що рішенням цієї проблеми став розвиток системи 

загального державного страхування з рівними внесками. Окрім того, держава, у 

переважній більшості випадків, більш надійний страховий агент, який має низький 

рівень банкротства. Так, держава має нижчий рівень банкротства, порівняно з 

приватними компаніями.  

З точки зору вирішення соціальних потреб і вимог, соціальна держава має 

справу з об’єднанням і розподілом соціальних ризиків. Обов’язкове соціальне 

страхування виникає тоді, коли соціальні ризики мають особливості, які не може 

покривати приватний ринок страхування. Основні соціальні ризики, такі як 

захворювання, старіння не мають класової ознаки, вони мають загальний характер і 

походять від способу життя. Об’єднання ризиків має вигоду для всіх, а розподіл 

ризиків відбувається в першу чергу в горизонтальному плані між категоріями 

ризику.  

У свою чергу, на думку представників підходу, в межах якого наймані 

працівники розглядаються як владний ресурс, недоліки попередніх підходів 

полягають в тому, що вони не розрізняють причини і наслідки. Так, стверджується, 

що причиною виникнення соціальної держави є, в першу чергу, переконання 

політичних акторів. А функціональна необхідність у державному регулювання 

соціально-економічних відносин – це лише інструмент вирішення проблем 

електорату. Таким чином, функціональна потреба у задоволенні потреб найманих 
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працівників не є необхідною умовою впровадження соціального страхування. Тому 

попередні теорії не пояснюють різницю між успіхами та провалами різних 

соціальних і політичних акторів, які намагалися ствердити потребу в соціальній 

державі.  

Відповідно до даного підходу соціальна держава розглядається як результат 

перемоги у політичній боротьбі інтересів соціально- і політично-організованих 

інтересів найманих працівників формі профспілок і політичних партій, які боролися 

за вираження своїх потреб (преференцій для себе).  

Підхід з точки зору владного ресурсу характеризується як причинно-

наслідковий зв’язок впливовості соціал-демократичних організацій і запровадження 

механізмів універсалізму, солідарності, перерозподілу соціальної держави. 

Вважається, що за допомогою соціальної держави соціал-демократичні організації 

впливають на досягнення високого рівня соціальної рівності. Політичний спосіб 

ефективного функціонування політичних партій лівого спектру має на меті 

формування егалітарного перевлаштування капіталістичних суспільств, міра якого 

залежить від їх підтримки профспілками та іншими суспільними інститутами, 

включно із централізованою системою корпоративних промислових відносин.  

Вихідна точка обґрунтування соціальної держави з точки зору владного ресурсу 

полягає в переконанні, що трудові відносини та ринок праці визначаються 

соціальною стратифікацією суспільства. Можуть існувати й інші суперечності, але 

класові суперечності є домінуючими в капіталістичному суспільстві. Так, на думку 

В.Корпі: “трудові відносини та ринки праці формують серцевину соціально-

економічної стратифікації. На ринках праці та в трудових відносинах актори 

залучають два основних типи владних ресурсів: економічні засоби та трудові 

ресурси, чи людський капітал. Найбільша різниця між цими ресурсами полягає в 

тому, що на відміну від людського капіталу, економічні ресурси можуть бути 

позбавлені власника та передані іншому актору, як наслідок, економічні ресурси 

мають більшу ступінь концентрації, ніж людські ресурси. У трудових відносинах 

окремі працівники, що, як правило, покладаються на власний людський капітал, 
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підпорядковані роботодавцям, які в кінцевому рахунку отримують владу шляхом 

контролю за іншими формами капіталу” [270, р.172]. В.Корпі стверджує, що 

“зв’язок між соціальним класом та соціальною державою полягає в тому, що 

соціально-економічний клас створює різницю в ризиках, яким піддаються 

громадяни протягом усього життя. Якщо деякі життєві ризики є наслідком 

універсальних процесів, більшість ризиків, зокрема такі, що пов’язані зі старінням, 

захворюваннями, нещасними випадками на виробництві, безробіттям, бідністю та 

вихованням дітей, є наслідком нерівномірного розподілу серед індивідів, які 

займають різне положення в структурах соціально-економічного класу. Більше того, 

соціальний клас також пов’язаний зі здатністю громадян давати раду цим життєвим 

ризикам, створюючи негативні взаємозв’язки між ризиком та ресурсами. Таким 

чином, громадяни, які більш схильні до відчуття дії ризиків, тяжіють до володіння 

меншою кількістю ресурсів, щоб дати їм раду. Різниця в типах владних ресурсів, які 

контролюються акторами, що залучені в трудові відносини та ринки праці, впливає 

на те, що клас стає основною підставою для розподільчої боротьби” [270, р.173]. 

Безперечно, є інші ресурси соціальної і політичної ідентичності (релігійна 

деномінація, етнічність, професійний статус тощо), які впливають на колективні дії, 

розподільчу боротьбу та її результати. Проте, підхід із точки зору владного ресурсу 

ґрунтується на припущенні, що класова розподільча боротьба є переважаючим 

чинником.  

Варто наголосити увагу, що соціалісти ніколи не могли самостійно 

мобілізувати електоральну більшість у більш-менш тривалому часовому вимірі. Так, 

впровадження соціальної політики консерваторами пояснюється тим, що вони 

відчували для себе політичну загрозу бути зміщеними під тиском найманих 

робітників. Якщо наймані робітники не були б політично організовані, то надання 

державі соціальної функції залишалася маловірогідною. Для впровадження будь-

якого типу соціальної політики вони потребували підтримки інших класів й інших 

соціальних організацій і політичних партій, яких вони також мали переконати в 
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тому, що соціалістичні цілі рівності, соціальної справедливості, поліпшення умов 

життя трудящих і декомодифікація – є важливими для їх союзників [200, р.25].  

Чим вищим є рівень політичної організації робітничого класу, тим більшим є 

втручання держави в організацію суспільно-політичного життя, оскільки соціально-

політичні конфлікти та політичні коаліції мають визначальний вплив на формування 

соціальної держави. Таким чином, не може бути лінійного зв’язку між соціал-

демократами і розвитком соціальної держави. Інші політичні сили, переважно 

християнські демократи, надаючи свою підтримку, також впливають на форму 

соціальної держави [226, р.197-199].  

Розглядаючи причини виникнення соціальної держави, варто зупинитися на 

періодизації розвитку соціальної держави. Для того, щоб з’ясувати якісні 

відмінності соціальної держави на кожному етапі її розвитку необхідно визначати 

роль та мету соціальної політики. Таким чином, відповідно до даного критерію, 

можна виокремити шість етапів. Перший етап (передісторія, 1600-1800 рр.) 

характеризується започаткуванням законів про бідних з метою їх політичного 

контролю. Закони про бідних мали на меті боротьбу з негативними проявами 

бідності, зокрема, жебрацтвом яке вважалося однією з найбільших загроз 

суспільного порядку Інструментом боротьби вважалася повна зайнятість (створення 

спеціальних місць для бідних) і переслідування тих, хто не мав постійного робочого  

місця. Проте ці закони не вирішували питання добробуту бідного населення. Другий 

етап (початок, 1800-1914 рр.) був відзначений створенням перших систем 

соціального страхування. Наприклад, запровадження медичного страхування, 

страхування від нещасних випадків та пенсійних виплат. Третій етап (розширення, 

1918-1960 рр.) характеризується запровадженням соціальних прав (прав “другого 

покоління”). Поряд із громадянськими та політичними правами запроваджувалася 

нова категорія – соціальні права. Якщо раніше соціальні послуги надавалися 

найманим працівникам, то тепер забезпечення певного рівня економічного 

добробуту стало обов’язком держави. Четвертий етап (пришвидшення, 1960-1975 

рр.) характеризується розширенням соціальних послуг, які надавалися громадянам. 
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До таких послуг почали входити виплати у зв’язку з безробіттям, розширення 

освітніх програм, виплати у зв’язку з народженням дітей. Головною метою 

соціальної політики держави на даному етапі було поліпшення якості соціальних 

послуг. П’ятий етап (“скорочення”, початок 80-х – середина 90-х років) 

характеризується дискусіями про кризу соціальної держави. Зіткнувшись із 

найбільшою кризою у післявоєнний період, вважалося що вона зумовлена 

розширенням соціальної держави. Даний етап характеризується запровадженням 

політики “скорочення” соціальної держави – зменшення як кількості, так і якості 

соціальних послуг. Шостий етап (реформування, середина 90-х років – н.ч.) – на 

сучасному етапі розвитку соціальної держави відбувається перегляд принципів її 

функціонування. Для даного етапу характерним є пошук нової моделі соціальної 

політики держави [46, с.80-82].  

Протягом історії розвиту соціальної держави перед соціальною політикою 

ставилися різноманітні задачі. На наш погляд, підходи до визначення ролі держави 

та задач соціальної політики варто аналізувати, виокремлюючи певні моделі. Це дає 

змогу створити класифікацію, яка допомагає виявити відмінності між різними 

підходами до вирішення проблем засобами соціальної політики.  

На нашу думку, типологія моделей соціальної держави має ґрунтуватися на 

виокремленні ідеальних типів. Варто зазначити, що коли мова йде про “реальні” 

типи, то розуміється, що в межах даного підходу кожен із типів описується в 

найменших подробицях, у той час як під “ідеальним” типом мається на увазі 

“усереднена”, “еталонна” модель, яка описує найзагальніші характеристики певної 

групи “реальних” типів. Таким чином, завдяки орієнтації на деталі, “реальні” типи 

дають змогу аналізувати постійні зміни в предметів дослідження, а “ідеальні” – 

дають змогу аналізувати причинно-наслідкові зв’язки та загальні тенденції. 

Враховуючи, що кожен із підходів має як свої переваги, так і недоліки, тому для 

того щоб з’ясувати, який із них оптимальний в кожному конкретному випадку, 

необхідно їх порівняти.  
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Отже, метою класифікації “реальних” типів є зосередження уваги на інститутах 

соціальної держави, їх спільностях і відмінностях між державами; акцент ставиться 

на їх різниці для кращого розуміння процесів, які відбуваються на мікрорівні. 

Класифікація “ідеальних” типів, навпаки, зосереджується на загальних 

характеристиках, спільних для всіх соціальних держав та їх кластерів; вона 

використовується як основа для більш широкого крос-національного порівняння, 

опускаючи як незначні так і значні відмінності. 

Аналіз соціальних держав ґрунтується на використанні емпіричної типології із 

самого початку виникнення даного напрямку досліджень. Наприклад, Г.Віленський 

та Ч.Лебо, аналізуючи систему соціального забезпечення в США, виявили різницю 

між двома моделями соціальної держави. Перший тип характеризувався як 

“залишковий”, коли інститути соціальної держави мають втручатися лише у 

випадку, коли нормальні структури постачання, домогосподарство та ринок не 

можуть виконувати ці функції. Другу модель дослідники назвали “інституційною”, 

оскільки вона ґрунтується на припущенні, що “надання соціальних послуг 

державою – це нормальне функціонування індустріального суспільства [313, р.7].  

Р.Тітмус запропонував тричленну типологію соціальних держав: 

1) “розподільча модель”, яка передбачає державну допомогу лише у випадку 

функціональних проблем ринку або домогосподарств; 2) “модель “промислових 

здобутків і ефективності”, відповідно до якої надання соціальних послуг залежало 

від ефективності праці людини на ринку праці та 3) “інституційно-розподільча 

модель”, яка ґрунтувалася на егалітарному принципі [323, р.30-32].  

Дослідження Ґ.Еспін-Андерсена стало результатом критики кількісного 

підходу, згідно якого соціальна держава характеризувалася лише рівнем витрат, що 

виражалося як частка ВВП на соціальні програми. Підхід Ґ.Еспін-Андерсена полягає 

у виявленні якісних характеристик соціальної держави. Відповідно до цього 

погляду, “витрати мають епіфеноменальне значення для теорії соціальної 

держави” [238, р.19] і “важко уявити, що політична боротьба йде за витрати самі по 

собі” [238, р.21]. Таким чином, Ґ.Еспін-Андерсен використовує три критерії, які 
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відображають три моделі (режими) соціальної держави. По-перше, він підкреслює 

важливість якості соціальних прав – наскільки якісно соціальна держава убезпечує 

громадян від невизначеності ринку та від соціальних ризиків. По-друге, він аналізує 

типові випадки стратифікації, до яких призводить соціальна політика, – чи існує 

різниця в соціальній політиці стосовно різних класів та чи всі вони мають рівні 

соціальні права, чи впливає вона на усунення соціальної нерівності. По-третє, 

робиться наголос на тому, що добробут забезпечує не лише державна політика, а й 

ринок і домогосподарство – наскільки добре основні публічні (державні) та приватні 

інститути суспільства взаємодіють між собою для забезпечення добробуту 

громадян.  

Емпіричні дані операціоналізуються за допомогою цих критеріїв, на основі 

яких Ґ.Еспін-Андерсен вирізняє три моделі: соціал-демократичну, ліберальну і 

корпоративну або консервативну. Різниця між режимами ґрунтується на наступних 

критеріях: основних інститутах, які забезпечують соціальний захист (держава, ринок 

чи домогосподарство); рівні стратифікації системи підтримки за допомогою 

особливого поєднання функцій цих інститутів (статус та класова диференціація, 

сегментація, ступінь нерівності до якої застосовується система соціального захисту); 

рівні декомодифікації, як “мірі, в якій людина або домогосподарство може 

підтримувати соціально-прийнятний рівень життя без участі ринку” [238, р.37]. 

Ґ.Еспін-Андерсен, услід за Т.Маршалом, визначив базову ідею соціальної держави, 

як соціальне громадянство, яке виражається у страхуванні громадян від недоліків 

ринкового саморегулювання (декомодифікації) як реальній гарантії соціальних прав 

(перший вимір типології) і мірі стратифікації, що підтримує або змінює ці права 

(другий вимір типології). Третій вимір типології стосується тієї міри, в якій 

діяльність держави щодо забезпечення соціальних прав пов’язане із внеском ринку 

та домогосподарств у формування соціальної держави [238, р.21].  

Дж.Врумен застосував принцип категоріального аналізу, виокремивши 54 

характеристики системи соціального захисту на основні даних, починаючи з 1990-х 

років [330]. Цей аналіз також виокремлює три основні кластери, якими оперує 
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Ґ.Еспін-Андерсен, але також додає ще один індикатор – рівень виплат щодо втрати 

працездатності (інвалідність) та два нові виміри: принцип забезпеченості соціальних 

прав (від залишкового до екстенсивного) і розмір універсалістських схем (від 

партикулярного до універсалістського). Аналізуючи емпіричні данні з інших 

досліджень, він робить висновок, що “якщо брати період 1980-2000 років, то 

існування “режимів”, які запропонував Ґ.Еспін-Андерсен, підтверджується. 

Оскільки обидва виміри, які беруться за одиницю аналізу, практично незмінні, тому 

можна погодитися, що дана класифікація емпірично підтверджується, принаймні 

відповідно до періоду аналізу із 1980-2000 років” [330, р.232]. Також він робить 

висновок щодо можливості радикальної реформи: “звісно…це не гарантує, що різні 

типи режимів будуть існувати в майбутньому. З іншого боку, залежність від 

обраного шляху буде відігравати вирішальну роль. Матеріальні та соціальні витрати 

щодо підтримки функціонування режимів можуть бути досить високими, але 

когнітивні межі та інтереси політичних акторів можуть цьому заважати, а 

неформальні правила електорату можуть встановлювати обмеження щодо рівня 

досяжності змін” [330, р. 232].  

Оскільки вперше поділ на ці моделі запропонував Ґ.Еспін-Андерсен, відповідно 

до того, які політичні партії сприяли формуванню кожної із цих моделей, він назвав 

їх: ліберальною, консервативною та соціал-демократичною. Також можна 

погодитися із твердженням Н.Хоми, що “колишнє чітке протиставлення ідей 

соціалізму й лібералізму нівелюється, шукаються шляхи до поєднання ідеалу 

рівності з вимогами індивідуальної свободи, принципу солідарності – з новим 

розумінням індивідуалізму. Соціал-демократичні проекти наповнюються 

елементами лібералізму щодо держави, економіки та суспільства; сучасна соціал-

демократія вже не висуває зміну суспільного ладу навіть як віддалену мету й 

орієнтується не стільки на “демократичний соціалізм”, скільки на “соціальну 

демократію”. Вплив лібералізму на соціал-демократію не є одностороннім 

процесом, оскільки ліберальна ідеологія еволюціонує у розумінні особи, її ролі в 

суспільстві, випробовує на собі, особливо у сфері соціального захисту, вплив соціал-
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демократії…Неоконсерватори також сформували нову модель відносин між 

індивідом і державою, громадянином та державою – індивід повинен насамперед 

розраховувати на власні сили та солідарність громадян, а держава повинна 

забезпечувати йому життєві умови на основі правопорядку, стабільності та 

наступності” [165, с.381].  

Проте, на нашу думку, типологія моделей соціальної держави за ідеологічним 

принципом є суперечливою. Оскільки, як слушно зазначає Г.Голосов, “…в 1950-х 

роках починається стрімка дезінтеграція організаційної моделі масової партії. У 

“державі всезагального добробуту” життєві стандарти робітників і середнього класу 

зблизилися. Багато із раніше ефективних ідеологем втратили переконливість. 

Знизилася цінність ідеології як засобу підтримки організаційної стабільності 

масових партій. У цих умовах виникала нова організаційна модель: партія, яка, 

утримуючи деякі організаційні характеристики масової партії (передусім, масу 

членів), стала ідеологічно гнучкою. Саме таку партії Кікхаймер назвав 

“всеохоплюючою”. А оскільки раніше багато кадрових партій вже сформували 

схожі організаційні структури, але ідеологічної жорсткості так і не виробили, то 

“всеїдними”, з точки зору Кіркхаймера, виявилися майже всі партії Західної 

Європи”…За своїми основними характеристиками сучасні партії належать до типу, 

який Анжело Панібянко запропонував називати “електорально-професійною 

партією” – вузьке об’єднання професіоналів, орієнтованих на досягнення 

електорального успіху” [23]. Крім того, варто зазначити, що підхід Ґ.Еспін-

Андерсена ґрунтується на підході Р.Тітмуса. Так, “хоча назви й відрізняються, все ж 

типологія має родову схожість із поділом Тітмуса на розподільчу, інституційно-

розподільчу та на модель промислових здобутків та ефективності” [236, р.74]. 

На нашу думку, визначення ідеології партій, а відтак і моделей соціальної 

держави, є досить умовним. Так, соціал-демократи в Швеції у 1920-х роках 

впроваджували консервативну політику. Це дає змогу говорити про необхідність 

повернення до типології соціальної держави, яка ґрунтується на засадничих 
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принципах (критеріях), запровадженої Г.Віленським, Ч.Лебо, Р.Тітмусом, 

Н.Фьорнісом, а не на ідеологічних принципах.  

Ґрунтуючись на адаптації типології Ґ.Еспін-Андерсена, розробленої 

Дж.Вруменом, можна виокремити наступні критерії типології соціальних держав, а 

саме: покриття (основні цільові групи), умови надання, обмеження тривалості, 

рівень страхової компенсації; наявність чи відсутність колективних схем 

страхування для окремих соціально-професійних груп; рівень внесків; механізм 

наповнення фондів соціального страхування; покриття приватним соціальним 

страхуванням; наявність чи відсутність гарантованих мінімальних заробітних плат; 

наявність чи відсутність стимулів для працевлаштування (жінок, літніх людей); 

тривалість працевлаштування; сприяння чи обмеження стратифікації населення; 

очікування щодо подальшого розвитку; рівень декомодифікації (сприяння 

задоволення прийнятних стандартів життя) [330, р.214-215].  

На нашу думку, критерієм виокремлення моделей соціальної держави має 

бути – обсяг населення (цільові групи), які охоплюються соціальним страхуванням: 

все населення, особливості в соціальному захисті певних соціальних груп відповідно 

до їх професійної належності та групи ризику; нефіксовані соціальні групи, 

допомога яким надається за настання певних умов і з метою вирішення конкретних 

цілей. Відповідно, аналіз країн за цими критеріями дає змогу викормити наступні 

моделі соціальної держави: цільову, соціальне страхування якої надається певним 

цільовим групам, які найбільше цього потребують та має конкретне цільове 

призначення, вирішення якого скасовує надання соціальної допомоги; корпоративну 

модель, соціальне страхування якої засноване на участі у професійних корпораціях; 

універсалістську модель, соціальне страхування якої надається на основі 

універсального принципу – всім громадянам від усіх соціальних ризиків.  

Цільова модель соціальної держави характеризується страхуванням лише 

бідного населення, яке не має достатніх засобів для підтримки прийнятих стандартів 

життя; жорсткими умовами надання соціального страхування (неможливість 

працювати, зовнішнє тестування потреб); чіткими строками надання та припинення 
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надання страхування (лише протягом часу, коли громадянин не може працювати); 

мінімальним рівнем субсидіювання; колективними схемами страхування лише для 

державних службовців; малим рівнем внесків; наповненням страхових фондів лише 

за рахунок загальних податків; високим рівнем покриття для середнього класу 

шляхом податкового і кредитного стимулювання; відсутністю або низьким рівнем 

мінімальних заробітних плат; відсутністю бар’єрів для працевлаштування жінок у 

зв’язку із низьким рівнем виплат для догляду за дітьми; відсутністю перешкод для 

участі у ринку праці за рахунок доволі чесної конкуренції; відсутністю перешкод 

участі літніх людей у ринку праці внаслідок відсутності солідарної пенсійної 

системи; відсутністю гарантування працевлаштування; гарними умовами для 

працевлаштування в постіндустріальній економіці за рахунок розвинених бізнес-

послуг і низькооплачуваної роботи низькокваліфікованих кадрів; сприянню 

нерівності населення за рахунок розподілу на отримувачів соціального страхування 

(працююче бідне населення), середнього класу та заможного населення; загрозами 

подальшої пролетаризації населення; низьким рівнем декомодифікації внаслідок 

жорсткого тестування потреби у страхуванні і мінімального рівня компенсації.  

Корпоративна модель соціальної держави характеризується страхуванням 

професійних груп; чітко визначеними (актуарними) умовами надання страхування 

(професійною біографією, розміром сплачених внесків); тривалими виплатами 

страхових компенсацій, якщо це визначено законодавством; залежністю страхової 

компенсації від окладу; великою кількістю колективним схем страхування (статусні 

групи, державні службовці вищого рівня); високим рівнем страхових внесків; 

наповненням страхових фондів переважно за рахунок внесків; низьким рівнем 

приватного страхування; високим рівнем мінімальної заробітної плати; значними 

перешкодами працевлаштування жінок у зв’язку з високими виплатами для догляду 

за дітьми і великою кількістю програм опіки дітей; низькими умовами участі в 

ринку праці; перешкодами для участі літніх людей у ринку праці внаслідок 

солідарної системи пенсійного страхування, яка стимулює ранній вихід на пенсію та 

безробіття інвалідів; обмеженими гарантіями працевлаштування (переважно шляхом 
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працевлаштування на спеціальних підприємствах для інвалідів); значним рівнем 

вакансій у постіндустріальних секторах промисловості; сприянню стратифікації за 

професійною ознакою, статтю і типом домогосподарств; виникненням проблеми 

“інсайдерів” і “аутсайдерів” ринку праці за рахунок працюючого населення і 

безробітними; середнім рівнем декомодифікації (існування коефіцієнтів заміщення, 

жорстких актуарних принципів, рівня соціальної допомоги).  

Універсалістська модель соціальної держави характеризується наданням 

соціального страхування усім громадянам; наданням соціального страхування у 

залежності від робітничого внеску (проживання визначеної кількості років; 

поведінки щодо пошуку роботи; участі в тренінгах, програмах перекваліфікації чи 

програмах мотивації пошуку нової роботи); соціальним страхуванням впродовж 

тривалості дії соціального ризику; високим рівнем страхової компенсації 

пропорційного до заробітної плати або мінімальних стандартів проживання; 

відсутністю колективних схем страхування для спеціальних груп населення; 

високим рівнем внесків; наповненням соціальних фондів за рахунок загальних 

податків; низьким рівнем приватного страхування; високими мінімальними 

заробітними платами; значними перешкодами для працевлаштування жінок 

внаслідок індивідуальних виплат, виплат для догляду за дітьми, але також 

стимулюванням жінок до праці за рахунок великої кількості програм догляд за 

дітьми, а високі внески змушують обох партнерів працювати; відсутність перешкод 

для участі в ринку праці; незначні перешкоди для працевлаштування літнього 

населення (солідарна схема пенсійного страхування, проте програми активної 

реінтеграції інвалідів); гарантуванням робочих місць; екстенсивним 

працевлаштуванням у постіндустріальних секторах економіки, переважно у 

державному секторі (соціальне страхування, сфера послуг, освіта, значна частина 

середнього рівня управлінців – жінки); мінімальною соціальною стратифікацією; 

подальшими проблемами у розриві між державним і приватним сектором (жінки 

переважно зайняті в державному секторі, а чоловіки – в приватному); високим 

рівнем декомодифікації у залежності від рівня ризику та його компенсації.  



 
51 

Деякі дослідники наголошували на тому, що необхідно додати четверту 

ідеальну модель – середземноморську, оскільки південні соціальні держави мають 

свою особливість [291]. Зокрема, такі країни як Греція, Італія, Португалія, Іспанія 

мають лише одну програму соціальної допомоги, яка ґрунтується на принципі 

залишковості. Проте, хоча моделі соціальної держави Іспанії та Італії й можуть мати 

певні особливості, які не враховує тричленна класифікація. Але це не дає підстав 

додавати ще одну модель, оскільки нерозвиненість соціальної допомоги у цих 

країнах є вираженням сильної традиції надання соціальної допомоги родинам, а 

щодо інших критеріїв, то ці країни відносяться до інших моделей.  

Як ми вже зазначали вище, на формування соціальної держави впливає формат 

політичної коаліції – з якими політичними партіями об’єднувалися соціал-

демократи, представляючи найманих робітників, для отримання перемоги на 

виборах. У залежності від того, наскільки сильною є участь середнього та 

робітничого класу в розбудові соціальної держави, а також якою є домінантною 

партія у коаліції, що відстоює необхідність соціальної держави. Щоб зрозуміти 

вирішальну роль середнього класу у формуванні соціальної держави, необхідно 

визначити, які політичні класи формують стабільні та довготривалі коаліції. А також 

чому в одних випадках середній клас об’єднується із робітничим класом, 

підтримуючи більш широкий розподіл, а в інших випадках – об’єднується із 

привілейованим класом для гарантування низької системи перерозподілу.  

На думку Т.Іверсена та Д.Соскіса, відправною точкою у розумінні цих явищ є 

те, що у розвинених капіталістичних країнах після Другої світової війни політичні 

партії лівого спектру частіше формували уряди в багатопартійних системах, а праві 

партії – більше були при владі у двопартійних системах. Середній клас мав більше 

втрат, якщо ліві партії урядували у двопартійних системах і більше б отримував 

переваг, якщо б підтримував коаліції з лівими партіями у багатопартійних 

системах [234]. У двопартійних системах середній клас – у випадку, якщо уряд 

формуватимуть представники лівих партій – остерігається, що уряд буде 

збільшувати податки для забезпечення бідного населення. Якщо уряд формують 
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праві, середній клас навряд чи отримає збільшення податків і, як результат, у такому 

випадку роль держави у перерозподілі буде мінімальною. У таких двопартійних 

системах середній клас має вибір або не отримувати соціальне страхування, проте 

сплачувати податки в ці фонди за урядування лівих, або також не отримувати 

соціальне страхування, але не сплачувати податки в ці фонди за урядування правих 

політичних партій. Очевидно, що середній клас буде віддавати перевагу правим 

урядам. Проте, за пропорційної виборчої системи і багатопартійної системи, 

середній клас робитиме інший вибір. Формуючи коаліцію, політичні партії лівого 

спектру і політичні партії, які виражають інтереси середнього класу разом можуть 

домагатися збільшення перерозподілу у власних цілях за рахунок підвищення 

податків для заможного населення.  

Таким чином, можна сформулювати припущення, що у багатопартійних 

системах за пропорційної виборчої системи ліві партії частіше формуватимуть 

уряди, збільшуючи роль держави в перерозподілі доходів, отже, зміцнюючи роль 

соціальної держави. У двопартійних системах із мажоритарною виборчою 

системою, навпаки, середній клас буде частіше голосувати за правоцентристські 

партії, уряди яких частіше виступатимуть за зменшення ролі держави у 

перерозподілі доходів.  

Модель, яку запропонували Т.Іверсен та Д.Соскіс, добре пояснює різницю між 

цільовою моделлю соціальної держави у англосаксонських країнах та 

універсалістською моделлю у Скандинавських країнах. Проте, даний підхід не може 

пояснити різницю між універсалістською та корпоративною моделлю. Таким чином, 

необхідне інше пояснення, яке б могло описати появу трьох моделей соціальної 

держави, у якій був би наголос не лише на класах, а що більш важливо, на 

релігійному чиннику.  

Мажоритарна виборча система, як правило, асоціюється із двопартійною 

системою, у якій середній клас частіше підтримує правоцентристські політичні 

партії. За такої моделі різниця у доходах бідних і багатих значно впливає на 

формування політики. Інші соціальні суперечності, включаючи, наприклад, релігійні 
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і регіональні, лишаються політично менш вираженими, або включеними до 

розподілу за рівнем доходу. Отже, у даному випадку, перше припущення Т.Іверсена 

і Д.Соскіса підтверджується: за мажоритарною виборчою системою, двопартійною 

системою, існування поділу за доходом середній клас частіше голосує за 

консервативні політичні партії. Таким чином, відбувається впровадження цільової 

моделі.  

За пропорційної виборчої системи більш чисельна політична партія сприяє 

більшій ролі держави у розподілі доходів. Інші соціальні суперечності залежать від 

устрою країни. Наприклад, у Скандинавських країнах, де релігійний чинник не 

набув політичного забарвлення та був включений у партійну політику внаслідок 

низького рівня релігійної гетерогенності суспільства, національні революції не 

призвели до виникнення політичних конфліктів між церквою та державою. 

Натомість відчувався сильний територіальний розподіл (міське-сільське населення), 

що стало важливим політичним чинником. На відміну від католицьких держав 

Південної Європи, у лютеранських країнах Північної Європи церква не вбачала 

загрози, коли нові національні держави почали перебирати на себе їх повноваження. 

Антиклерикалізм ніколи не мав сильного політичного забарвлення у 

скандинавських країнах. Натомість, соціальні суперечності виникали між 

населенням, зайнятим в аграрному секторі та промисловості, що суттєво вплинуло 

на характер політичного процесу.  

Лише у країнах Північної Європи виникли аграрні партії та отримали значну 

підтримку виборців у післявоєнний період. Сильні позиції аграрних політичних 

партій пояснюють, чому протягом всього історичного розвитку універсалістської 

моделі наголошувалося на важливості державної підтримки коаліції робітників-

фермерів (червоно-зелених).  

У свою чергу, якщо аграрні партії мають сильні позиції на Півночі Європи, то 

християнсько-демократичні партії мають сильні позиції у континентальній Європі. 

Ці політичні партії беруть свій початок із політичної ролі католицизму та були 

сформовані в результаті конфлікту між церквою та державою у кінці ХІХ на початку 
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ХХ сторіччя [226, р.185]. У релігійно неоднорідних чи однорідних католицьких 

країнах конфлікт між державою та церквою – на додачу до конфлікту між правими 

та лівими – яскраво виражений у партійній системі. Таким чином, релігійні 

політичні партії стали основними союзниками соціал-демократів у розбудові 

соціальної держави після Другої світової війни в континентальній Європі.  

Історія створення політично-класових коаліцій пояснює, чому цільова модель 

соціальної держави сформувалася під впливом мажоритарної виборчої системи та 

двопартійної системи (наприклад, у Великобританії). Також такий підхід пояснює 

різницю між універсалістською моделлю у Північній Європі, як наслідком коаліції 

соціал-демократів і аграрних політичних партій. Варто наголосити, що важливою 

передумовою виникнення червоно-зеленої коаліції стала відсутність сильного 

релігійної суперечності. У той час як у континентальній Європі під впливом коаліції  

соціал-демократів (червоних) і християнських демократів (чорних) була сформована 

корпоративна модель. Також можна припустити, що соціальна держава була 

сформована саме під впливом християнсько-демократичних партій в Італії, де ліві 

не мали значної підтримки і не могли суттєво впливати на урядову політику. У цих 

континентальних країнах другим за значенням соціальним конфліктом, 

представленим у партійній системі, окрім суперечністю за рівнем доходу, була 

релігійна суперечність.  

Отже, Т.Іверсен і Д.Соскіс слушно зауважили, що важливим чинником 

формування моделі соціальної держави є політична участь середнього класу. Проте 

також важливу роль відігравали соціально-політичні конфлікти. Саме такий підхід 

дає змогу пояснити виникнення трьох ідеальних моделей соціальної держави.  

Паралельно з розвитком теорії та практики соціальної держави сформувався і 

критичний погляд на дану концепцію. Як зазначає В.Гутник “ще німецькі автори 

ХІХ сторіччя критикували концепцію соціальної держави, вважаючи, що мета 

держави полягає у досягненні ефективного господарського порядку, а не в прагненні 

обслуговувати особливі інтереси як окремих груп, так і власний інтерес зміцнення 

влади” [135, с.77]. А під час першої світової економічної кризи після встановлення 
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соціальної держави як практичної реальності у більшості розвинених 

капіталістичних країн дослідники та політики почали стверджувати про кризу 

соціальної держави [65, с.32]. Зокрема, економісти критикували соціальну державу 

за спричинення зростання соціальних видатків, податкового тиску та подальшого 

зниження темпів економічного розвитку, доходів і добробуту населення. 

Правознавці відзначали суперечності між природніми і соціальними правами, у 

межах яких при реалізації соціальних прав одних соціальних груп утискаються 

природні права інших соціальних груп і, таким чином, не забезпечується паритетно -

оптимальне становище.  

П.Вілдінг узагальнив основні позиції критиків соціальної держави [344]:  

- програми соціальної допомоги неефективні, оскільки не можуть досягти 

своїх цілей, наприклад, скасування бідності;  

- у заможних суспільствах соціальна допомога непотрібна та небажана, 

оскільки надання універсальних послуг усім громадянам є не релевантним. Все, що 

потрібно – соціальне страхування найбідніших груп населення;  

- соціальні програми негативно впливають на мотивацію громадян до 

заощаджень;  

- соціальна держава не сприяє інноваційному розвитку громадян;  

- соціальна держава завдає економічну шкоду державі. Вона залежить від 

високих податкових ставок, що знижує підприємницьку активність та збільшує 

інфляцію. Щедрі соціальні виплати зменшують мотивацію громадян до праці та 

сприяють соціальному утриманству;  

- соціальна держава негативно впливає на політичну систему та державний 

апарат. Розширення державного апарату, перевантаження держави функціями 

спричиняє її неефективність, а уряд втрачає легітимність. Окрім цього уряд стає 

залежним від груп інтересів. У свою чергу громадяни постійно очікують 

розширення соціальних програм;  
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- метою соціальної держави є збільшення контролю держави за 

громадянами, а не сприяння соціальним перетворенням;  

- соціальна держава підтримує патріархальний лад та поглиблює гендерну 

нерівність;  

- соціальна держава обмежує свободу громадян, оскільки державні послуги 

передбачають звуження вибору. Така держава сприяє розвитку бюрократії;  

- соціальна держава знижує відповідальність індивідів за власний 

добробут, а соціальний поділ та конфлікти лише збільшуються. Також зростає 

зваженість громадян від соціальної допомоги.  

Варто зауважити, що для визначення кризових явищ дослідники оперують 

такими поняттями, як “протиріччя соціальної держави” [288], “демонтаж соціальної 

держави” [179; 293; 315], “банкрутство соціальної держави” [144]. Варто 

наголосити, що у дослідженнях, в яких вживається термін “криза соціальної 

держави” також не визначається його зміст. Аналіз літератури дає змогу зробити 

висновок, що цей термін вживається у наступних випадках: по-перше, для 

позначення ситуацій, коли соціальна політика не покриває соціальні ризики [216; 

236; 322]; по-друге, для характеристики “скорочення” соціальної держави [134; 179; 

293; 318]; по-третє, для узагальнення негативних наслідків розбудови соціальної 

держави: зниження мотивації працювати [147]; виникнення утриманства [132], 

зменшення заощаджень [147] і збільшення дефіциту бюджету [140]; виникнення 

економічної кризи [27; 32; 33; 133]; по-четверта, як опису кризових явищ [67; 111; 

116; 222; 232; 334]. Тим не менш, аналіз літератури дає змогу зробити висновок, що 

поняття, яке б відображало сутність та зміст кризи соціальної держави на 

сьогоднішній день не існує.  

На нашу думку, криза соціальної держави має наступні ознаки. По-перше, коли 

задачі та цілі соціальної політики держави не досягають результатів. По -друге, коли 

видатки на програми соціального страхування та допомоги перебільшують обсяг 

податкових надходжень до фондів соціального страхування. Відсутність джерел 

наповнення фондів соціального страхування призводить до ситуації, коли 
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законодавчо оформлені цілі соціальної політики не можуть бути досягнуті за 

відсутності ресурсів. Таким чином соціальна держава не вирішує свої завдання, а, 

отже, перебуває у кризі. По-третє, коли соціальні програми фінансуються з інших 

джерел за умов дефіциту фондів соціального страхування. У довготривалій 

перспективі це спричиняє порушення фінансової політики, економічної політики, 

призводить до дефіциту бюджету. Таким чином, криза соціальної держави полягає в 

тому, що вона спричиняє фінансово-економічну кризу та дестабілізує державу. По-

четверте, коли негативні наслідки реалізації соціальної держави перевищують 

позитивні результати. Наприклад, виникнення соціального утриманства, 

непропорційна імміграція, зниження мотивації до праці, відсутність заощаджень, 

надмірне старіння населення тощо переважають над досягненням загального 

працевлаштування або рівності доходів. У тривалій перспективі ці явища знижують 

надходження до бюджету, знижують добробут населення та призводять до кризових 

явищ.  

Для визначення чи соціальна держава перебуває у кризі, чи ні необхідно 

з’ясувати критерії (індикатори), що будуть вказувати на наявність стану кризи. На 

нашу думку для оцінки поточного становища соціальної держави можна 

використовувати наступні формальні, критерії. По-перше, виникнення дефіциту 

бюджету внаслідок незбалансованості дохідної частини та витрат на соціальну 

політику. По-друге, виникнення соціальних ризиків, які не покриваються 

соціальною політикою. Варто зазначити, що у другому випадку це може бути 

викликано: відсутністю економічних джерел (дефіцит бюджету) і є наслідком 

першої форми прояву; нерозвиненістю напрямів соціальної політики (відсутність 

проектів реформ чи їх практичної реалізації); або відсутністю можливостей для 

зміни (реформування) моделі соціальної держави (наприклад, внаслідок політичної 

кризи). За цих обставин можна вести мову про кризу конкретної історичної моделі 

соціальної держави.  
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Таким чином, криза соціальної держави – це неспроможності соціальної 

політики держави досягти поставлених перед нею завдань та/або дисбаланс між 

видатками та надходженнями до фондів соціального страхування.  

Огляд літератури з проблематики даного дослідження та аналіз сутності, 

причин виникнення і моделей соціальної держави дають змогу зробити такі 

висновки.  

Виникнення соціальної функції держави зумовлено політичною організацією 

найманих працівників. Саме якісна, а не кількісна організація найманих працівників 

дала змогу здійснити тиск на політичні еліти, які були вимушені розробити рішення 

для поліпшення їх становища.  

Критерієм віднесення держави до соціальної є те, що метою такої держави є 

страхування від соціальних ризиків для забезпечення матеріального добробуту 

громадян. Соціальна держава – це держава, метою якої є подолання бідності 

населення, що виникає внаслідок переривання трудового стажу (втрати здоров’я, 

роботи; старіння; пологів; нещасних випадків на виробництві тощо), шляхом 

страхування від соціальних ризиків. Особливістю даного типу держави є те, що в ній 

відбувається перерозподіл добробуту від тих, хто працює в інтересах тих, хто не 

може забезпечити собі мінімально необхідний рівень доходу для користування 

комерційним соціальним страхуванням.  

У західному науковому обігу більш поширеним є термін не “соціальна 

держава” (sосіаl stаtе), а “держава загального добробуту” (wеlfаrе stаtе). Авторство 

даного поняття приписують В.Беверіджу. Хоча сам В.Беверідж називав свою модель 

“сервісна держава” (sеrvісе stаtе). Метою такої держави є подолання бідності та 

забезпечення відповідних матеріальних умов добробуту засобами соціальної 

політики у випадках, коли домогосподарство не може самостійно забезпечити дохід. 

Це передбачає страхування від втрати роботи, здоров’я та працездатності. Соціальна 

допомога є мінімальною, щоб страхувати від банкрутства, але мотивувати до 

зайнятості.  
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Під сучасним поняттям “держава загального добробуту” варто розуміти таку 

державу, соціальна політика якої направлена на забезпечення високого рівня доходу 

населення. Формами досягнення такого доходу є або працевлаштування і 

гарантування певного рівня заробітної плати; або державні виплати у зв’язку з 

втратою роботи (захворювання, звільнення, досягнення пенсійного віку). Основним 

інструментом забезпечення добробуту є перерозподіл доходів від працюючих до 

тих, хто не може працювати.  

Якщо метою “держави соціальних послуг” є усунення бідності шляхом 

забезпечення умов існування в окремих випадках, то метою “держави загального 

добробуту” є досягнення рівності шляхом підвищення рівня добробуту громадян.  

Для досягнення поставлених цілей соціальна держава використовує соціальну 

політику для задоволення потреб у доході, освіті, охорони здоров’я, добробуті на 

випадок втрати працездатності тощо.  

Взаємозв’язок соціальної політики з економічною політикою має два виміри. 

По-перше, соціальна держава визначає фінансову та економічну політику, яка б 

могла забезпечити виконання зобов’язань (соціальних гарантій) перед громадянами. 

По-друге, цілі соціальної політики на конкретному історичному періоді розвитку 

соціальної держави визначаються з урахуванням фінансової та економічної 

спроможності держави їх забезпечити. Домінування соціальної політики призводить 

до погіршення економічних умов, а домінування економічної політики – до 

“скорочення” соціальної держави.  

Існують чотири причини виникнення соціальної функції держави: соціально-

економічний розвиток і модернізація; зміцнення політичної інтеграції; соціальне 

зрівняння в розподілі соціальних ризиків; перетворення працюючих громадян на 

владний ресурс.  

Модернізація засобів виробництва викликає збідніння населення, яке було 

зайнято в традиційних галузях економіки. Промислова революція спричинила 

зростання кількості міського населення, яке не отримувало заробітну плату, 

достатню для забезпечення гідних умов життя. Соціальна держава виникає як спосіб 
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убезпечення заможних громадян від негативних проявів бідності, у першу чергу 

масових хвороб. Потреба у зміцненні державної влади також можна розглядати як 

причину виникнення соціальної держави. Політичні еліти за допомогою соціального 

страхування збільшували залежність громадян від держави, збільшуючи контроль за 

населенням. Розподіл соціальних ризиків за допомогою соціального зрівняння дало 

змогу зменшити витрати громадян на приватне страхування, а також збільшити 

якість страхування. Окрім того, окремі групи ризиків (наприклад, страхування від 

втрати роботи) не можуть покриватися приватним страхуванням. Соціальна держава 

виникла як засіб виправлення недоліків ринку. Ріст кількості найманих працівників, 

а також поширення загального виборчого права, призвело до політичної мобілізації  

громадян. Соціальна держава виникає як результат боротьби найманих працівників 

за свої права.  

Відповідно до принципів забезпечення соціального страхування виокремлюють 

три основні моделі соціальної держави: цільову, корпоративну, універсалістську.  

Цільова модель передбачає надання соціальної допомоги лише тим громадянам, 

які дійсно її потребують; приватні механізми соціального страхування за цієї моделі 

відіграють першочергову роль, а держане соціальне страхування застосовується з 

певною ціллю – виправити конкретний недолік ринкового саморегулювання. 

Корпоративна модель ґрунтується на страхуванні, в першу чергу, членів 

корпоративних інститутів (я приватних, так і державних), які роблять внески 

(грошові або трудові) в корпорацію, членом якої вони є. У даній моделі частка 

приватного та державного соціального страхування приблизно однакова. 

Утилітаристська модель передбачає покриття соціальним страхуванням усіх 

громадян від усіх соціальних ризиків. Фінансування даної моделі ґрунтується на 

максимальній залученості громадян до ринку праці та перерозподілі доходів. 

Державні, публічні, механізми соціального страхування превалюють над 

приватними.  

Кожна з моделей має як свої переваги, так і недоліки. Перевагами цільової 

моделі є: потреба в меншому фінансуванні та мотивування відповідальності за 
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власний добробут. Недоліком даної моделі є низький рівень страхування від 

неспроможності ринку до саморегулювання. Це може викликати зубожіння та 

пролетаризацію навіть працюючих громадян. Серед переваг корпоративної моделі 

варто зазначити: надання страхування відповідно до рівня страхового ризику та 

високий рівень мінімальної гарантованої державною заробітної плати. Недоліком 

даної моделі є залежність від ринку праці та значна соціальна стратифікація. 

Утилітаристська модель гарантує високу якість покриття державою соціальних 

ризиків та їх компенсацію. Але ефективність утилітаристської моделі залежить від 

спроможності держави забезпечувати економічний розвиток.  

На формування моделі соціальної держави в конкретній країні впливає те, яким 

чином поєднуються інтереси груп населення, що є користувачами державних 

соціальних послуг. Якщо середній клас, як медіанна електоральна група, не 

передбачає вигоди від соціального страхування інструментами соціальної держави, 

у такій країні соціальна держава буде заснована на цільовому принципі і навпаки. 

Таким чином, цільова модель буде у тих країнах, де середній клас виступає проти 

соціальної держави. Універсалістська модель буде притаманна країнам, де середній 

клас є невід’ємною частиною політичних коаліцій, що виступають за розбудову 

соціальної держави. Корпоративна модель буде у країнах, в яких лише частина 

середнього класу обслуговується інститутами соціальної держави. 

Після тривалого періоду розвитку практика соціальної держави призвела до 

виникнення негативних явищ. Основними недоліками соціальної держави є: 

зниження мотивації громадян до праці та виникнення соціального утриманства; 

виникнення дисбалансу між доходами та видатками на соціальну політику, що 

викликає інфляцію та дефіцит бюджету.  

Єдиного визначення поняття “криза соціальної держави” в науковій літературі 

не існує. Криза соціальної держави має чотири ознаки: недосягнення 

задекларованих цілей; перевищення видатків на соціальні програми над 

надходженням до фондів соціального страхування; переважання негативних 

наслідків (соціальне утриманство, надмірна імміграція, зниження народжуваності і 
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старіння населення). Криза соціальної держави – неспроможності соціальної 

політики держави досягти поставлених перед нею завдань та/або дисбаланс між 

видатками та надходженнями до фондів соціального страхування .  
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РОЗДІЛ 2 

ЧИННИКИ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ КРИЗИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Функціонування соціальної держави викликає негативні явища. Наприклад, 

стверджується, що наслідком функціонування соціальної держави є те, що якщо 

існує страхування від старості, бідності, хвороб, то це сприяє розвитку цих проблем 

у суспільстві. Дж.Бьюкенен звертає увагу, що “люди, які отримують грошові 

трансфери від держави проявляють меншу ініціативу до праці для отримання 

прибутку. Крім того, знижуючи умови отримання соціальних послуг, згідно з 

економічною теорією попиту, можна очікувати збільшення частки людей, які будуть 

користуватися цими послугами” [218, р.17-18].  

Також варто погодитися з твердженням А.Сіленко, що “для критичних 

тверджень деякі підстави є. Дійсно, у соціальної держави є дуже багато проблем. 

Наприклад, надмірні соціальні витрати, що виявилися важким тягарем для держави 

загального добробуту, зайва централізація і забюрократизованість, зменшення 

мотивації до праці. Зазнає критики державне втручання в економіку” [126]. На 

сьогоднішній день дослідники не мають єдиної точки зору щодо причин кризи 

соціальної держави ХХ сторіччя [65, с.32]. Хоча ринок мав самостійно себе 

регулювати, держава суттєво втрутилася в ринкову систему для забезпечення та 

відновлення його функціонування. На думку деяких дослідників, втручання держави 

спричинило економічні проблеми, які призвели до подальшого втручання, 

“перевантаженості держави функціями” та “некерованості” капіталістичними 

спільнотами. У той час як обов’язки і відповідальність держави, так само як і 

суспільні очікування, продовжували зростати, можливості держави почали 

обмежуватися [288, р.67-73]. Як наслідок, стало зрозумілим основне протиріччя 

концепції соціальної держави: з одного боку, податковий тиск та регуляторна 

політика ускладнювало інвестування, а з іншого – розширені соціальні права 

робітників зменшували мотивацію працювати.  
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Згідно з теорією відкритих різновидів капіталізму, особливістю розвитку 

соціальних систем є постійне перебування під впливом функціональних вимог. З 

одного боку задачею соціальної системи є підвищення ефективності (високий рівень 

конкурентоздатності), а з іншої – досягнення соціально-політичних цілей 

(соціальний порядок, соціальної справедливості). Намагання одночасно досягнути ці 

цілі створюють ситуацію, за якої виникає спочатку конфлікт інтересів. Окрім цього 

на соціальну систему впливають також зовнішні зміни – нові технології, 

конкуренти, міжнародні фінансові ринки, які вимагають додаткового регулювання 

та внесення змін у цілі функціонування соціальної системи. Таким чином, соціальні 

системи потребують постійного регулювання для того, щоб відповідати умовам, які 

постійно змінюються. Регулювання є необхідним для того, щоб мати можливість 

ефективно функціонувати та забезпечувати певний рівень зайнятості і стандартів 

життя.  

Проте необхідність постійного регулювання не означає, що політичні актори 

будуть автоматично вдаватися до заходів, направлених на підвищення ефективності 

у разі такої необхідності. Відсутність реакції на функціональні вимоги спричинює 

кризу функціонування соціальної системи. Варто наголосити, що коли політичні 

актори акцентують увагу лише на соціально-політичних цілях, це спричиняє 

зниження ефективності системи. І навпаки – акцентування виняткового на 

ефективності соціальної системи створює умови для виникнення соціально-

політичних суперечностей, що викликає ризик нестабільності та загрожує цілісності 

системи.  

Найбільш яскраво ця суперечність проявляється в соціальній державі, яка 

акцентує увагу саме на соціально-політичних цілях соціальної системи. При 

побудові соціальної держави часто не береться до уваги економічна спроможність 

забезпечити реалізацію задекларованих соціально-політичних цілей. Це призводить 

до порушення балансу, що викликає кризові процеси як в економіці, так і в 

суспільстві.  
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Серед чинників, які викликають кризу соціальної держави можна виокремити 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників належать, по-перше, ті, що впливають 

на всі різновиди соціально-політичних систем (циклічний характер розвитку 

економіки); по-друге, ті, що характеризують політичний процес (боротьба 

соціально-політичних груп за владу – політичних акторів за електорат, робітничого 

класу за власні інтереси тощо); по-третє, що характеризуються змінами у способі 

виробництва (перехід до постіндустріальної економіки); по-четверте, це конкуренція 

між країнами та їх співпраця у світовій економіці (глобалізація); по-п’яте, вільний 

рух людей та робочої сили (імміграція). У свою чергу внутрішні чинники – це ті, що  

характеризують внутрішню динаміку розвитку суспільства: демографічні зміни 

(старіння населення, зниження народжуваності); зміна балансу між роботою та 

приватним життям (типові та нетипові форми працевлаштування) та інші. 

Варто зазначити, що серед чинників, які викликають циклічність суспільно-

економічного розвитку (ділові цикли) також виокремлюють зовнішні та внутрішні 

чинники. Якщо зовнішні чинники пов’язані з макроекономічним показниками 

(наприклад, спад внаслідок зменшення оборонних замовлень після завершення 

війни), то внутрішні чинники – це спад внаслідок задоволення попиту продукцією. 

“Теоретично у капіталізму зовсім не мало б бути ділових циклів. Під час спадів чи 

зростання попиту мають падати чи підніматися ціни і заробітна плата, але не обсяги 

виробництва…Звільнені працівники мають швидко знаходити нову роботу, 

отримуючи меншу заробітну плату. Підприємці за необхідності мають звільняти 

колишніх робітників, які відмовляються працювати за нижчу заробітну плату…. 

Обсяги виробництва адаптуються швидше, ніж заробітна плата чи ціни – а мало 

бути навпаки” [147, с.203].  

Існує три основні підходи до пояснення природи циклічності суспільного 

розвитку: зовнішній, внутрішній та еклектичний. Прихильники зовнішнього підходу 

вбачають причину виникнення циклічних коливань виключно в зовнішніх чинниках 

і причинах (зміна чисельності населення, технологічні зміни, політичні події). 

Прихильники внутрішнього підходу, навпаки, вбачають цю причину у внутрішній 
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структурі економіки (вплив попиту, та інвестицій та урядової політики). 

Прихильники еклектичного підходу намагаються поєднати обидва підходи 

(зовнішні чинники дають поштовх розвитку циклу, а внутрішні призводять до зміни 

фаз). Сучасні дослідники вбачають найбільш вірогідним саме третій підхід до 

пояснення циклічності розвитку суспільства.  

Дослідники також звертають увагу на те, що більшість гіпотез, які пояснюють 

циклічний характер розвитку, будується на виявленні взаємодії економічної 

(фінансовий ринок) та інноваційної діяльності (технічні інновації та вдосконалення), 

але також враховуються демографічні, соціальні та військові (державні витрати на 

військові видатки) чинники [83].  

Н.Кондратьєв виокремив чотири тенденції циклічного розвитку соціальної 

системи: 1) перед початком та на початку висхідної хвилі кожного великого циклу 

спостерігаються глибокі зміни умов економічного життя суспільства; вони 

виражаються в суттєвих змінах техніки (передують цьому значні відкриття), 

залучення в економічні зв’язки нових країн, зміна грошового обігу; 2) у періоди 

висхідної хвилі кожного циклу відбувається велика кількість соціальних потрясінь 

(війн та революцій); 3) періоди низхідних хвиль кожного великого циклу 

супроводжуються тривалою депресією виробництва; 4) під час висхідної хвилі 

великого циклу середні капіталістичні цикли мають коротку тривалість депресії та 

інтенсивні підйоми, і навпаки під час низхідних хвиль великого циклу [93].  

Ці тенденції пов’язані з трьома відхиленнями, які є характерними для 

соціальної системи: 1) відхилення ринкового попиту від пропозиції товарів і послуг; 

2) відхилення, пов’язані зі зміною попиту на обладнання і будівництво; 

3) відхилення, пов’язані з переходом від одного технологічного способу 

виробництва до іншого.  

Найбільш характерними ознаками кризи є: 1) падіння запасів та скорочення 

інвестицій у виробництво; 2) падіння попиту на трудові ресурси; 3) зниження або 

сповільнення росту товарних цін; 4) різке зменшення прибутку, зниження попиту на 

кредити та зниження відсоткових ставок.  
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Соціальна політика залежить від наповнення фондів соціального страхування, а 

отже, від економічного розвитку. Якщо проаналізувати довгі хвилі Н.Кондратьєва, 

можна побачити, що розвиток соціальної політики співпадає з висхідними хвилями 

великих циклів. Наприклад, запровадження О.Бісмарком соціального страхування 

(оплата лікарняних – 1883 рік, компенсація нещасних випадків на виробництві – 

1884 рік, запровадження пенсійного та індивідуального страхування – 1889 рік) 

припадає на час початку нового економічного циклу (1895/1896 роки); розвиток 

соціальної держави (1950-1960 роки) також співпадає з початком нового 

економічного циклу (1940-1945 роки). У свою чергу перша криза соціальної 

держави (1970-ті роки) – співпадає зі спадом економічного циклу (1974/1975 

роки) [6]. А за іншою класифікацією виникнення соціальної функції держави 

пов’язано з технологічним переворотом кінця 1890-х років; становлення соціальної 

держави з революцією світового ринку (кінець 1948 року – до кінця 1960-х років). 

Криза соціальної держави припадає на структурну кризу (кінець 1960-х років – 

початок 1980-х років), а також на часи світового потрясіння (початок 2000-х років – 

до 2017-2020 років).  

Постійне чергування висхідних та низхідних хвиль суспільного розвитку 

безпосередньо впливає на соціальну політику держави. Під час висхідних хвиль 

збільшується економічний потенціал, з’являються ресурси на фінансування 

соціальної держави. Це призводить до надмірного розширення спектру соціальних 

гарантій. Але з часом економічний потенціал знижується, що призводить до 

обмеження наповнення соціальних фондів. Виникає криза соціальної держави, яка 

за цих обставин не може ефективно покривати соціальні потреби або створює 

надмірний бюджетний тиск.  

Із циклічністю розвитку соціальної системи тісно пов’язаний вплив 

економічних і фінансових криз на соціальну політику держави. Криза соціальної 

держави 1970-х років була спричинена енергетичними проблемами 1973 та 1979 

років. У 1960-х роках, в часи економічного підйому, соціальна держава ґрунтувалася 

на кейнсіанських заходах забезпечення зайнятості та низького рівня інфляції. 
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Убезпечення від кризи перевиробництва досягалося за рахунок високого рівня 

зайнятості та розширення програм соціального страхування.  

Із крахом Бреттон-Вудьскої системи міжнародного фінансового обігу після 

переходу США до гнучких ставок обмінного курсу почала зростати інфляція. 

Зростання інфляції супроводжувалося ембарго на арабську нафту проти США, 

Нідерландів і Данії. Це призвело до підвищення цін на нафту в 1974 році. Оскільки 

нафта була основним ресурсом для промисловості це спричинило зниження 

економічного розвитку світової економіки.  

Зниження темпів економічного зростання та підвищення інфляції збільшило 

безробіття. Коли уряди змогли подолати наслідки першої нафтової кризи, в кінці 

1978 року відбулося друге підвищення цін на нафту. Ситуація погіршилася 

внаслідок війни між Іраком та Іраном 1980 року. Це спричинило підвищення 

інфляції, збільшення дефіциту бюджетів та зростання безробіття.  

Причиною збільшення дефіциту бюджету та підвищення інфляції вважалося 

розширення соціальних програм. До кризи 1970-х років віддавалася перевага 

кейнсіанським заходам боротьби з циклічним розвитком економіки. Вважалося, що 

інвестиції в збільшення зайнятості будуть стимулювати економіку під час зниження 

темпів економічного розвитку. На думку представників ОЕСР, соціальна держава 

перебувала в кризі та створювала тягар для економіки. Наголошувалося на 

необхідності скорочення соціальних програм.  

Заходами боротьби з інфляцією стало підвищення податків і зниження 

державних видатків. Як наслідок, “море надмірної робочої сили створило прямий 

тиск на зниження заробітної плати, а також не прямо створило економічне 

середовище, яке поглибило дію інших чинників (технології та глобальної 

торгівлі)” [147, с.158].  

У 1970-1980-ті роки тиск в сторону зниження заробітної плати, який був 

викликаний високим безробіттям, масовою міграцією, втратою конкурентоздатності 

на світовому ринку в галузях середньої кваліфікації. Розвиток технологій в сторону 

підвищення кваліфікації, ще більше загострився внаслідок великого притоку 



 
69 

робочої сили з високою кваліфікацією. Робочих місць із середньою кваліфікацією 

ставало менше. Протягом 1980-х років міжнародні фінансові ринки розширилися 

завдяки інформаційним технологіям і дерегуляції. Регулювання міжнародних 

фінансових операцій, яке було введено під час попередньої кризи, було відмінено 

внаслідок успішності цих заходів у боротьбі з кризою та переконанням, що криза 

більше не повториться. Ріст фінансових ринків сприяв збільшенню кредитування, а 

зниження цін на нафту у середині 1980-х років сприяло розвитку економіки.  

Криза 1990-х років співпала з низхідною хвилею циклу суспільного розвитку. 

Кризи, які виникли в окремих країнах, внаслідок тісних економічних зв’язків між 

країнами спричинили світову кризу. Внаслідок кризи відбулося збільшення 

безробіття та падіння економіки. Це супроводжувалося банківською кризою, 

закриттям інвестиційних фондів, які були одним із основних джерел заощаджень 

громадян. Дослідники називають чотири причини кризи 1990-х років. По-перше, 

розпад СРСР спровокував нестабільність на світових ринках. По-друге, війна в 

Перській затоці спричинила підняття цін на нафту. По-третє, криза європейської 

монетарної системи, що була пов’язана з приведенням нерівномірністю 

економічного країн, які намагалися вирівняти обмінні курси. Внаслідок кризи 

відбулося зростання безробіття. По-четверте, криза була спровокована в 1994 році у 

зв’язку з рішенням США збільшити відсоткову ставку для попередження можливого 

збільшення інфляції. Це спричинило зниження промислового виробництва. Окрім 

того із розвитком технологій відбувалося збільшення промислових потужностей зі 

зменшенням числа працюючих.  

Проблема кризового періоду 1990-х років полягала в тому, що якщо раніше 

були країни, економічне зростання яких сприяло відновленню інших країн, то у цей 

період усі країни перебували у спаді. Як зазначає Л.Туроу, “національна політика з 

кейнсіанськими антициклічними стимулами просто зникла….Жодна країна навіть 

не спробувала ввести антициклічну податкову політику – знизити податки або 

збільшити видатки…Таку бездіяльність можна пояснити страхом перед інфляцією, 

нездатністю контролювати структурний дефіцит бюджету та зростанням глобальної 
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економіки, у якій кейнсіанська політика в межах однієї країни стала 

неможливою” [147, с.206].  

Неокласики вбачають причину кризи в занадто великих державних видатках на 

соціальну політику, що викликало нестабільність соціально-економічної системи. 

Праві кейнсіанці причиною кризи називають дерегуляцію ринку капіталу та 

збільшення небанківського фінансового сектору, який не підлягає традиційному 

банківському регулюванню. На їх погляд зростання масштабів неконтрольованого 

фінансово-спекулятивного капіталу спричинив нестабільність системи. Цей процес 

отримав назву “фінансіалізація”. Суть цього явища полягає в заміщенні реального 

промислового капіталу на фінансово-спекулятивний. Якщо раніше вартість 

компаній оцінювалася розрахунком темпів їх зростання, то тепер вартість 

оцінюється величиною акціонерної вартості. Як зазначають дослідники, “на початку 

1980-х років фінансові активи складали не більше 40% від не фінансових активів 

компаній США. Але останніми роками ця цифра зросла до 100%. Це означає, що 

більша частина капіталу не фінансових компаній складала внески в фінансово-

спекулятивні операції” [33, с.243].  

Ще однією причиною кризи можна назвати перенесення виробництва у країни з 

низькою вартістю праці. “Зростання кількості дешевої робочої сили в країнах, що 

розвиваються, дав змогу підірвати становище профспілок та заморозити і навіть 

знизити заробітну плату. У 2005 році середня заробітна плата американського 

робітника була на 8% нижчою, ніж у 1973 році. Але за цей самий період 

ефективність праці зросла на 85%. Проте частка реальної заробітної плати в країнах-

членах ОЕСР знизилася порівняно з 1970-ми” [33, с.248].  

Фінансова криза 2008 року розпочалася з кризи іпотечного кредитування в 

США, що супроводжувалася кризою кредитування, рецесією 2009 року та кризою 

європейського суверенного боргу 2010 року. Після бурхливого економічного 

розвитку протягом 2000-х років внаслідок збільшення відкритості ринків у 2007 році 

розпочалася криза іпотечного кредитування в США. Систематичне відставання 

заробітної плати від розвитку виробничих потужностей створює нестачу сукупного 
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попиту відносно сукупної пропозиції на світовому ринку. Це спричинило низьку 

завантаженість виробництва. На фоні падіння заробітної плати, збільшення 

споживання у розвинутих країнах відбувалося за рахунок нарощення споживчого 

кредитування. Наприклад, у США зростання споживання відбувалося за рахунок 

інвестицій з Китаю. Стрімке зростання іпотеки в США співпадає зі зростанням 

дефіциту платіжного балансу, що було викликано профіцитом Китаю.  

Під час першої фази кризи відбулося банкрутство власників будинків та 

інвесторів. Друга фаза розпочалася з банкрутством банків у 2008 році та подальшою 

приватизацією фінансових інститутів. Уряди виокремили значні фінансові пакети 

стимулювання для порятунку банківського сектору. Але загальна банківська криза 

спричинила замороження фінансових операцій та зниження індексів фондових 

ринків. Пенсійні інвестиційні фонди понесли втрати. Третя фаза кризи 

характеризується зниженням кредитування, що безпосередньо вплинуло на 

реальний сектор економіки. Відбулося падіння промисловості та зростання 

безробіття. Четвертою фазою кризи можна назвати кризу суверенного боргу 

європейських країн (Ірландії, Португалії, Греції, Іспанії та Італії) у 2009 році.  

Виокремлення значних коштів на стабілізацію банківського сектору збільшило 

державний дефіцит. Окрім цього відбулося збільшення приватного боргу, що ще 

більше загострило дефіцит бюджету. У той час як дефіцит бюджету зростав, 

фінансування соціальної політики не зменшилося. Навпаки соціальні видатки 

зростали внаслідок збільшення числа отримувачів допомоги у зв’язку з безробіттям. 

Також міжнародні організації (Міжнародна організація праці, Всесвітня організація 

охорони здоров’я) закликали уряди до збільшення видатків на соціальну політику. 

Таким чином, соціальна держава з одного боку загострила кризу, а з іншого – 

опинилася в стані кризи, оскільки більше не могла гарантувати надання соціального 

страхування.  

На думку Е.Стокхамера, основне джерело кризи – дисфункція неоліберальної 

європейської економічної політики [320]. Загострення соціальних протиріч стало 

наслідком неадекватності заходів політичних акторів. Неолібералізм створив дві 
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моделі економічного зростання: на основі боргу і на основі експорту. Обидві моделі 

засновані на розвитку за рахунок зменшення заробітної плати, що негативно 

впливає на стійкість соціально-політичної системи.  

Економічна політика Європейського Союзу, яка розвивалася під впливом 

неолібералізму, мала на меті стримування інфляції та дефіциту державного боргу. 

Крім того, економічна політика ґрунтувалася на припущенні щодо ринкової 

ефективності та стабільності, а також непотрібності державного регулювання.  

Таким чином, по-перше, економіка залежала від гнучкості ринку праці. Але 

складність даного інституту не дало змогу йому ефективно регулювати безробіття. 

Так чи інакше це викликало б дестабілізацію економіки, оскільки зменшення 

заробітної плати призводить до зниження споживання і, як наслідок, до дефляції. 

По-друге, економічна політика Європейського Союзу ґрунтується на дефляційній 

основі, що призводило до того, що одні країни могли дозволити дефіцит бюджету за 

рахунок профіциту бюджету інших країн. Отже, якщо у країнах із профіцитом 

бюджету потрібне було інфляційне стимулювання, то у країнах із дефіцитом 

бюджету, навпаки – дефляційне. По-третє, базування економічної системи на 

заробітній платі створює негативний тиск на неї. Оскільки заниження заробітної 

плати буде ставити одним із основних інструментів підвищення 

конкурентоспроможності економіки. По-четверте, ця система не передбачала 

створення антикризових заходів для регулювання кризи у разі її виникнення. 

Монетарна політика, як єдиний інструмент, має обмежену ефективність, а 

застосування фіскальної політики інституційно обмежено в Європейському Союзі. 

Отже, передбачалося, що такої кризи не може бути.  

Розвиток Європейського Союзу відповідно неолібералізму призвів до зміни 

балансу між ринком капіталу та ринком праці, а також до зменшення ролі держави в 

регулюванні фінансового сектору. У багатьох країнах відбулося стрімке зростання 

рівня боргу; корпоративне управління зазнало змін під впливом інституційних 

інвесторів; міжнародний потік капіталу зростав значно швидше, ніж були темпи 
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зростання “реальної” економіки; значна частка прибутків полягала в фінансових 

прибутках.  

У країнах із борговою моделлю розвитку економіки зростання споживання 

базується на кредитах, а внутрішні інвестиції стають основним джерелом зростання 

попиту. Найбільш яскравим прикладом цієї моделі є США та Велика Британія. 

Збільшуючи попит, спостерігається також збільшення дефіциту бюджету. У другій 

групі країн, економіка яких заснована на експорті, не було помітним зростання 

дефіциту бюджету. Найбільш яскравим прикладом є Німеччина. Також у країнах із 

дефіцитом бюджету були доволі великі борги приватного сектору. Причина такого 

дисбалансу полягає в тому, що країни, які нещодавно приєдналися до ЄС, були 

засновані на борговій економіці, яка до моменту фінансової кризи 

характеризувалося більшими темпами економічного зростання. Якщо рівень 

заробітної плати у Німеччині протягом 2000-2008 років лишався стабільним, то у 

нових країнах-членах ЄС заробітні плати постійно зростали. Також, якщо у 

Німеччині протягом середини 1990-х років відбувалося зростання дохідної 

нерівності, то у південноєвропейських країнах була запроваджена політика 

зрівняння доходу.  

Політика Європейського Союзу завжди була направлена на боротьбу з 

інфляцією та дефіцитом. Таким чином, у країнах-членах ЄС не було передбачено 

стабілізаційних фондів. Заходи “жорсткої економії” були направлені на скорочення 

державного бюджету як причини кризи. У той час як причиною кризи був не 

державний борг (державні видатки), а криза приватного боргу та криза ринку 

нерухомості. Причиною цих криз стала дерегуляція фінансових ринків під впливом 

міжнародного капіталу.  

Циклічний характер розвитку соціальних систем можна назвати макрорівнем. 

Даний підхід фіксує лише найбільш загальні характеристики, але приділяє 

достатньо уваги політичним змінам, які провокують виникнення криз. На наш 

погляд пояснення виникнення кризових процесів полягає в політичній боротьбі 
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соціальних класів за вирішення власних проблем, а також спекуляції політичних 

партій соціальною політикою (популізмі) для отримання влади.  

У післявоєнний час практика благодійництва була замінена на концепцію 

соціального громадянства Т.Маршала. Визначається, що соціальні права є 

природнім правом людини і їх не потрібно здобувати. Гарантування отримання 

державного соціального страхування стало умовою реалізації соціальних прав. Це 

змушувало політичні партії, які прагнули бути обраними враховувати інтереси 

робітників як основної електоральної групи. За розширення програм соціального 

страхування виступали соціал-демократичні та християнсько-демократичні 

політичні партії, основним електоральним ресурсом яких були профспілки. Це 

призвело також до впровадження прогресивного оподаткування.  

Економічну основу розширення соціальної політики склала концепція 

Д.Кейнса. Згідно з даною концепціє передбачалося втручання держави в економіку 

для збільшення зайнятості в часи економічного підйому та впровадження широких 

соціальних програм під час спаду для стимулювання економіки. Вважалося, що під 

час економічного підйому держава має створювати резервні фонди, збільшуючи 

зайнятість та податки; а у часи кризи – витрачати ці фонди на соціальну політику 

для стимулювання відновлення економіки.  

Політичні актори почали активно застосовувати кейнсіанські заходи 

побоюючись збільшення безробіття та дефляції 1930-х років. Робітники робили 

внески до фондів соціального страхування, забезпечуючи собі майбутній захист від 

виникнення цих ризиків до часу поки економічна ситуація не відновиться. 

Соціальне страхування на випадок безробіття забезпечувало їм умови життя, але не 

підготовлювало до нових ризиків і не надавало допомогу для пошуку нової роботи 

за умови настання кризи. Варто зазначити, що досягнення повної зайнятості 

передбачало повний робочий день протягом 48 робочих тижнів і 48 років. 

Передбачалося, що жінки будуть домогосподарками і піклуватимуться за дітьми та 

людьми похилого віку.  



 
75 

У політичному плані розширення соціальної політики було пов’язано з 

профспілками та їх вимогами у збільшенні заробітної плати в обмін на досягнення 

повної зайнятості. У 1950-1960-ті роки уряди розцінювали даний підхід як засіб 

боротьби з інфляцією та підтримували роль профспілок у визначенні розміру 

заробітної плати. Зі збільшення внесків у фонди соціального страхування завдяки 

збільшенню зайнятості зросла роль соціал-демократичних партій і профспілок. Як 

зазначає П.Штарке, “багато урядів запрошували лідерів профспілок у виробленні, 

адмініструванні та впровадженні соціальної та економічної політики, формуванню 

заробітної плати як засобу попередження інфляції” [334, р.124].  

Протягом цього часу було досягнуто збільшення зайнятості, підвищення 

заробітної плати, зростання споживання, продуктивності та підвищення стандартів 

життя, охоплюючи соціальне страхування, для переважної більшості громадян. У 

свою чергу, електоральні змагання все більше переростають у конкуренцію 

політичних акторів, які є прибічниками соціальної держави. Так жоден політичний 

актор не може отримати кредит довіри щодо “розширення” соціальної держави, 

проте всі мають уникати звинувачень у її “скороченні” Як наслідок, різниця між 

урядом, який формується з політичних партій правого та лівого спектрів, стала 

майже відсутньою, оскільки бюджетні обмеження виключають нестримне 

розширення соціальних програм, оскільки електоральна база урядових політичних 

партій залежить від соціальної держави.  

На думку А.Пшеворського, зниження впливу ідеології на політичні партії 

відбувається внаслідок того, що “політичні партії не мобілізують людей як 

найманих працівників, а як “маси”, “народ”, “споживачів”, “платників податків” чи 

“громадян”, таким чином робітники не ідентифікують себе з певним соціальним 

класом, а тому не схильні голосувати як робітники. Розширюючи апеляцію до “мас”, 

соціал-демократичні партії нівелюють власну класову приналежність, відповідно до 

якої визначається політична поведінка індивідів” [200, р.29]. Соціал-демократичні 

партії не можуть апелювати до електорату відповідно до поділу на соціальні класи. 

Зі збільшенням видів зайнятості найманих працівників соціал-демократи не можуть 
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більше спиратися на ті самі категорії, що й в минулому. Наприклад, якщо раніше 

вони могли апелювати до працівників фабрик, то зі зростанням сфери послуг в 

економіці ідентичність найманих працівників стала більш фрагментованою. Для 

мобілізації найманих працівників соціал-демократичні політичні партії мають 

будувати виборчі програми з урахуванням тих конструктів ідентичності, які 

охоплюють як найманих працівників, так і більш широкі групи (соціальні, 

наприклад, наймані працівники-мігранти; демографічні – наймані працівники-

пенсіонери тощо). Соціал-демократи відмовилися від класової ідентичності, 

переймаючи політику керованого капіталізму, відповідно до якої відбувається 

перерозподіл добробуту в інтересах своїх прибічників. Взявши на озброєння 

капіталістичні способи виробництва, соціал-демократи відмовилися від подальших 

соціалістичних перетворень. Соціал-демократичні політичні партії відтепер 

орієнтувалися на задоволення потреб не робітників, а соціальних груп, які 

найбільше потребують соціального захисту в межах капіталістичної форми 

виробничих відносин.  

Як зазначає Ґ.Шумахер, [290] виборці обирають політичні партії в залежності 

від того, які проблеми висвітлюють політичні партії у своїх виборчих програмах. 

Політичні партії лівого спектру підтримують розширення соціальної держави, а 

отже за них будуть голосувати ті громадяни, які зацікавлені в соціальних програмах. 

Оскільки виборці асоціюють політичні партії із тими питаннями, які є в програмних 

документах партій, це обмежує можливість кардинальної зміни партійних програм. 

Якщо така зміна відбувається, то виборці розглядають такі політичні партії як менш 

компетентні у вирішенні заявлених питань. Політичні партії формують своє бачення 

щодо соціальної держави, яке відображають у власних програмних документах. 

Соціал-демократичні партії асоціюються з підтримкою соціальних програм у той час 

як ліберальні виступають за скорочення програм соціальної допомоги. Якщо 

політичні партії що асоціюються з розширенням соціальних програм будуть 

впроваджувати політику “скорочення”, то виборці швидше негативно оцінять такі 

дії. Відбудеться зниження підтримки цієї політичної партії на чергових виборах. У 
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свою чергу, якщо ж політику “скорочення” буде впроваджувати політична партія, 

яка асоціюється з критикою соціальної держави, то зменшення електоральної 

підтримки буде незначним.  

Проте, емпіричні данні говорять про інше – незалежно від того яка політична 

партія запроваджувала політику “скорочення” соціальної держави, електоральна 

підтримка політичних партій знижується [290, р.13]. Також емпіричні данні 

засвідчують, що більший рівень скорочень соціальних програм не призводить до 

більш негативної оцінки виборцями політичної партії, яка запроваджує 

“скорочення” соціальної держави.  

Дж.Бьюкенен стверджує, що соціальній державі притаманне збільшення в 

розмірах. Це пояснюється тим, що політичні актори намагаються збільшити частку 

своїх прихильників поширюючи соціальну політику на все більшу кількість людей. 

Іншим наслідком соціальної держави є збільшення втрат цінних ресурсів на спроби 

забезпечення чи розширити соціальні програми, замість формування резервів для 

інвестицій [218, р.15-17]. На його погляд, проблема сучасного суспільного ладу 

полягає в тому, що демократичне врядування передбачає не досягнення політичних 

угод та консенсусу, а прийняття рішення більшістю. “Природня логіка” більшості 

передбачає дискримінаційний характер рішень, які приймаються, по відношенню до 

меншості. Ця характеристика мажоритаразму створить проблеми, якщо коаліції 

такої більшості будуть перемагати кілька разів поспіль, а інтереси меншості не 

будуть враховуватися” [336, р.7].  

За цих обставин може відбуватися постійне збільшення видатків на соціальну 

політику, оскільки коаліція більшості не має інструментів для самоконтролю та 

самостійного корегування. В ідеальній ситуації, одна коаліція, перебуваючи при 

владі, розширює соціальні видатки, але інша коаліція, яка приходить їй на зміну, 

може їх переглянути. Але якщо одна коаліція встановлює соціальні програми, а в 

наступні періоди продовжує їх розширювати – це може призвести до збільшення 

дефіциту бюджету.  



 
78 

Протягом 1970-х років внаслідок постійного розширення програм соціального 

страхування виникла ситуація, коли способи наповнення соціальних фондів досягли 

своїх меж. Витрати на соціальну політику почали перебільшувати наповнення 

бюджету. Після кризи 1970-1980-х років та збільшення безробіття, разом із 

відсутністю завчасного реформування соціальної політики, почав виникати дефіцит 

бюджету. Соціальна держава більше не була спроможна гарантувати повну 

зайнятість, високу заробітну плату та надання соціального страхування. Таким 

чином, намагання політична боротьба за владу шляхом збільшення видатків на 

соціальну політику та відсутність заходів контролю надання соціальних послуг 

спричинили кризу соціальної держави.  

Ще однією проблемою є те, що “система, яка першопочатково була призначена 

лише для крайніх випадків, стала правом, яке використовується за будь-якого 

зручного випадку. Але ті самі стримуючі мотиви дозволили політикам, які 

проектували цю систему, розраховувати, що вона потребуватиме набагато менших 

затрат, ніж виявилося насправді. Оскільки в першому поколінні системою 

користувалася лише незначна кількість людей, то це дало змогу зробити її більш 

щедрою” [147, с.106]. Із часом задоволеність населення набором та якістю 

соціальних благ знижується, а держава починає відчувати серйозні фінансові 

складнощі щодо виконання взятих на себе соціальних обов’язків. Разом із тим як 

громадяни, так і політики не можуть відмовитися від уже існуючих соціальних 

гарантій: населення остерігається можливого зниження рівня добробуту, а держава – 

соціальних конфліктів. Загальне невдоволення існуючим становищем і відсутність 

реальної можливості кардинально змінити ситуацію призводять до опортунізму як з 

боку суспільних груп, так і органів державної влади. Соціальна солідарність 

перетворюється у соціальний паразитизм.  

Із розвитком соціальної орієнтації економіки ряду країн почали з’являтися 

серйозні проблеми організації соціальних інститутів, внаслідок яких виникло 

соціальне утриманство. Соціальне утриманство (паразитизм) передбачає 

використання загального блага у власних цілях, завдаючи шкоду суспільним 
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інтересам. Викривлюються базові якості суспільних благ: універсальний характер та 

конкуренція. У результаті суспільні блага переходять у категорію вичерпних та 

набувають характеристик загальних ресурсів, за які потрібно боротися.  

Особливістю сучасної ситуації є глобальний масштаб змін, коли перерозподіл, 

нерівність та опортунізм охоплюють країни, збільшуючи невизначеність і ризики, 

що провокує виникнення криз і нестабільності. Учасниками цих процесів 

опиняються всі економічні суб’єкти: населення, бізнес, держава [132, с.103].  

Можна виокремити наступні причини існування соціального утриманства. По-

перше, національні правові системи закріпили норми, які сприяють появу 

утриманства. У більшості сучасних держав соціальні права і блага забезпечуються 

індивіду державою на основі конституційних норм. При цьому важливо звернути 

увагу на психологічну сутність реалізації соціальних норм. Соціальне утриманство 

не сприймається як таке індивідами, які споживають соціальні блага. Вони 

вважають, що заслуговують на ці блага внаслідок особливих умов праці (наприклад, 

пенсію з правом дострокового використання) або життєвих обставин (отримання 

виплат у зв’язку з безробіттям тощо).  

По-друге, частина економічних суб’єктів, притримуючись тактики 

раціонального максимізатора, намагається отримати вигоду особисто для себе за 

рахунок обмеження доступу до суспільних благ інших або надмірного споживання 

благ (наприклад, приховування податків).  

По-третє, органам влади вигідно створювати умови, які сприяють 

перерозподілу доходів, оскільки на цій основі створюються державні коаліції, 

здійснюється контроль діяльності цільових груп, маніпуляція суспільною 

свідомістю. Соціальні норми дають змогу отримати лояльність великих суспільних 

груп і використовувати цей ресурс для вирішення економічних, соціальних і 

політичних проблем [132, с.103-105]. Принципи соціальної політики, орієнтовані на 

задоволення колективних інтересів, знижують індивідуальну відповідальність і 

трансформують мотивацію населення в процесі максимізації добробуту.  
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Ще одним чинником кризи соціальної держави є перехід до постіндустріальної  

економіки (економіки знань). Перехід до нової моделі економіки викликає 

порушення раніше встановленої системи соціального захисту. Зміна виробничих 

відносин вимагає перегляду ринку праці та наповнення фондів соціального 

страхування. Поєднання старої соціального страхування із новими економічними 

умовами призводить до дисбалансу між надходженнями та видатками фондів 

соціального страхування. Під час трансформації економічної моделі відбувається 

збільшення та / або залишення соціальних виплат на тому ж рівні, але зниження 

доходів. Така ситуація ставить перед соціальною політикою нові задачі, відсутність 

вирішення яких спричинює кризу соціальної держави.  

Виникнення нових соціальних ризиків, як стверджує Дж.Бонолі, 

спостерігається саме з переходом до постіндустріальної економіки в середині 1970-х 

років [217, р.498]. Цей чинник проявляється, перш за все, як “зниження виробництва 

товарів промислового виробництва, сільського господарства, видобуток природних 

ресурсів, що зрештою впливає на загальний рівень зайнятості” [212, р.10], а також 

внаслідок зростання важливості сфери послуг у економіці. Друга важлива 

характеристика постіндустріального суспільства стосується масового 

запровадження комп’ютерів і автоматизованого виробництва, що витіснило 

некваліфікованих працівників із ринку праці та спричинило зростання потреби у 

висококваліфікованих кадрах. Технологічний розвиток спричинив те, що “нові 

технології перетворили попередню низькокваліфіковану роботу біля конвеєру у нові 

види роботи, які вимагають більш якісної освіти та кваліфікації” [147, с.161]. Третім 

наслідком постіндустріального розвитку можна назвати жіночу революцію, яка 

пов’язується з масовим працевлаштуванням жінок. Ці зміни призвели до падіння 

народжуваності і створило додатковий демографічний тиск, окрім збільшення 

тривалості життя.  

Із переходом до постіндустріального суспільства і виникненням нових груп 

соціальних ризиків, соціальні держави мають покривати як уже існуючі соціальні 

ризики, так і шукати адекватну відповідь на нові ризики.  
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Зниження економічного зростання – одна із причин появи нових соціальних 

ризиків. Це супроводжувалося зниженням зайнятості в секторах економіки, де 

раніше працювали низькокваліфіковані робітники. Як наслідок, у звільнених 

робітників виникала потреба або в підвищенні кваліфікації, або в зміні професії для 

отримання нової роботи. Окрім цього відбулося збільшення працевлаштування 

жінок, що змінило традиційний поділ праці й призвело до збільшення навантаження 

на фонди соціального страхування. Збільшення частки літнього населення призвело 

з одного боку до зменшення надходжень у фонди соціального страхування, а з 

іншого – до додаткових бюджетних видатків. Ці ризики називаються “новими”, 

оскільки вони стосуються нових соціальних груп (наприклад, жінок як працівників, 

молоді, літнього населення та інших). Саме ці процеси стали причиною кризи 

соціальної держави.  

Однією із груп, якій важко здійснити перехід до постіндустріального 

суспільства є низькокваліфіковані робітники. Як зазначає Дж.Бонолі 

“низкькокваліфіковані робітники завжди були присутніми на ринку праці. Проте, у 

післявоєнні часи вони були зайняті у промисловому виробництві. Їх заробітна плата 

зростала зі зростанням населення. Сильні позиції профспілок дали змогу зберігати 

рівень заробітної плати, що гарантувало достатній рівень життя. У сучасних умовах 

низькокваліфіковані робітники переважно працюють в секторах економіки з 

низькою доданою вартістю продукції або лишаються безробітними…У країнах де 

рівень заробітної плати регулюється державою чи соціальними партнерами 

низькокваліфіковані працівники отримують достатній дохід. Але якщо заробітна 

плата є захищеною, то створення робочих місць у цих секторах економіки є 

обмеженим, що призводить до високого рівня безробіття” [216, р.434]. До інших 

причин зниження заробітної плати Л.Туроу відносить зниження реальної 

кваліфікації у зв’язку з погіршенням якості освіти; збільшення числа робітників на 

ринку праці внаслідок збільшення іммігрантів; збільшення пенсійних виплат за 

рахунок заробітної плати [147, с.171-172].  
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Зміни у структурі ринку праці та інші зміни, пов’язані з переходом до 

постіндустріального суспільства, супроводжувалися збільшенням безробіття. Із 

кінця 1980-х і початку 1990-х років співвідношення працевлаштування і безробіття 

суттєво змінилося. Ці зміни мали негативний характер як для тих, хто тільки входив 

на ринок праці (молоді спеціалісти), так і для вже працюючих (хто був змушений 

звільнитися). Виник поділ на дві групи відповідно до рівня соціальних ризиків. 

Перша група – люди із нетиповою зайнятістю, тобто “зайнятість яких відхиляється 

від стандартної промислової моделі зайнятості, тобто від постійного, стабільного 

робочого місця з повним соціальним забезпеченням. Усі нетипові форми зайнятості 

потенційно незахищені…Таким чином, всі працівники, які мають нетипову 

зайнятість належать до аутсайдерів, оскільки не стандартна зайнятість призводить 

до не достатності соціальних прав” [341, р.5]. Як зазначає Д.Руеда “інсайдери 

переймаються своїм власним страхуванням зайнятості більше, ніж трудовою 

політикою уряду, яка направлена на захист інтересів аутсайдерів…Соціал-

демократичні партії вбачають у інсайдерах виборче ядро, а отже їх політика буде 

направлена на захист робочих місць для інсайдерів…Це означає, що урядова 

політика буде направлена на задоволення інтересів інсайдерів…Незважаючи на те, 

що як соціал-демократи, так і консерватори мають протилежні цілі щодо захисту 

робочих місць, вони не приділяють увагу трудовій політиці (вигідній для 

аутсайдерів)” [310, р.212].  

Глобалізація стосується багатьох сфер суспільного життя: економіки, політики, 

права, культури й інших сфер суспільного життя. Як слушно зауважує С.Сіденко, 

“саме глобалізація економіки утворює основу всіх глобалізаційних процесів, 

служить двигуном і дає імпульс розвитку процесу. Інші сфери суспільного життя є 

інерційнішими, ніж економіка, і за своїми темпами та глибиною глобалізація в цих 

галузях істотно поступається глобалізації економіки. Це пояснюється тим, що 

глобалізація в царині політики, культури, у соціальній сфері наштовхується на 

національні бар’єри, що важко перебороти в силу існування національного 

суверенітету, традицій, менталітету, духовних цінностей нації. Поширення 
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глобальних тенденцій і на ці сфери зажадає чимало часу та зусиль світового 

співтовариства на національному і глобальному рівні” [125, с.74].  

Виокремлюють три основні напрями розгляду процесу глобалізації та ролі 

держави. “Гіперглобалісти” переконані у непотрібності держави. Згідно з цією 

позицією, у світі без кордонів немає потреби в соціальному захисті, а спроби 

обмежити державу від входження в глобальний ринок, введення яких-небудь 

протекціоністських заходів – беззмістовні. Соціальна держава не має змісту, 

оскільки світ кардинально змінився. “Скептики” говорять про перебільшення 

значення та ролі глобалізації. Ні держава, ні уряди не втратили своєї сили, навпаки, 

вони стають основними акторами сучасного світу. Відповідно, роль соціальної 

держави не змінилася. “Трансформісти” притримуються позиції, що держава так 

само має всю повноту влади на своїй території, але все більше значення починають 

відігравати норми міжнародного права та інститути міжнародного управління [179, 

с.63-65].  

На наш погляд, аналіз суспільно-політичних процесів, зокрема, рух капіталу, 

трудових ресурсів, товарів і послуг, укладання Лісабонського договору, дає змогу 

говорити про те, що найбільш вірогідним є сценарій, описаний “трансформістами”. 

Таким чином, глобалізація має безпосередній вплив на соціальну державу.  

Як зазначає С.Сіденко, “особливістю сучасного етапу глобалізації економіки є 

її великий вплив не тільки на економіку і соціальну сферу, а й на діяльність 

держави. По-перше, цей процес суттєво обмежує здатність урядів здійснювати 

контроль за механізмом проведення економічної політики, що має вирішальний 

вплив на рівень і якість зайнятості і на внутрішню політику в інтересах соціального 

прогресу. Розвиток країн, що досягли високих темпів економічного розвитку і 

економічного потенціалу щодо створення нових робочих місць, пояснюється в 

значній мірі їхньою здатністю розробляти і проводити політику, яка дає їм змогу 

гнучко реагувати на економічне середовище в світі, що швидко змінюється. По-

друге, в період зростаючої інтернаціоналізації класичні інструменти національної 

політики, що покликані активізувати економічне зростання чи стримувати негативні 
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процеси, в значній мірі втратили свою дієвість. Фінансова децентралізація робить 

держави залежними від світових фінансових ринків, що не завжди узгоджується з 

логікою економічного зростання і соціальної справедливості окремих країн” [124].  

Після фінансової кризи 2008 року та кризи суверенного боргу 2009 року все 

частіше почали говорити про необхідність обмеження капіталізму. На думку 

Л.Кочеткової, “глобалізація посилює кризові процеси в соціальній державі. В 

умовах глобалізації капітал має глобальний характер, а соціальна держава 

продовжує існувати в національних кордонах. У результаті цього капітал виходить 

з-під контролю соціальної держави, що призводить до різкого скорочення 

податкової бази та нездатності соціальної держави виконувати взяті на себе 

обов’язки. Це підриває легітимність соціальної держави” [65, с.45].  

Існує два підходи, які пояснюють взаємозв’язок глобалізації та соціальної 

держави: гіпотеза ефективності та гіпотеза компенсації. Обидві гіпотези схиляються 

до твердження, що глобалізація – зовнішній функціональний тиск, який вимагає 

зміни соціальної держави (оновлення чи реструктуризації). У іншому випадку 

соціальна держава не зможе виконувати свої функції, що призведе до її кризи. 

Гіпотеза ефективності передбачає “скорочення” соціальної держави, а гіпотеза 

компенсації, навпаки, – “розширення”.  

Гіпотеза ефективності ґрунтується на неоліберальній ідеї ефективного 

урядування. Її суть полягає в тому, що глобалізація сприяє підвищенню добробуту в 

усіх країнах. Збільшення відкритості ринків призводить до більшої спеціалізації, 

сильнішої конкуренції, але більшого вибору для споживачів. Це позитивно впливає 

на якість життя, оскільки ринкова відкритість сприяє більшій ринковій прозорості, 

меншій деформації та підвищенню продуктивності. Прихильники даної гіпотези 

очікують підвищення урядової ефективності, оскільки погане урядування 

спричинить економічний спад, а ефективне урядування – збільшує економічний 

розвиток. Роль ринку за такої системи збільшується, а можливості політичного 

впливу іншими заходами, окрім ринкових, зменшується. На думку М.Глатцера і 
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Д.Рушумейєра, значні соціальні компенсації стають “бар’єром та знижують 

ефективність національної економіки та її міжнародну конкуренцію” [252, р.3].  

Глобалізація сприяє зниженню податкових ставок та бюджетних витрат, що 

перешкоджає розвитку нових програм соціальної політики. Оскільки значні витрати 

на соціальне страхування та високе оподаткування знижують 

конкурентоспроможність держави. Чим вищий рівень глобалізації, тим меншими є 

компенсаційні виплати соціальної держави.  

На противагу цьому гіпотеза компенсації передбачає, що глобалізація та 

соціальна держава сприяють одна одній. Як зазначають дослідники, “суспільства, 

які відкрилися більшим ризикам ззовні потребують більшого захисту держави від 

мінливості глобальних ринків. Отже, доходимо висновку, що соціальна функція 

держави є оберненою стороною відкритої економіки. Особливо гостро це 

проявляється під час кризи, адже “криза дає шанс збільшити прозорість у всіх 

сферах. Завдячуючи банківській таємниці банківських рахунків в Цюріху, Маямі, 

Лондоні та інших містах бізнесмени з країн, що розвиваються успішно уникають 

податків, які мають працювати на благо своїх національних держав” [9, с.196].  

Глобалізація може призводити до більшої податкової конкуренції (гіпотеза 

ефективності) та до збільшення потреб у компенсації вищих соціальних ризиків і, 

відповідно, задоволення цих потреб (гіпотеза компенсації). Крім того, згідно 

дослідження Б.Баргуна, “ліві партії мають більшу схильність до збільшення 

компенсацій у відповідь на міжнародні економічні ризики; а праві партії мають 

схильність надавати менше компенсації за ці ризики” [219, р.25].  

Аналіз впливу глобалізації на соціальну державу після 1990-х років дає змогу 

зробити висновок, що існує негативний зв’язок між ринковою відкритістю та 

видатками на соціальну політику. Якщо рівень видатків у країнах, у яких він був 

традиційно високим, знижується, то у країнах, де соціальні виплати були меншими – 

вони зростають. Варто зазначити, що на думку Х.Аделантадо та К.Куеваса, у 

проміжку між 1992 і 2001 роками загальний рівень витрат збільшився, проте аналіз 

відносного значення демонструє падіння соціальних виплат [253, р.384].  
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Ще одним проявом негативного впливу глобалізації є те, що “підприємці 

переміщують свої операції в іншу частину світу, де немає приватних додаткових 

пільг і державних соціальних пільг. Продукцію цих підприємств вони продають на 

домашньому ринку, але не виробляють цю продукцію і не платять податки на цьому 

ринку. Таким чином вони знижують витрати і підвищують прибуток. Але і 

працівники роблять те саме. Вони намагаються отримати всі можливі пільги 

(виплати у зв’язку з безробіттям) і переходять на нелегальну, “чорну” економіку, де 

не платять податки. Так оскільки обидві сторони перестають платити податки, 

необхідні для фінансування системи соціального забезпечення, то затрати на 

систему соціального забезпечення збільшуються для тих, хто в ній лишається, 

збільшуючи їх мотиви вийти з неї” [147, с.105].  

На наш погляд, глобалізація призводить до виникнення кризових процесів 

соціальної держави. Країни, які намагаються підвищити конкурентоздатність на 

міжнародному ринку намагаються знизити соціальні виплати, зменшити заробітні 

плати. Це робиться для зменшення затрат на виробництво та підвищення 

привабливості продукції або послуг порівняно з іншими країнами. У такому випадку 

збільшується частка людей, які не захищені від соціальних ризиків. Подібна 

ситуація може призводити до виникнення соціально-політичної нестабільності 

(протести). Також це може призводити до зниження доходів громадян. За цих 

обставин, по-перше, падатиме купівельна спроможність населення, що спинятиме 

розвиток економіки; по-друге, будуть зменшуватися надходження в бюджет. У 

тривалій перспективі можна очікувати зростання дефіциту бюджету та виникнення 

кризи. За інших обставин, збільшуючи видатки на соціальну політику для захисту 

соціальних груп, які підпали під дію нових ризиків, уряди збільшуватимуть 

навантаження на бюджет. При цьому, відкритість економіки та підвищення вартості 

товарів і послуг можуть сприяти збільшенню імпорту. Таким чином, бюджетні 

видатки у вигляді грошових компенсацій можуть витрачатися на імпортну, більш 

дешеву, продукцію.  
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Відсутність реагування на виклики глобалізації призведе до скорочення 

національного виробництва та звуження податкової бази. Підтримка поточного 

обсягу надання соціальних послуг буде залежати виключно від позик. Як наслідок, 

економіка перебуватиме у кризі, що згодом викличе кризу соціальної держави.  

Ще одним наслідком глобалізації та відкритої економіки є проблема міграції та 

її впливу на соціальну державу. На думку Ґ.Фрімана, соціальна держава є закритою 

системою і потребує створення кордонів, оскільки міграція може негативно 

впливати на соціальну державу, порушуючи баланс перерозподілу благ [249]. 

Враховуючи, що соціальна держава розвивалася разом із національною державою, 

потреба соціальних держав бути закритими суспільствами випливає із необхідності 

підтримувати соціальну ідентичність, солідарність та встановлений соціальний 

порядок.  

У свою чергу, інші дослідники зазначають, що причиною запровадження 

політики заохочення імміграції після Другої світової війни, наприклад у Німеччині 

та Нідерландах, стала потреба у дешевій робочій силі. Але внаслідок кризи 1970-х 

років і стагфляції низькокваліфіковані робітники залишилися без роботи. 

Незважаючи на очікування, більшість іммігрантів не повернулися назад до своїх 

країн. Виникла нова соціальна група (“денізенс”), яка отримала доступ до 

соціальних прав, зокрема соціального страхування, та возз’єдналася із членами своїх 

родин [224, р.3-4].  

Аналізуючи імміграцію в країнах-членах ЄС, М.Болдвін-Едвардс наголошує, 

що міграція має наступні особливості: “зі збільшенням безробіття та зростанням 

участі корінного населення в ринку праці відпала потреба у малокваліфікованій 

робочій силі, що створило надлишок робітників і спричинило безробіття; досі існує 

попит на висококваліфікованих працівників; возз’єднання родин стало основним 

типом імміграції після кризи 1974 року; продовжує зростати нелегальна імміграція; 

південно-європейські країни стали іммігрантськими країнами за останні 15 

років” [202, р.11].  
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У свою чергу, Ф.Легрен, звертає увагу, що досить багаті країни можуть 

відігравати роль “магнітів добробуту” для громадян із менш заможних країн [271]. 

Окрім того, на думку М.Фрідмана, міграція може спонукати громадян із країн із 

вищими податками переселятися в країни із меншими податками, таким чином 

руйнуючи економічну модель країни. Яскравим підтвердженням цієї гіпотези стала 

масова зміна громадянства найбільш заможних французів після введення податку на 

багатство [101]. Також М.Фрідман звертає увагу, що соціальні держави не можуть 

витримувати впливу іммігрантів, оскільки їх система перерозподілу не може бути 

ефективною у випадках неконтрольованої міграції [250].  

На думку Ш.Мау і К.Буркхарда, більшість досліджень підтверджують, що 

соціальне сприйняття іммігрантів та рівень готовності їх приймати визначається 

“рівнем етнічної загрози” [278, р.216]. Згідно з їх дослідженням, “зі збільшенням 

віку, громадяни стають менш схильними надавати іммігрантам такі самі соціальні 

права. На противагу цьому, надання вищої освіти іноземцям сприймається 

позитивно” [278, р.223]. На рівень сприйняття імміграції впливають такі чинники, як 

“наявне етнічне різноманіття, ВВП, рівень безробіття” [278, р.225]. Сприйняття 

імміграції залежить від того, яким чином об’єктивні чинники (ВВП, рівень 

безробіття, вплив на рівень пенсійних виплат тощо) інтерпретуються політичними 

акторами. Тобто, яким чином оцінюється їх вплив на структуру ВВП та соціального  

страхування.  

На думку інших дослідників, сприйняття іммігрантів ґрунтується на 

ефективності соціального страхування та ринку праці. Якщо ринок праці та 

соціальне страхування внаслідок економічної неефективності не можуть покривати 

корінне населення європейських країн, виникає негативне ставлення до іммігрантів. 

А саме: “наша країна досягла меж, якщо буде ще більше представників інших 

меншин, у нас будуть проблеми (“човен повний!”); представники цих меншин є 

тягарем для системи соціального страхування (“обуза для соціальної держави”); 

наявність представників інших меншин збільшує рівень безробіття в нашій країні 

(“іммігранти спричиняють безробіття”)” [273, р.44]. 
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Варто зазначити, що збільшення навантаження мігрантів на фонди соціального 

захисту полягає в тому, що, як правило, сім’ї іммігрантів молодші. Вони 

користуються тими ж перевагами соціального захисту, якими користувалося б й 

корінне населення. Проте, це можна вважати інвестиційною політикою. Так, “у 

Німеччині залежність іммігрантів від соціальної допомоги зменшується із 

тривалістю їх перебування” [273, р.58]. Важливо підкреслити, що якщо для 

іммігрантів доступна інформація, яким чином можна використовувати соціальну 

допомогу у своїх цілях, використання соціальної допомоги зростає.  

Також вплив іммігрантів на систему соціального страхування пов’язаний із 

станом ринку праці. Чим меншою є можливість для їх працевлаштування, тим 

більшою є їх залежність від системи соціального страхування. Згідно основних 

досліджень присвячених цій проблематиці, іммігранти не витісняють корінне 

населення з ринку праці, а також не впливають на зниження заробітної плати 

корінного населення [273, р.116-119]. Збільшення безробіття стало наслідком 

структурних змін у економіці – зменшення потреби в низькокваліфікованих 

іммігрантах.  

Як засвідчують дані ОЕСР, політика європейських країн не змогла ефективно 

інтегрувати іммігрантів у ринок праці [279]. Варто зазначити, що “з одного боку, 

існує потреба в іммігрантах враховуючи старіння населення і зниження 

народжуваності, але з іншого – існує недостатній рівень їх культурної інтеграції та 

високий рівень безробіття серед іммігрантів…Отже, іммігранти створюють 

додатковий тягар, роблячи малий внесок. А разом із наслідками фінансової кризи та 

політики “жорсткої економії” ці негативні тенденції можуть погіршуватися” [273, 

р.7]. Так, іммігранти лишаються найбільш бідною за чисельністю групою населення.  

Ще одним аргументом на користь того, що іммігранти стають джерелом 

додаткових державних видатків, може бути припущення, що у них менша мотивація 

працювати. Це залежить від багатьох індивідуальних характеристик – віку, рівня 

освіти, професійного профілю, а також кількості дітей.  
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Сім’ї іммігрантів у яких є діти отримують більше непрямих соціальних виплат. 

Наприклад, доступ до освіти і допомога за доглядом за дітьми. Проте, це має 

короткотривалі перспективи. Сім’ї з родинами як правило не отримують значно 

більші виплати, ніж люди, що живуть окремо. Крім того, інвестиції в освіту з часом 

повертаються, оскільки при отриманні роботи вони починають сплачувати податки.  

Варто зазначити, що “згідно досліджень фіскального внеску іммігрантів, вони 

сплачують більше податків, хоча й не набагато більше…Так, дитина іммігрантів 

отримує у США 3000 доларів допомоги, а її податки протягом життя складають 

80000 доларів” [271, р.18]. Але такий розрахунок робиться, виходячи з припущення, 

що іммігранти мають працювати. Згідно з іншим дослідженням, “кожен іммігрант, 

який приїхав до Німеччини у віці 30 років, може зробити внесок у 136800 доларів 

протягом життя. Але оскільки ¾ іммігрантів приїхали до Німеччини у 2000 році у 

віці між 12 і 45 роками, то їх внесок складе 55400 доларів. Якщо ця тенденція буде 

продовжуватися і Німеччина прийматиме 200000 іммігрантів, вони знизять 

податкове навантаження на німців на 30% або на 45% якщо населення Німеччини 

буде стабільним…Такий самий розрахунок є вірним і для Швеції” [271, р.19]. Але 

якщо рівень працевлаштування буде низьким, можна очікувати, що тиск іммігрантів 

на фонди соціального страхування збільшуватиметься, що призведе як до зростання 

державного дефіциту, так і до зростання частки приватного боргу в структурі ВВП.  

Аналіз рівня безробіття та фіскального впливу іммігрантів у країнах-членах 

ОЕСР демонструє, що рівень довготривалого безробіття серед іммігрантів зріс із 

31% у 2008 році до 44% у 2012 році. Можна припустити, що високий рівень 

безробіття серед мігрантів пояснюється непропорційною зайнятістю в секторах 

економіки, що спричинена структурними змінами економічної моделі [279].  

Отже, імміграція негативно впливає на спроможність держави забезпечувати 

соціальні виплати. По-перше, як зазначає Л.Туроу, “сучасна економіка потребує 

незначної кількості низькокваліфікованої робочої сили. Велика частина сучасних 

іммігрантів…буде мати низьку економічну цінність. Хто ж заплатить за освіту, яка 

зможе створити з них самостійних людей? … Іммігранти минулого приїздили в 
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країну без системи соціального забезпечення. Сучасні іммігранти приїздять у 

країну, де вона є…Одразу після Другої світової війни іммігранти менше 

користувалися соціальною допомогою, ніж корінні американці, але сучасні 

іммігранти користуються соціальною допомогою більше, ніж корінні 

американці…У результаті, видатки на іммігрантів приблизно вдвічі більші, ніж на 

корінного американця” [147, с.92].  

Іммігранти не лише не повернулися в свої країни, а й відбулося відновлення їх 

сімей, які отримали соціальні права. Джерельна база наповнення бюджету 

знизилася, а кількість отримувачів соціальної допомоги зросла. Також негативний 

вплив міграції полягає в тому, що при підвищенні податків, існує загроза виводу 

капіталів (зміни громадянства, юридичних адрес компаній) у країни з більш 

сприятливими податковими умовами. Це звужує податкову базу та призводить до 

економічної й соціальної кризи. Варто наголосити, що в окремих випадках 

неспроможність уряду знизити негативний вплив мігрантів може впливати на 

зовнішньополітичні орієнтири. Так Велика Британія оголосила, що має намір ввести 

обмежувальні заходи щодо в’їзду в країну іммігрантів з економічно менш 

розвинених країн Європейського Союзу [80].  

На кризові процеси в соціальній державі також впливають внутрішні чинники. 

Такі ризики, як старіння населення та зниження народжуваності – дуже пов’язані 

між собою. Згідно з даними ОЕСР, народжуваність (кількість дітей на одну жінку) 

почала падати, починаючи з 1970-х років. Жінки не лише почали мати менше дітей, 

але й стали пізніше народжувати. [325, р.12-15]. Як зазначає Ґ.Еспін-Андерсен, 

низька народжуваність не означає, що жінка хоче мати меншу кількість дітей, а те, 

що у більшості країн існують функціональні обмеження щодо народжуваності. 

Автор наголошує, що зі зміною структури економіки, жінки почали активніше 

виходити на ринок праці. За цих обставин більше жінок віддає перевагу побудові 

кар’єри, що разом із відсутністю умов для догляду за дітьми негативно впливає на 

народжуваність [237, р.8].  
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Відповідно до даних ОЕСР, які враховують частку літнього населення (старше 

65 років) від кількості працюючого населення (15-64 роки), у всіх країнах, окрім 

Ірландії, цей показник зростає між 1980 та 2010 роками у середньому від 19,3% до 

25,2% [325].  

Демографічні зміни впливають на соціальну політику держави. По-перше, зі 

збільшення віку збільшується попит на послуги охорони здоров’я, додаткову 

соціальну опіку. А зниження народжуваності призводить до зменшення учнів у 

школах. По-друге, відбувається зміна обсягу та структури заощаджень. Зниження 

частки молодших вікових груп знижують навантаження на працююче населення, а 

зростання чисельності літніх людей створює додаткове навантаження на державний 

бюджет. По-третє, знижується тривалість праці через старіння населення. Старіння 

населення зменшує ріст ВВП на особу. По-четверте, старіння населення та 

зменшення народжуваності збільшує державний борг. Також зі зниження 

збільшення частки населення літнього віку, яке не працює, збільшується тягар на 

працюючих, які мають забезпечувати надходження до пенсійних фондів [140, с.3].  

Варто зазначити, що проблема старіння населення хоча і була піднята в 

європейських країнах ще у 1960-ті роки, але не було вжито заходів для її вирішення. 

Як слушно зауважує Л.Туроу, “вибухова частина вулкана, розпалювана 

демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. 

Вперше в історії наші спільноти будуть мати велику групу економічно пасивних 

літніх людей, заможних виборців, які вимагатимуть вартісного соціального 

забезпечення, такого як медичне, і будуть отримувати велику частину свого доходу 

від уряду. Вони збільшують видатки держави загального добробуту, підривають 

державні фінанси і загрожують інвестиціям, які всі суспільства мають робити заради 

майбутнього…У демократіях така велика кількість виборців, заінтересованих в 

одному питанні (збільшення пенсій і медичних пільг), створюють непропорційний 

вплив на політичний процес, оскільки їх голоси не розподіляються через різницю 

щодо інших питань. Потреби й вимоги літнього населення вже негативно вплинули 

на державу загального добробуту. Якщо додати до платежів літнім людям виплату 
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відсотків за національним боргом…то видно, що ці платежі і відсотки з’їдають 

державний бюджет. Спроектуйте ці цифри в майбутнє і ви побачите, що уряд просто 

збанкрутує. Виявиться, що уряд пообіцяв літнім людям більше, ніж може зібрати у 

вигляді податків із працюючих…Щоб забезпечити літніх людей у державних 

бюджетах скорочується все інше…Що ще більш важливо, видатки на літніх людей 

знижують бюджети на інвестиції в інфраструктуру, освіту і наукові 

дослідження” [147, с.94-96].  

Зі збільшенням тривалості життя також збільшуються витрати на медичне 

забезпечення. По-перше, розвиток медичних послуг збільшує їх вартість; по-друге, 

зі збільшенню тривалості життя існує ризик виникнення більшої кількості 

захворювань у літнього населення. Це вимагатиме збільшення державних видатків 

на медичне обслуговування цієї групи осіб.  

Існують чинники, які стримують реформування пенсійної системи. По-перше, 

прагнення робітників забезпечити такий самий або зменшити строк роботи, 

перекладаючи власне забезпечення на наступні покоління; по-друге, 

недалекоглядність більшості громадян; по-третє, як робітники, так і уряди 

переконані в непотрібності перегляду пенсійних виплат.  

Наприклад, “американська суспільна система національного медичного 

страхування для літніх людей (Mеdісаrе) – це система передачі грошей між 

поколіннями. Молодші платять за охорону здоров’я літніх людей, забезпечуючи 

можливість літніх людей витрачати свій дохід на інші потреби. Вони можуть 

витрачати цей дохід оскільки знають, що він їм не знадобиться на підтримку 

здоров’я. Як наслідок кількість заощаджень зменшується. Молодші платять більше 

податків, але мають менше вільного доходу, з якого могли б формуватися їх 

заощадження. А у літніх виникає менше стимулів до заощаджень. Усі програми 

соціального забезпечення, приватні й суспільні, які страхують від небезпек, 

знижують раціональну заінтересованість у заощадженнях на майбутнє. 

Консерватори праві, що відміна програм соціального забезпечення відновила б 

мотивацію до заощаджень. Але це потребувало б суттєвого скорочення споживання 
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та готовності до значних ризиків, до яких більшість громадян не готові. Залишитися 

без програм соціального забезпечення, якщо їх ніколи не було – це одна справа. 

Цілком інша – якщо скасувати ці програми, коли вони існують. Якщо ви з цим не 

згодні, спитайте консервативного французького міністра фінансів, який був 

вимушений піти у відставку після того, як запропонував скорочення пенсійних 

пільг” [147, с.280-281] 

Проблема пошуку балансу між роботою та родиною стала ще одним 

соціальним ризиком, невирішеність якого може призвести до кризи соціальної 

держави. Форми нетипового працевлаштування зустрічаються в усіх моделях 

соціальної держави. Рівень соціального ризику неповного робочого дня залежить від 

рівня соціального страхування працівників, що відрізняється у залежності від 

країни [287]. Соціальне страхування пов’язано із працевлаштуванням, а 

запровадження гнучких форм працевлаштування збільшило соціальні ризики. 

Індивіди із нетиповим працевлаштуванням стикаються із страхуванням, яке було 

призначене для тих, хто працює повний робочий день (чоловіче населення). Дана 

система не може страхувати працівників, які використовують нові моделі 

працевлаштування, оскільки вони роблять недостатній внесок для підтримки 

функціонування страхової системи. Отже, стара система соціального страхування не 

може забезпечити покриття нових соціальних ризиків (безробіття, пенсійне 

страхування) тим індивідам, які не відповідають вимогам для отримання такої 

допомоги (традиційні трудовий профіль). Але саме ці індивіди, внаслідок хиткого 

становища на ринку праці потребують найбільшого страхування.  

Згідно з Дж.Бонолі, проблема пошуку балансу між роботою та родиною стає 

новим соціальним ризиком, оскільки “масовий вихід жінок на ринок праці призвів 

до порушення стандартного поділу праці в межах родини. Догляд за господарством 

та за дітьми, що раніше було неоплачуваною працею жінок, відтепер почало 

потребувати зовнішньої допомоги. Вона може бути придбана або забезпечена 

державою…Але за цих обставин батьки можуть зменшувати кількість робочих 

годин, оскільки послуги щодо догляду за дітьми мають низьку якість” [216, р.433]. 
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Така ситуація знижує родинний дохід, а для неповних сімей це стає ще більшою 

проблемою. Розрив між роботою та приватним життям негативно впливає як на 

демографічну ситуацію (сприяє зниженню народжуваності), так і на 

працевлаштування. З іншого боку, запровадження гнучких форм працевлаштування 

також призводить до кризи соціальної держави. Неповний робочий день, часткова 

зайнятість знижують внески до фондів соціального страхування, що призводить до 

збільшення дефіциту бюджету.  

Незважаючи на тривалий період критики та значний вплив чинників кризи, 

соціальна держава не була суттєво реформована. Це пояснюється дією політичного, 

інституційного й економічного чинників, які стримують реформування соціальної 

держави. Існування цих чинників можна назвати ще одною причиною кризи 

соціальної держави.  

По-перше, політичний чинник полягає в тому, що основні програми соціальної 

держави (наприклад, пенсійне та медичне забезпечення) настільки популярні серед 

електорату, що будь-який намір їх перегляду не досягає успіху з огляду на рівень 

підтримки політичного актора, який їх намагатиметься впровадити. Електоральна 

база, що підтримує соціальну державу, стала відмінною від тієї, яка була під час її 

становлення. Соціальні програми створюють нові групи, які зацікавлені в їх 

існуванні. Політичні партії правого спектру, які традиційно критикували соціальну 

державу, більше не можуть скорочувати видатки на соціальну політику, оскільки їх 

електоральна база також стала залежати від соціальної держави (наприклад, як 

пенсіонери). Електоральні змагання все більше переростають у конкуренцію 

політичних акторів, які є прибічниками соціальної держави [333, р.388]. 

Дослідження громадської думки підтверджують, що суспільна підтримка соціальної 

держави є значною. Наприклад, за результатами опитування у Франції, Німеччині, 

Італії та Іспанії, стало відомо, що більшість громадян виступає проти “скорочень” 

соціальної держави [345, р.39-40].  

По-друге, інституційний чинник полягає в тому, що соціальні програми 

забезпечуються стійкими і не гнучкими інститутами, які унеможливлюють 
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несподівані зміни. Зміни регулювання чи / та критеріїв соціальних програм 

(наприклад, політика “скорочення” або реструктуризація), в які були довгострокові 

інвестиції, роблять їх дуже дорогими, ризикованими та непередбачуваними. Чим 

довше існує програма, тим менш вірогідною є її зміна [294 р.20-21] та її зміна стає 

дорожчою [321]. Наприклад, у певний проміжок часу політичні актори хочуть 

відмінити солідарну пенсійну систему. Зі старінням населення, збільшенням 

кількості пенсіонерів та зменшенням кількості працюючих, пенсійний фонд 

перестає наповнюватися. Перехід до накопичувальної пенсійної системи буде 

надзвичайно витратним, оскільки певне покоління працівників не робили інвестицій 

у власну пенсію.  

Високий ступінь стійкості інститутів соціальної держави також пояснюється 

існуванням можливостей політичних акторів застосувати вето. Право вето 

інституційно визначено, як “вимоги політичних акторів у межах коаліції щодо 

блокування прийняття певних законодавчих актів” [215, р.238]. Країни з малою 

кількістю інститутів вето, а відтак високим рівнем концентрації влади, мають 

більше шансів для реформування соціальної держави (Велика Британія), ніж країни 

з великою кількістю політичних акторів із інституційним вето (Швейцарія, США). 

Існує кілька чинників, які затримують прийняття законодавства, ініційованого 

правлячими політичними партіями: 1) велике число учасників політичної коаліції; 

2) значна ідеологічна різниця між ними; 3) контроль за верхньою палатою 

представників опозиційної партії за умови необхідності схвалення рішення цією 

палатою; 4) закон передбачає збільшення так званих “змішаних” заходів (наприклад, 

поєднання політики “скорочення” та розширення видів соціальної допомоги).  

По-третє, економічний чинник. Одним із економічних чинників, які негативно 

впливають на можливість проведення реформ є неефективність ринкового 

регулювання. Приводом для збільшення втручання держави в економіку стала 

необхідність збільшення захищеності громадян від соціальних ризиків. Вплив 

держави на економіку обґрунтовується захистом від безробіття, оскільки ринок не 

може врегулювати це питання. Приватизація соціальних послуг не призводить до 
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зниження видатків, але збільшує їх вартість: “комерційні ініціативи соціального 

захисту, зазвичай, пропонують … більш інтенсивну систему допомоги, в якій задіяні 

більш кваліфіковані спеціалісти із вищою заробітною платнею. Приватні школи 

пропонують малочисельні класи та вчителів із високим рівнем кваліфікації. У 

Великобританії між 1996/7 та 2001/2 вартість освіти зросла на 34%. Із 2001/2 до 

2006/7 – на 39%. Ці показники не лише випередили загальний рівень інфляції, а й 

стали удвічі більшими за зростання доходів населення. При цьому, зростання 

приватного сектору стало ледь помітним. Така ж проблема спостерігається і у сфері 

медичного страхування” [251, р.5]. Таким чином, існують жорсткі економічні умови, 

які стримують радикальну зміну механізмів соціального страхування.  

На наш погляд основним проявом кризи соціальної держави є економічна 

необґрунтованість соціальної політики. Це виражається у збільшенні як державного, 

так і приватного боргу внаслідок видатків на соціальні програми.  

Аналіз співвідношення державного та приватного боргу, а також становлення 

соціальної держави дає змогу зробити наступні висновки. По-перше, якщо до цього 

часу основним джерелом бюджетного дефіциту були державні витрати, то з часів 

активного розвитку соціальної держави (1960-ті роки) державний борг досягає 

мінімального рівня з початку ХХ сторіччя. У цей же період починає зростати 

приватний борг. По-друге, після економічної кризи 1970-х років і дерегуляції 

фінансових капіталів починає також збільшуватися приватний борг [319].  

Для вирішення кризи 1970-х років було запроваджено механізм кредитування 

держав. Кредити надавалися для: запобігання кризи перевиробництва товарів після 

тривалого періоду зростання економіки та збільшення купівельної здатності 

робітників; компенсування зниження заробітної плати і реальної купівельної 

спроможності, оскільки цей дисбаланс виник для відновлення прибутковості за 

рахунок зниження заробітних плат; компенсування перерозподілу грошових доходів 

від споживачів до більш заможних корпорацій.  

Державні витрати на соціальну політику були використані для підтримки 

структурно слабких економік. Але в результаті це призвело до кризи [210]. Ситуація 
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погіршилася з приєднанням до Єврозони країн із слабкою економікою – Греції, 

Португалії, Ірландії та Іспанії. При збалансуванні валют економіка цих країн стала 

менш конкурентоздатною. Але нестабільність економіки була компенсована 

можливістю отримати кредитні позики від Німеччини, міжнародних банків та 

міжнародних фінансових інститутів. Це призвело до наступних наслідків: “позики з 

низькою відсотковою ставкою були взяті для підвищення державних витрат на 

соціальну політику; позики не були підкріплені реальною економікою, що дало 

змогу з одного боку запровадити дешеві кредити для приватних осіб (іпотека, 

споживче кредитування), а з іншого боку – призвело до створення дисбалансу 

бюджету” [317].  

На фінансову стабільність суспільства впливає величина приватного боргу, а не 

державного. Тим не менш, значний державний борг не впливає на функціонування 

економіки лише в часи економічного зростання. Але під час кризи, якщо державний 

борг перевищує 90% ВВП, то економічне зростання знижується. Таким чином: 

високий рівень боргу підриває можливості уряду щодо застосування фіскальної 

політики для збалансування приватного боргу; високий рівень суверенного боргу 

знижує стійкість приватної банківської системи. Отже, за високого рівня боргу 

держава стає нездатною виконати свої кредитні зобов’язання та відновити зростання 

економіки.  

Ще до початку фінансової кризи 2008 року соціальні держави опинилися під 

тиском нових соціальних ризиків. Старіння населення, зниження народжуваності і 

збільшення випадків дострокового виходу на пенсію призвели до дефіциту 

пенсійного фонду. Окрім цього перехід до постіндустріальної економіки спричинив 

збільшення безробіття внаслідок відсутності потреби у низькокваліфікованих 

працівниках. Деіндустріалізація з одного боку сприяла залученню жінок у ринок 

праці, а з іншого – знизилося довгострокове працевлаштування. Зміна гендерних 

ролей, збільшення часу на навчання, пізня вагітність та збільшення частки самотніх 

матерів викликали додаткові потреби в догляді за дітьми та піклуванні за літніми 

людьми. Також збільшилася поляризація доходів між родинами, в яких заробітню 
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плату отримують обоє висококваліфікованих членів родини, і родинами, в яких 

годувальником є один член сім’ї з низьким рівнем кваліфікації. Після кризи 2008 

року збільшився фіскальний тиск на домогосподарства, що знизило добробут 

населення та можливості для самостійного страхування від соціальних ризиків.  

Як зауважують дослідники, уряди країн по-різному реформували соціальну 

державу. Одним країнам вдалося реформувати соціальну політику відповідно до 

нових умов, а іншим – ні [316].  

Наприклад, у країнах Північної Європи зберігається висока частка витрат на 

фінансування соціальних програм. Проте ці країни відчули вплив кризи найменше. 

Це дає змогу зробити висновок щодо можливості поєднання значних витрат на 

соціальну політику з економічною ефективністю. Але це відбувається лише за 

умови, якщо такі витрати та економічна політика держави є взаємообумовленими та 

ефективними. За інших обставин високі витрати на соціальну політику, як у Греції, 

Іспанії, Португалії, можуть призвести як до призупинення економічного розвитку, 

так і до погіршення соціального становища. Отже, вплив має не кількість витрат, а 

їх якість та ефективність. Окрім дефіциту бюджету в цих країнах відсутнє зниження 

бідності, що свідчить про те, що модель соціальної держави перебуває в стані кризи.  

Низька якість соціального страхування в Греції, Іспанії та Португалії полягає в 

тому, що в цих країнах зафіксована велика кількість молоді із низьким рівнем освіти 

або відсутністю вищої освіти [316]. Відсутність достатнього рівня освіти спричиняє 

збільшення безробіття, оскільки молодь не може отримати роботу. Окрім цього 

зростають витрати на виплати з безробіття. Високий рівень витрат та неякісні 

послуги із соціального страхування мають подвійний ефект збільшення дефіциту 

бюджету – у вигляді витрат на ці програми та витрати у зв’язку з безробіттям. 

Ранній вихід на пенсію та високий рівень безробіття молоді створюють збільшення 

податкового тиску на працююче населення. Але рівень доходів та кількість 

працюючого населення, наприклад, в Іспанії є непропорційною до кількості 

отримувачів соціальної допомоги. Це призводить до дефіциту фондів соціального 

страхування та зрештою дефіциту бюджету.  
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Виникнення нових соціальних ризиків припадає на час, коли такі країни як 

Іспанія, Португалія, Греція переживають етап економічного спаду. Особливість 

даного процесу полягає в поділі країн на ті, які роблять акцент на економічну 

конкурентоспроможність, якій заважає фіскальний тиск (переважно країни 

центральної Європи – Німеччина, Франція), а також на країни, які виступають за 

збільшення витрат на соціальне страхування (Іспанія, Греція).  

Варто зауважити, що суперечність між ринком та соціальним страхуванням 

спостерігалася ще до фінансової кризи 2008 року. Так енергетична криза 1970-х 

років призвела до збільшення безробіття, що супроводжувалося лібералізацією та 

дерегуляцією ринку праці протягом 1980-х років. Окрім того, приєднання країн до 

Європейського монетарного союзу в 1990-х роках передбачало зниження державних 

витрат у тому числі й на соціальне страхування. Це вимагало від урядів країн 

пошуку рівноваги між конкурентоспроможністю та широким покриттям соціального 

страхування. З одного боку, збільшення міжнародних економічних зв’язків сприяло 

виникненню нових соціальних ризиків. Окрім того, вплив глобалізації, перехід до 

постіндустріальної економіки, демографічні зміни та євроінтеграція зумовили 

проблеми з покриттям старих соціальних ризиків. З іншого боку, старіння населення 

та скорочення бази наповнення фондів соціального страхування збільшувало 

фіскальний тиск на бюджет. Внаслідок жорстких вимог до рівня дефіциту бюджету 

уряди країн не могли збільшувати витрати на покриття як старих, так і нових 

соціальних ризиків. Більше того, після кризи 2008 року європейські наднаціональні 

інститути розробили рекомендації для країн-членів ЄС щодо регулювання 

соціальної політики.  

Варто зазначити, що фінансова криза 2008 року загострила питання 

економічної стійкості соціальної держави особливо в тих країнах, які відчули вплив 

кризи найбільше. Виникло питання про межі та необхідність державного втручання 

держави в суспільно-економічні процеси. Дискусії щодо необхідності звуження 

соціальних прав почалися ще в 1970-х роках. Зокрема, наголошувалося на 

необхідності відмови від соціальної держави із посиленням міжнародних 
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економічних зв’язків. Проте країни Західної Європи по-різному реагували на ці 

процеси. Разом зі скороченням певних напрямів соціального страхування 

відбувалося розширення соціальних гарантій. Але виникнення нових соціальних 

ризиків неминуче потребує перегляду моделі соціальної держави. Проте якщо 

політичні сили розглядають можливість адаптації соціального страхування 

відповідно до нових соціальних і економічних умов, громадяни (споживачі 

соціальної допомоги) виступають за збереження та навіть розширення цих програм.  

Іспанці глибоко переконані в тому, що забезпечення гідного рівня життя, 

медичне страхування, допомога для догляду за дітьми, піклування про людей 

літнього віку є прямим обов’язком держави. Однією з причин високої підтримки 

програм соціальної допомоги серед іспанців можна назвати високий рівень 

безробіття. Іспанці вимагають від уряду підвищення якості медичних послуг навіть 

якщо це передбачає збільшення державних видатків. Також іспанці переконані, що 

соціальне страхування зменшує рівень бідності, а також полегшує пошук балансу 

між роботою та приватним життям [285, р.8-9]. При цьому, вони визнають 

негативний вплив розширення соціальних програм на економіку та бізнес, а також 

зазначають, що соціальна допомога зменшує мотивацію громадян допомагати один 

одному, брати на себе відповідальність за власний добробут. Також іспанці 

визнають, що широкі програми соціального страхування призводять до виникнення 

соціального паразитизму (більше зловживань в отриманні медичного страхування, 

зменшується мотивація до пошуку роботи).  

Особливістю трансформації країн Південної Європи до соціальної держави 

стали погані вихідні умови. Серед таких негативних вихідних умов можна назвати: 

пізня індустріалізація, велика кількість авторитарних режимів (та / чи політична 

нестабільність) аж до кінця воєнного періоду, а також значна кількість людей, які 

намагалися отримати державну допомогу для отримання ренти. Крім того, 

трансформаційні процеси в цій групі країн почалися досить пізно – лише в 1980-х 

роках – хоча й супроводжувалися національними реформами: створення 

національної системи охорони здоров’я, децентралізація медичних закладів, 
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впровадження принципу субсидіарності в забезпеченні соціальної допомоги 

(наприклад, в Іспанії та Італії), що дає змогу говорити про запровадження 

особливого типу соціальної держави.  

Система пенсійного забезпечення у цих країнах ґрунтувалася на принципі 

трудового внеску, запозиченого з корпоративної моделі. Сильно фрагментована 

система соціального страхування зазнала суттєвих змін у напрямку розширення 

соціальної допомоги, запровадження трудової пенсії та приватного страхування. У 

кінці 1970-х на початку 1980-х років система охорони здоров’я була реформована 

соціал-демократами. Система соціальної допомоги залишаються найменш 

розвиненими елементами соціального захисту. Нестача соціального забезпечення, 

джерелом якого був перерозподіл податків, досі лишається побудованою на 

принципах ліберальної моделі. У свою чергу, у цих країнах велику роль відіграють 

недержавні організації (включно з релігійними). Наприклад, дуже помітна роль 

таких організацій в Іспанії, Італії, Португалії та інших країнах, де залишається 

сильний вплив католицизму.  

Необхідно звернути увагу, що процес розширення соціальної держави в країнах 

Південної Європи розпочався у той час, коли в північно-західних країнах почалися 

структурні зміни соціальної держави внаслідок зростаючих фіскальних проблем та 

збільшення впливу неоліберальних політичних сил, здебільшого в 

Англосаксонських країнах, які намагалися демонтувати соціальну державу. Як 

наслідок, пізніше фіскальний тиск став досить відчутним у країнах Південної 

Європи, особливо під час гармонізації державних систем до норм Європейського 

монетарного союзу. Навіть ще до початку економічної кризи 2008 року, країни 

Південної Європи зіткнулися з неможливістю задоволення соціальних потреб, 

незбалансованістю та нерівністю соціальної допомоги, а також надмірною 

функціональною та адміністративною неефективністю. Як наслідок, криза лише 

загострила існуючі проблеми в цих країнах.  

Модель соціальної держави країн Південної Європи має наступні 

особливості [188]: збереження домінування індустріальної структури економіки, яка 
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потребує велику кількість не висококваліфікованих трудових ресурсів у той час як 

країни Північно-Західної Європи перейшли до постіндустріального виробництва; 

низька ефективність праці порівняно з країнами Північно-Західної Європи; вагома 

частка туристичної галузі; надмірний вплив будівництва; боргова модель економіки, 

яка характеризується від’ємним зовнішньоекономічним балансом; залежність від 

імпорту енергетичних ресурсів.  

Така економічна модель зумовила наступні проблеми в соціальній моделі країн 

Південної Європи (Іспанії, Португалії та Греції) [187]: наповнення фондів 

соціального страхування та допомоги за рахунок зовнішніх запозичень, а також 

залежність їх наповнення від зовнішньоекономічних умов; змінилася структура 

зайнятості, що порушила традиційні форми соціальної допомоги й збільшила 

фінансові потреби на соціальне страхування нових соціально не захищених груп; 

відбувся перехід від корпоративної до універсалістської моделі соціальної держави 

без врахування зміни економічної політики, що підірвало фіскальне підґрунтя та 

заклало основи для кризи соціальної держави; зросла вартість робочої сили 

(заробітних плат) без урахування ефективності праці; збільшення кількості 

іммігрантів за рахунок потреби у сфері послуг, що спричинило непропорційний 

розвиток будівельної галузі та іпотечного кредитування.  

Варто зауважити, що після приєднання Іспанії та Португалії до зони євро не 

відбулися структурні зміни економіки. Під час кризи 2008 року звузилася фіскальна 

база, знизилися темпи економічного розвитку. Запроваджена універсалістська 

модель соціальної держави втратила фіскальну базу. При цьому продовження 

практики збільшення державних видатків на програми соціального страхування та 

соціальної допомоги призвели до зростання дефіциту бюджету та унеможливили 

переорієнтацію економіки до нових умов. Державний боргу Іспанії зріс із 40,1% 

ВВП у 2008 році до 68,5% ВВП у 2011 році, а Португалії – з 71,6% ВВП до 107,8% 

ВВП [188]. Оскільки економіка Іспанії та Португалії мала високу залежність від 

зовнішньоекономічної ситуації (передусім, це стосується будівництва та іпотечного 

кредитування, туризму, низькоефективних та галузей із великою кількістю 
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низькокваліфікованих працівників) при скороченні експорту цих галузей відбулося 

зростання безробіття.  

Для країн Південної Європи характерною є соціальна структура подвійної 

поляризації: між працівниками, які мають стабільну кар’єру (“інсайдерами” та тими, 

хто не може отримати соціальний захист внаслідок великого рівня безробіття чи 

залишків системи неформальних відносин (“аутсайдерами”); між екстремумами 

забезпечення соціальних благ, яка характеризується існуванням фондів соціального 

страхування та неадекватним соціальним забезпечення, яке гарантується іншими 

засобами. Слабкі можливості держави в перерозподілі соціальних благ також 

спричиняє й інші проблеми. Відхід від консервативної моделі був забезпечений 

запровадженням національної системи охорони здоров’я, щоправда, з відмінностями 

в кожній із країн, які стосувалися типом реформування, організаційними аспектами 

та рівнем універсалізму.  

Існують чисельні чинники, які негативно впливають на соціальну модель країн 

Південної Європи: старіння населення, домінування пост-фордиського підходу, що 

знижує трудову стабільність робітників, зміна традиційної сім’ї та гендерних ролей, 

ерозія національної політики внаслідок глобалізаційних процесів та євроінтеграції. 

Так, основна проблема полягає в тому, що соціальні фонди спрямовані майже 

винятково на обслуговування пенсіонерів, у той час як інші соціальні програми 

(підтримка сімей, домогосподарств та інші соціальні потреби) лишаються без уваги.  

Варто наголосити, що соціальна модель, ґрунтуючись на праці чоловіків, 

унаслідок не значної соціальної заробітної плати не була спроможна задовольнити 

соціальні потреби домогосподарств. Відбулося зростання рівня бідності у цих 

країнах. Раніше родина відігравала значну роль в соціальному страхуванні через 

формальний та неформальний ринок праці, перерозподіл соціальних благ, 

гарантоване працевлаштування у державному секторі, а також перерозподіл 

соціальних благ. Як наслідок сформувалася інституційна система в якій не 

збалансованість бюджету для громадян, домогосподарств та підприємств 

визначалася політичною доцільністю, що призвело до загострення політичної 
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ситуації як результат неспроможності даної моделі соціальної держави свої функції. 

Крім того, останніми роками ситуація почала погіршуватися внаслідок 

демографічних проблем, зростанням безробіття, а також все меншою спроможністю 

традиційних родин функцію соціального захисту. 

Необхідно наголосити, що поділ ринку праці на “інсайдерів” (тих, хто працює) 

та “аутсайдерів” (ті, хто виконують функцію соціального захисту в сім’ї) набув 

особливого поширення в країнах, де в одних регіонах домінував фордиський підхід 

до організації промислового виробництва, гарантуючи стабільну трудову зайнятість; 

а в інших – ні. Це характерно для Північної та Південної Італії. Натомість, у Греції 

склалася інша ситуація, яка призвела до тих же наслідків. Швидкий перехід від 

аграрної економіки до постіндустріальної економіки ще до того, як закінчилася 

індустріалізація країни спричинив домінування патереналістичної системи 

соціальної організації та надзвичайно високого впливу неформальної економічної 

системи. Склалася система, в якій доступ до перерозподілу соціальних благ залежав 

від наближення до державного апарату.  

Крім того набули поширення інші форми організації праці, що вплинули на 

розподіл трудових сил, а відтак й на структуру перерозподілу соціальних благ, 

наприклад, тимчасове працевлаштування за контрактом, а також велика кількість 

трудових мігрантів, які не могли задовольнити власні соціальні потреби, які 

традиційно задовольнялися в межах сім’ї, чи допомогою родини. Таким чином, 

поділ ринку праці на формальний та не формальний ставав все більш відчутним, що 

вимагало трансформації моделі соціальної держави. Наприклад, в Іспанії та Італії 

спостерігався значний поділ на формальний та неформальний ринок праці внаслідок 

інтенсифікації індустріалізації в 1960-1970-х роках, що призвело до масового 

запровадження тимчасових трудових контрактів.  

Під час розгортання економічної кризи, витрати країн Південної Європи (окрім 

Італії) на систему соціального захисту були нижчими від середнього рівня 

європейських держав. Також заслуговує на увагу факт, що в Іспанії, Португалії та 

Греції частка відрахувань на соціальне страхування зростала повільніше за 
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зростання ВВП порівняно з середнім рівнем європейських держав, які впровадили 

інші моделі соціальної держави [244]. Враховуючи це можна зробити висновок, що 

в цих країнах відбувалося недофінансування системи соціального страхування. Крім 

того заслуговує на увагу питання про адекватність пенсійної системи в країнах 

Південної Європи, враховуючи постійний ризик збідніння та соціальної ексклюзії 

старшого покоління. Ситуація в цих країнах погіршилася внаслідок економічної 

кризи: пенсійні фонди отримують наповнення часто за рахунок фондів соціального 

страхування, як правило, із фондів допомоги з безробіття молодшого покоління, на 

фоні стрімко зростаючого безробіття серед молоді (лише в Іспанії та Греції в 2011 

році цей показник досяг 50%) [291].  

Розвиток демократичних процесів у Іспанії, Португалії та Греції 

супроводжувався зростанням соціального тиску внаслідок тривалої відсутності 

уваги до соціальних потреб, що призвело до бурхливого розвитку системи 

соціального страхування в кінці 1970-х та 1980-х роках. Хоча в Італії процес 

консолідації моделі соціальної держави й тривав довше, з часу закінчення Другої 

світової війни, все ж він був більш повільним у порівнянні з іншими моделями. Так 

чи інакше, питання впливу стрімкого розширення соціальної держави протягом 

1980-х років на економіку держави лишався поза порядком денним політичних 

партій. В Італії та Греції це питання почало виникати тільки після появи дефіциту 

бюджету та заборгованості соціальних фондів внаслідок появи нових фондів після 

розширення системи соціального страхування (ранній вихід на пенсію, виплати з 

втрати працездатності тощо). Таким чином, внаслідок особливостей політичної 

системи цих країн (домінування поляризованої плюралістичної партійної системи в 

Італії протягом більшої частини післявоєнного періоду, а також сильна 

популістична партійна орієнтація в Греції починаючи з 1980-х років), перерозподіл 

соціальних благ став вагомим інструментом клієнтилістсько-партикулярного 

обміну. Лише інтенсивна політична криза в Італії, яка розгорнулася на початку 

1990-х років, а також вимоги, продиктовані умовами вступу до Економічного та 

монетарного союзу Європейського Союзу вплинули на зміну партійної системи та 
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відкрили можливості для реформування моделі соціальної держави, а також 

створили гарні умови для соціальної концентрації навколо широкого спектру змін, а 

саме системи соціального захисту, промислових відносин та політики ринку 

праці [306, р.67].  

На противагу, Греція опинилася в ситуації загострення політичної та суспільної 

кризи внаслідок відсутності прогресу в реформуванні політичної системи, що також 

супроводжувалося відсутністю політичних акторів (аналітичних центрів чи 

відповідної політичної спільноти), які б могли вплинути на вироблення та 

здійснення необхідних реформ. У той же час на початку 1980-х років у Іспанії 

розпочався хоч і не системний, проте стійкий процес раціоналізації та модернізації 

системи соціального захисту. Демократичний транзит, який був досягнутий шляхом 

пакту еліт вплинув на характер реформ, які ґрунтувалися на домовленостях та 

переговорних процесах, що встановлювало рамки гри для політиків, наприклад, пакт 

Толедо 1995 року відкрив шлях для формування пенсійної системи нового 

зразка [291]. У Португалії ж демократичний транзит відбувався під тиском 

революційної мобілізації, але згодом під тиском умов ЄС щодо членства, а також 

приєднання до економічного та монетарного союзу, політичний процес набрав ознак 

демократичного консенсусу (шляхом укладання соціальних пактів), що виражався у 

взаємопов’язаних реформах: перерозподілу доходів, ринку праці, соціального 

захисту.  

Але не зважаючи на різні умови реформування, всі країни Південної Європи 

опинилися перед спільними проблемами, які виникли протягом останніх двадцяти 

років. Економічна рецесія першої половини 1990-х років та фіскальний тиск, 

викликаний євроінтеграційними процесами, призвели до дисбалансу політичної 

системи. Необхідно зазначити, що в Італії, як і у Португалії, соціальні пакти 

працювали лише до того часу, поки країна була кандидатом до вступу в 

Економічний та монетарний союз і втратили свій вплив після приєднання до нього. 

Хоча в Іспанії процес реформування продовжувався, але його інтенсивність 

сповільнилася. Лише в Греції реформи не були розпочаті, а рівень нерівності та 
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проблеми з досягненням стійкого соціально-політичного розвитку не лише 

поглиблювалися, але й стали критичними із розростанням кризи суверенного 

боргу [304, р.65-66]. Вплив Європейського Союзу за допомогою “м’якої” політики 

(принципи працевлаштування та соціального управління медичним забезпеченням) 

чи “жорстких заходів” (директиви ЄС та постанови Європейського суду, наприклад, 

про рівне медичне обслуговування чоловіків і жінок) був, так чи інакше, відчутний у 

всіх країнах [291].  

Невдовзі після реформування системи охорони здоров’я, у всіх чотирьох 

країнах виникли серйозні проблеми із перевитратами бюджету. Швидке старіння 

населення викликало ще одну проблему – потребу в системі опіки. Проте 

політичний курс цих країн, не зважаючи на застереження лишається 

фрагментованим. Особливо це помітно у Греції та Італії. Державне забезпечення 

залишається неефективним, обмеженим та існує переважно у формі грошової 

допомоги. Проте сім’ї потребують заходів соціального захисту, особливо це 

актуально на фоні неформальної приватизації системи соціального захисту, де 

працюють переважно іммігранти.  

Окрім Іспанії, де міжнародна криза завдала значного впливу на економіку 

внаслідок краху ринку нерухомості, країни Південної Європи були вражені 

глобальною кредитною кризою з певною затримкою та відчули переважно кризу 

суверенного боргу, який пізніше призвів до сильної рецесії. У Греції та Португалії 

боргова криза підірвала їх фіскальну спроможність спричиняючи стрімке зростання 

боргових зобов’язань.  

Із 1998 по 2007 рік щорічний приріст ВВП Греції склав 3,8%. Але за цей час 

витрати Греції перевищували ВВП на 14% – удвічі більше, ніж Іспанія та на 55% 

більше, ніж Ірландія [258]. Проте якщо Іспанія та Ірландія витрачали гроші на 

будівництво, то Греція – на соціальне страхування та соціальну допомогу.  

Як зазначає Р.Хаусман, для стабілізації соціально-економічного становища 

Греції необхідно скоротити витрати при збереженні рівня виробництва та 

збільшення експорту [258]. Таким чином, структурні реформи Греції мають бути 
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сфокусовані не лише на політиці “скорочення”, а й на зміні моделі соціальної 

держави для попередження нових соціальних ризиків. Але й також необхідним є 

запровадження структурних змін економіки. Проте перемога “Сіріза” на виборах 

демонструє, що Греція швидше за все продовжуватиме розбудову універсалістської 

моделі соціальної держави. Це підтверджують заяви щодо намірів збільшити роль 

держави у перерозподілі прибутків для підвищення рівня заробітної плати та 

субсидій. При цьому не звертається увага на стимулювання експортної економіки, 

що може свідчити про поглиблення кризи соціальної держави Греції в найближчому 

часі.  

Для кращого розуміння кризових процесів у Іспанії, необхідно надати 

характеристику моделі соціальної держави цієї країни. Модель соціальної держави 

Іспанії ґрунтується на наступних принципах: державна система страхування 

заснована на поєднанні системи внесків (пенсії, втрата працездатності) та загальної 

системи соціальних гарантій (для забезпечення людей літнього віку та інвалідів); 

універсальна система медичного забезпечення, яка спричиняє нерівномірне 

покриття громадян у залежності від регіону проживання та доходу; обов’язкова 

державна середня освіта; виплати у зв’язку з безробіттям для всіх громадян; 

недостатній рівень фінансування домогосподарств; нерозвиненість системи 

піклування за людьми літнього віку.  

Варто також зазначити, що система соціального страхування Іспанії доволі 

децентралізована. Найбільші джерела витрат фондів соціального страхування 

припадають на [285, р.12]: пенсійне забезпечення (30%), медичне страхування (30%) 

та виплати у зв’язку з безробіттям (14%); на освіту витрачається близько 5% ВВП. 

Фінансування освітніх програм та медичного страхування ґрунтується на 

локальному принципі, а решта програм є загально урядовими. Більше 70% витрат 

місцевих бюджетів направлені на соціальне страхування.  

Протягом 2004-2011 років відбулося розширення програм соціального 

страхування. Збільшилися витрати на покриття нових соціальних ризиків: 

забезпечення іммігрантів, людей літнього віку, захист від нових форм бідності тощо. 
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Це додатково збільшило тиск на бюджет країни, збільшивши дефіцит під час 

фінансової кризи. Тиск видатків на соціальні програми в Іспанії збільшується під 

впливом зростання безробіття, рівень якого перевищує 25% [115]. Як наслідок, 

дефіцит бюджету у 2009 році перевищив 11% ВВП [45], а у 2014 році рівень 

державного боргу вперше перевищив трильйон євро і склав 98,4% ВВП країни [30]. 

Також варто зазначити, що структура економіки Іспанії не була підготовлена до 

фінансової кризи: інвестиції у виробництво товарів із низькою доданою вартістю, 

низький рівень ефективності виробництва, технологічного оснащення, високий 

рівень залежності від туризму та будівництва. Навіть у часи економічного підйому 

уряду Іспанії не вдалося скоротити високий рівень безробіття, що негативно 

впливало на базу наповнення фондів соціального страхування.  

Більшість економічних проблем Іспанії пов’язані зі структурою зайнятості та 

значними видатками на соціальне страхування. Якщо видатки на соціальне 

страхування постійно збільшувалися, зрісши з 20% ВВП у 2007 році до 26% у 2012 

році [244], то якість соціальних послуг залишалася на досить низькому рівні. Це 

пояснюється тим, що більшість соціальних послуг в Іспанії традиційно 

задовольнялися в межах родини (у першу чергу жінками, які піклувалися про дітей 

та людей літнього віку). Але з падінням ролі жінок у системі соціального 

страхування, збільшилися потреби держави в забезпеченні цих послуг. Для 

задоволення нових потреб Іспанія переносить модель солідарної системи 

соціального страхування, яка передбачає значне фінансування. Але це відбувається 

без врахування економічного підґрунтя, що робить такі кроки необґрунтованими. 

Таким чином, розбудова соціальної держави в Іспанії поглиблює соціально-

економічну кризу.  

Також Іспанія переносила досвід сімейної політики з інших моделей соціальної 

держави. Зокрема, було започатковано програму підтримки молодих сімей, 

заохочення працевлаштування жінок і пошуку балансу між родиною та приватним 

життям (збільшення видатків на придбання житла, догляд за дітьми, догляд за 

людьми літнього віку, збільшення коштів у зв’язку з народженням дітей) [272].  
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Як наслідок, витрати на ці програми перевищили середній показник серед 

країн-членів ЄС. Але з впливом економічної кризи ці програми збільшують дефіцит 

бюджету, що робить модель соціальної держави Іспанії неефективною та 

економічно необґрунтованою. Як наслідок, соціальна держава в Іспанії перебуває у 

кризі.  

Криза 2008 року поглибила кризу соціальної держави Іспанії в сфері 

страхування від безробіття [223]. Структура страхування на випадок безробіття має 

два рівні. По-перше, принцип трудових внесків передбачає покриття мінімального 

доходу на випадок втрати роботи поки працівник не отримає відповідну пропозицію 

щодо роботи. Соціальне страхування покриває як тих хто зробив відповідні внески, 

так і тих, хто не відповідає критеріям надання допомоги у зв’язку з безробіттям. У 

2011 році витрати на політику активації ринку праці (наприклад, програми 

перекваліфікації) були недостатніми для того, щоб безробітні могли отримати нову 

роботу. Крім того, видатки на ці програми продовжували скорочуватися. Це 

спричинило не лише поглиблення кризи соціальної держави, а й негативно вплинуло 

на перспективи зменшення безробіття. Таким чином, ринок праці Іспанії 

характеризується великою кількістю безробітних і тривалим періодом безробіття, 

насамперед серед молоді. Така ситуація загрожує збільшенню видатків на соціальне 

страхування, що знижує економічний потенціал Іспанії для відновлення економіки 

та зниженню тиску на фонди соціального страхування. Крім того, це підвищує 

тенденцію до соціального утриманства.  

Надмірний дефіцит бюджету та рецесія економіки в 2008 році спричинили 

кризу суверенного боргу. Нові позики бралися для виплати приватним банкам і 

покриття попередніх позик. Наприклад, загальний борг Греції складає понад 

130 млрд доларів США. Враховуючи, що Греція не може виплатити цей борг, а 

фінансові інститути не хочуть його списувати, Грецію змушують прийняти 

додатково позику на 50 млрд доларів США. 79% боргу Греції складали зовнішні 

позики, а частка іноземних інвестицій – 82,2% ВВП. Виплата відсотків за боргом у 

2009 році складала приблизно 40% дефіциту бюджету Греції. Португалія, Ірландія 
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та Іспанія мають схожу динаміку зовнішнього боргу. Середня частка чистого 

зовнішнього боргу до ВВП у цих країнах приблизно на 30% більша, ніж середня 

частка загального зовнішнього боргу до ВВП [220].  

Дослідники звертають увагу, що “зміна структури імпорту Греції дає серйозні 

підстави вважати, що фінансові надходження з ЄС були використані на споживчі 

цілі. Наприклад, імпорт сільськогосподарських і промислових товарів споживання, 

що у 1980 році складав 15,9% всього імпорту країни, у 1995 році досяг 24,9%. 

Частина валютних надходжень із ЄС пішла на обслуговування зовнішнього боргу. 

Така практика привела до стагнації інвестицій і промислового виробництва, росту 

тіньової економіки, державного боргу, краху захисних механізмів і значного 

зменшення депозитів у грецьких банках” [81].  

Необхідно також відзначити, що уряди Греції під тиском профспілок 

збільшували як чисельність державних службовців, так і їх заробітні плати. Для 

Греції характерним є соціальний популізм урядів. Наприклад, “у 2009 році, після 

страйку фермерів їм було виплачено 400 мільйонів євро – в цьому році вони 

страйкують знову, перекривши кордон Греції з Болгарією. Протест докерів був 

вдоволений великою виплатою від уряду в листопаді. Податківці країни також 

почали страйк у минулий четвер, хоча потреба в їхніх послугах зараз більше, ніж 

будь-коли. З поступками і виплатами, бюджет країни роздувся до небачених 

розмірів. У парламенті, наприклад, кількість адміністративного персоналу зросла з 

700 до 1500 працівників протягом останніх кількох років, хоча кількість членів 

парламенту залишається незмінною. За даними Міністерства фінансів, тільки в 

минулому році 29000 службовців держсектору були найняті, щоб замінити 14000, 

які вийшли на пенсію… Навіть при великому дефіциті бюджету, уряд Греції 

здійснив виплати у розмірі 1,6 мільярдів грецьким сім’ям з низьким рівнем доходу, 

виокремив 2000 робочих місць у державному ПЕК, схвалив надання позичальникам 

12-місячного пільгового періоду, щоб оплатити прострочені борги та іпотеку” [76].  

Проблема збільшення дефіциту бюджету характерна також і для США. 

Наприклад, у фіскальному 2013 році уряд США витратив 3,5 трлн доларів, що 
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складає 21% від ВВП. Якщо 2,8 трлн доларів США склали доходи, то 680 млрд 

доларів США – запозичення. Таким чином дефіцит бюджету перекладається на 

майбутніх платників податків. У 2013 фіскальному році основною статтею видатків 

бюджету США стала соціальна політика – 67%. Це складає 80% бюджетних 

надходжень, а разом із обслуговуванням боргу – 88% [299]. За цих обставин, 

ситуація виглядає критичною, оскільки витрати на соціальну політику майже не 

залишають бюджетних заходів на модернізацію соціально-економічної системи. 

Постійне збільшення державного боргу створює кризову ситуацію. Наприклад, 

“витрати на систему охорони здоров’я США щороку перебільшують темп зростання 

економіки щонайменше на 2%” [276]. Основним джерелом збільшення видатків є 

розширення числа громадян, які претендують на медичний захист (зменшується 

кількість громадян, що мають приватну страховку та збільшується число громадян, 

що мають державне медичне страхування). Під час економічної кризи 2008-2009 

років зростання ВВП зменшилося, але темпи зростання видатків на охорону 

здоров’я лишилися тими самими.  

Ще однією формою прояву кризи соціальної держави можна назвати масові 

протести в країнах-членах ЄС, які блокують заходи “жорсткої економії” та політику 

“скорочення” соціальної держави. Тобто, прихильники отримання соціальної 

допомоги блокують заходи, які мають збалансувати бюджет і відновити економічне 

зростання. Наприклад, “сотні тисяч європейців вийшли на найбільший 

координований протест проти заходів “жорсткої економії”, який охопив весь 

континент. Метою протесту було домагання відміни політики зниження видатків, 

яка була запроваджена Німеччиною в усіх країнах Єврозони. Мільйони людей 

приєдналися до всеєвропейського страйку після того, як у країнах 

середземноморського узбережжя почали впроваджувати заходи “жорсткої економії”. 

Люди тримали написи “заходи “жорсткої економії” – вбивають” [243]. Ці події 

свідчать не лише про високу підтримку соціальної держави, а й про те, що уряди 

стали заручниками нестримного розширення соціальних послуг. Виникла ситуація, 

коли держава більше немає економічних ресурсів для гарантування соціального 
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страхування. У свою чергу, уряди стають заблокованими і не можуть запровадити 

заходи, які б могли вирішити цю ситуацію.  

Одним із таких рухів став “Рух невдоволених”, який був започаткований 2011 

року в Іспанії. Більшість учасників цього руху – люди у віці від 19 до 30 років, які 

мають вищу освіту або студенти. Учасники руху виступали з критикою діючої 

влади, звинувачуючи її в збільшенні розриву між бідними та багатими, корупції. На 

їх думку, основна проблема їх становища, здебільшого безробіття або низьких 

доходів, є результатом того, що “ринки нав’язують скорочення соціальних 

видатків” [163]. Якщо у Греції протестні рухи були направлені проти заходів 

“жорсткої економії” загалом, то в Іспанії критика стосувалася не стільки самих 

заходів, скільки способу досягнень збалансованості бюджету – те, що політики 

переклали видатки з подолання кризи на громадян, а не на фінансовий капітал, який 

на їх думку винний у кризі. Серед інших вимог руху також варто назвати наступні: 

збільшення соціальної справедливості, збільшення заробітної плати, скасування 

тимчасових контрактів, скасування збільшення пенсійного віку, але найголовніше – 

вирішення проблеми безробіття. Фактично цей рух був направлений проти заходів 

“жорсткої економії”, а також за продовження формування універсалістської моделі 

соціальної держави, яка мала досягатися за рахунок більшого перерозподілу благ в 

межах держави. Даний протестний рух направлений лише на збільшення видатків на 

соціальні програми, але не враховує економічну спроможність забезпечити дані 

потреби. У випадку задоволення даних вимог, не відбудеться переорієнтація 

економіки, що призведе спочатку до технічного дефолту, а згодом і до кризи моделі 

соціальної держави.  

Аналізуючи чинники кризи соціальної держави, можна зробити наступні 

висновки. На сьогоднішній день дослідники не мають єдиної точки зору щодо 

причин кризи соціальної держави. З’ясовано, що порушення рівноваги між 

економічною ефективністю та високим рівнем соціального забезпечення в одну зі 

сторін призводить до конфлікту. Домінування економічної ефективності викликає 
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кризу соціальної держави, а домінування соціального забезпечення – спочатку 

економічну кризу, а потім і кризу соціальної держави.  

Постійна зміна зовнішніх умов вимагає пошуку нових способів політико-

економічної організації суспільства.  

Фінансова криза 2008 року продемонструвала, що заходи рефінансування, 

запровадження економічних стимулів (зменшення оподаткування та збільшення 

витрат на докризові соціальні програми) не можуть зупинити дію причин 

виникнення кризи та її врегулювати. Відсутність структурних реформ соціальної 

держави є наслідком домінування популізму в політичній боротьбі. Перетворення 

найманих працівників на основну (медіанну) електоральну групу збільшив 

використання популістських гасел і програм у виборчих кампаніях. Політичні партії  

лівого спрямування (соціал-демократичні, соціалістичні тощо) розширили свою 

електоральну базу збільшивши надання соціальної допомоги іншим соціальним 

групам (пенсіонерам, мігрантам тощо). Оскільки користувачами соціальних послуг є 

більшість громадян, навіть ті, хто є прихильниками політичних партій 

консервативного спрямування, то всі політичні партії схильні до розширення 

соціальних програм для перемоги на виборах.  

Причинами кризи соціальної держави є: боргова модель фінансування фондів 

соціального страхування; економічно необґрунтоване розширення соціальної 

держави; зниження реальної середньої заробітної плати та відрахувань у фонди 

соціального страхування; відсутність чергування урядування політичних партій, що 

виступають за розширення та перегляд видатків на соціальні програми; надання 

соціальної допомоги без тестування реальних потреб домогосподарства у такій; 

програми соціальної допомоги не направлені на мотивацію громадян до участі в 

ринку праці.  

На виникнення кризи соціальної держави впливають декілька зовнішніх 

чинників. По-перше, циклічність економічного розвитку, що викликана 

демографічними (співвідношення працюючих до не працюючих; кількість 

населення, що потребує соціального страхування тощо), технологічними (зміна 
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способу виробництва та структури зайнятості, поява нових соціальних ризиків 

тощо) та структурними змінами економіки (зміна попиту та пропозицій; структура 

державних витрат; напрями інвестиційної діяльності тощо). По-друге, перехід до 

постіндустріальної економіки викликав появу нових соціальних ризиків, пов’язаних 

із зменшенням потреби в низькокваліфікованих найманих працівниках, збільшенням 

участі жінок у ринку праці, запровадженням нетипових форм працевлаштування 

тощо. По-третє, скорочення частки працюючих громадян, що наповнюють фонди 

соціального страхування, внаслідок старіння населення та зниження 

народжуваності. По-четверте, глобалізація економіки призводить до: виводу 

капіталу до інших країн, що знижує податкову базу та наповнення фондів 

соціального страхування та зниження заробітної плати для підвищення 

конкурентоспроможності; зниження заробітних плат і соціальних виплат, що 

обмежує купівельну спроможність, викликає уповільнення не 

експортноорієнтованих секторів економіки, скорочення національного 

товаровиробництва й зниження податкової бази для фінансування соціальних 

програм; компенсації зменшення заробітних плат збільшенням витрат на соціальну 

політику, що призводить до дисбалансу між бюджетними надходженнями та 

видатками. По-п’яте, міграція перетворюється на чинник кризи соціальної держави 

за наступних обставин: надання статусу громадян іммігрантам та членам їх родин, 

що мають низький рівень кваліфікації та втратили роботу у зв’язку зі зміною 

економічної моделі; міграція із країн з більшими податками до країн із меншим 

податковим тиском зменшує надходження до бюджету та за відсутності реформ 

соціальної держави спричиняє кризу.  

Також криза соціальної держави викликана дією наступних внутрішніх 

чинників. По-перше, збільшення частки непрацездатного населення (літніх людей) 

до працездатного населення, що викликано старінням населення та зниженням 

народжуваності. З одного боку це призводить до недостатності фінансування 

соціальних програм, а з іншого – до зростання потреб на соціальне забезпечення. 

Виникає криза соціальної держави, оскільки недостатність фінансування призводить 
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або до не покриття соціальних ризиків, або створення функціонального тиску на 

економічну та фінансову політику й до дефіциту бюджету. По-друге, старіння 

населення виникає внаслідок покращення умов життя та медичного забезпечення. 

Зниження народжуваності пов’язана з тим, що жінки, маючи необхідність побудови 

стабільної кар’єри, народжують пізніше та меншу кількість дітей, щоб не 

переривати трудовий стаж. По-третє, скорочення часу безперервного трудового 

стажу внаслідок запровадження нетипових форм працевлаштування (не повний 

робочий день/тиждень, проектна зайнятість тощо). Громадяни роблять меншу 

кількість відрахувань у фонди соціального страхування, але користуються таким 

обсягом послуг, що мав би фінансуватися громадянами із традиційними формами 

працевлаштування.  

Ускладнення реформування соціальної держави також викликає її кризу. 

Існують наступні чинники, що стримують реформування соціальної держави: по-

перше, висока підтримка програм соціальної допомоги виборцями та зниження 

підтримки виборців у разі реформування; по-друге, жорсткість інститутів соціальної 

держави та інституційне вето у політичних акторів, які не зацікавлені в 

реформуванні соціальної держави; по-третє, суттєва вартість зміни інститутів 

соціальної держави унеможливлює їх швидку зміну, а також створює додатковий 

тиск на бюджет; по-четверте, неефективність ринкового саморегулювання, що не 

дає змогу вирішувати соціальні проблеми.  

Оцінити чи перебуває соціальна держава у стані кризи, чи ні можна за 

допомогою аналізу форм проявів кризи. Існує декілька форм проявів кризи 

соціальної держави.  

Дисбаланс між надходженнями до фондів соціального страхування та 

видатками на соціальні програми, що призводить до як приватного, так і державного 

дефіциту. Основне джерело такого дисбалансу – зменшення заощаджень, кредитна 

модель споживання, зростання приватних боргів.  

Дефіцит державного бюджету виникає внаслідок покриття приватного боргу, 

рефінансування банківської системи, витрат кредитів на соціальну політику при 



 
118 

слабкій економіці. Кількість витрат на соціальні програми не є гарантією 

ефективності соціального страхування. Значна кількість витрат і низька якість 

соціального страхування викликають кризу соціальної держави. У той самий час 

значні витрати на якісні соціальні послуги не призводять до дисбалансу бюджету.  

Відсутність та / або затримка із реформуванням, наприклад “скороченням” 

соціальних програм чи заходами “жорсткої економії”, внаслідок масових протестних 

рухів є формою прояву кризи соціальної держави.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Для вирішення кризових ситуацій та їх попередження необхідно вчасно 

відповідати на дію чинників, які зумовлюють виникнення кризи. Подолання 

наслідків кризи вбачається у запровадженні заходів, направлених на корегування 

циклічності економічного розвитку, що спричинило кризу.  

Можна виокремити чотири групи заходів, які впроваджували урядові політичні 

партії для подолання кризи: 1) кейнсіанські методи (інвестиції в робочі місця, 

інвестиції в інфраструктуру, збільшення податків тощо); 2) монетарна політика 

(зниження кредитних ставок, друкування грошей, купування державних бондів); 

3) уникнення банкрутства (державне гарантування проблемних активів; фінансова 

підтримка приватних банків і компаній, введення тимчасової адміністрації, 

створення стабілізаційних фондів для банків); 4) відновлення довіри до банківського 

сектору (державне гарантування вкладів, гарантування міжбанківських позик, 

збільшення нагляду за банками).  

Заходи боротьби із економічними наслідками фінансової кризи з жовтня 2009 

року по серпень 2011 року засвідчують, що незважаючи на різницю рішень урядів 

різних країн, перші заходи по боротьбі з кризою були досить однаковими. На 

відміну від заходів по боротьбі з кризою 1970-х і 1980-х років, уряди не одразу 

приймали рішення щодо “жорсткої економії”, “скорочення” чи радикальної 

реструктуризації соціальної держави. Натомість, першими кроками урядів було 

виділення ресурсів, або їх інвестиція у підтримку банківської системи, а пізніше в 

промисловість (приватний сектор). Таким чином, збільшувалося навантаження на 

загальний бюджет, що призводило до порушення системи страхування від 

соціальних ризиків. Ця поведінка політичних акторів однієї країни була наслідувана 

іншими. У кінцевому підсумку, ці заходи не дали позитивних результатів [221].  
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У другій фазі кризи, не зважаючи на державне втручання, наслідки фінансової 

кризи почали впливати на реальну економіку, що призвело до зупинення 

економічного зростання. Таким чином, це загрожувало рецесії і проблемам на ринку 

праці. На цьому етапі також спостерігається схожість заходів різних країн і моделей 

соціальної держави. Ці заходи були направлені на попередження рівня безробіття і 

забезпечення збереження трудового місця (наприклад, за рахунок нетипового 

працевлаштування – часткової зайнятості, зайнятості на неповний робочий день). Це 

дало змогу робітникам зберегти контакти із працедавцями, проте впливало на 

скорочення їх заробітку.  

У третій фазі фінансової кризи та її економічних наслідків, кейнсіанські заходи 

та програми підтримки робітників збільшили дефіцит бюджету та державний борг. 

У деяких країнах (Греція, Італія) фінансові ринки відреагували збільшенням 

відсоткових ставок державних позик, які були направлені на рефінансування боргу. 

Це мало б сприяти вирішенню проблеми, але лише за умови радикального 

реформування системи соціального страхування, її переорієнтації на нові соціальні 

ризики та джерела наповнення соціальних фондів. Але реформування соціальної 

політики не відбулося.  

Функціонування соціальної держави на сучасному етапі відбувається у 

відмінних умовах від тих, які були під час виникнення перших соціальних програм 

та “розширення” соціальної держави. Це призвело до збільшення невідповідності 

між функціонуванням традиційної моделі соціальної політики та (новими) 

соціальними потребами, ризиками, які відтепер соціальна держава разом із ринком 

та домогосподарствами мала вирішувати. Як зазначає Ґ.Еспін-Андерсен: “розвинені 

моделі соціальної держави були створені для задоволення економічно-домінуючої 

системи масового виробництва. В епоху “кейнсіанського консенсусу” не вбачалося 

очевидного зв’язку між соціальним захистом та економічним ростом, між рівністю 

та ефективністю. Цей консенсус був зруйнований, оскільки його базисне 

припущення не відповідало дійсності. Зростання не інфляційного попиту у межах 

однієї країни виявляється неможливим, а повна зайнятість населення має бути 



 
121 

досягнута за рахунок сфери послуг, враховуючи спад трудових потреб для 

промисловості; традиційне домогосподарство, побудоване на фінансовому доході 

чоловіків, почало змінюватися; народжуваність почала падати, а спосіб життя став 

більш варіативним” [335, р.3].  

Зниження чистого зовнішнього боргу та стабілізація бюджету може досягатися 

кількома заходами. По-перше, шляхом збільшення експорту; по-друге, зменшуючи 

видатки; по-третє, шляхом загального зростання економіки. Зростання зовнішнього  

боргу є результатом з одного боку великих видатків на соціальну політику, а з 

іншого – зниження конкурентоздатності економіки. Як зазначає Р.Кабрал, “у 

ринковій економіці значний обсяг приватного боргу вирішується шляхом 

банкрутства банків. Хоча кредитори зазнають втрат, але це дасть змогу знизити 

приватний борг і збільшити можливості країн щодо погашення державного боргу… 

Єдиним інструментом вирішення проблеми державного боргу може бути 

реструктуризація. Хоча це і буде супроводжуватися втратами кредиторів і 

збільшенням відсоткової ставки на обслуговування боргу в майбутньому” [220].  

Під час кризи та періоду рецесії підвищується дефіцит бюджету. За цих 

обставин задачею урядових політичних партій стає зменшення дефіциту бюджету за 

допомогою підвищення заощаджень. Проблема “скорочення” соціальної держави 

полягає в тому, що внаслідок великого обсягу соціальних витрат соціальна політика 

впливає на інші функції держави. Тривалий період розширення видатків на 

соціальні програми та їх кількості обумовлюють те, що першочергові скорочення 

мають бути направлені саме на ці програми.  

Варто також погодитися із твердженням Л.Туроу, що “кейнсіанська 

антициклічна фінансова політика полягає у підвищенні податків та скороченні 

видатків під час зростання економіки, щоб мати можливість знижувати податки та 

збільшувати видатки під час спадів…Президент Рейган знизив податки та збільшив 

видатки, але не зміг їх підвищити в середині 80-х, коли прийшов час їх підвищувати. 

Ці заходи також блокуються внаслідок виникненням глобальної економіки, яка 

робить неможливою національну кейнсіанську економіку. Єдиним способом 
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реалізації кейнсіанських заходів на сучасному етапі розвитку є впровадження їх у 

всьому світі. Але це неможливо, оскільки немає наднаціонального інституту, який 

би міг реалізувати цей захід…Таким чином, у разі запровадження цих заходів 

імпорт зростатиме швидше експорту; вартість валюти буде знижуватися, що 

пришвидшуватиме інфляцію внаслідок підвищення імпортних цін; внутрішня 

зайнятість буде повільно зростати внаслідок великих видатків на імпорт” [147, 

с.207].  

Обмеженість заходів боротьби з кризою полягає в тому, що підвищуючи 

вартість валюти, це знижує конкурентоздатність країни в глобальній економіці. 

Єдиною можливістю впровадження кейнсіанських заходів на сьогоднішній момент 

лишається перехід із експортної моделі економіки на внутрішній ринок. 

Переорієнтація економічної моделі можлива за умови, якщо у країни не значний 

рівень приватного боргу.  

Заходи “жорсткої економії” визначають, як урядову політику, що спрямована 

на: обмеження умов виплати допомоги з безробіття, підвищення критеріїв 

отримання пенсії і медичної допомоги, скорочення держслужбовців та їх заробітної 

плати, скорочення програм для підтримки незаможних груп населення, а також 

підвищення податків (збільшення податку на додану вартість (ПДВ), податку на 

прибуток, особливо на багатих, більш строгі покарання за податкове шахрайство та 

ухиляння від сплати податків). Також до заходів “жорсткої економії” інколи 

зараховують приватизацію важливих для держави підприємств (комунальне 

господарство, транспорт та інфраструктурні об’єкти, телекомунікації) [197]. Варто 

враховувати, що термін “заходи “жорсткої економії” почав активно вживатися після 

кризи європейського суверенного боргу у 2010 році. Оскільки рівень заборгованості 

країн був надзвичайно високим, багато країн були змушені вдатися до значних 

скорочень витрат, щоб не допустити дефолт. Загалом, політику уряду, спрямовану 

на зменшення дефіциту бюджету шляхом підвищення податків та / або зменшення 

державних витрат зазвичай називають заходами “жорсткої економії” [199].  
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Згідно припущення К.Рогоффа та К.Рейнхарта, економіки країн, державний 

борг яких перевищує 90% ВВП, втрачають економічний потенціал, подолати який 

можна впроваджуючи заходи “жорсткої економії” [257, р.2]. Після оприлюднення 

цього дослідження воно було взято на озброєння віце-президентом Європейської 

Комісії, Комісаром з економічних, фінансових питань та євро О.Реном та набуло 

статусу обов’язкового інструменту подолання кризових явищ. Відтак, уряди країн-

членів Європейського Союзу були змушені запроваджувати заходи “жорсткої 

економії” в обмін на кредитні транші.  

Із середини 2010 року всі країни вступили в третю фази фінансової кризи та її 

економічних наслідків. Виник широкий політичний консенсус, який полягав у тому, 

що скорочення бюджетних витрат сприятиме стабілізації бюджету в довготривалій 

перспективі. Проте доволі тривалий період часу політичні актори уникали питання, 

як, де і які саме скорочення бюджетних витрат необхідно зробити.  

У Греції вони були направлені на реформування податкової системи, яка 

охоплювала боротьбу з неплатниками податків, скорочення адміністративних витрат 

та введення цільових показників. Також серед заходів “жорсткої економії” в Греції 

можна виокремити: зниження чисельності державних службовців та їх заробітної 

плати, зменшення пенсій, збільшення податків на нерухоме майно, ліквідація 

субсидій на опалення, приватизація державних активів. У свою чергу, уряд 

С.Берлусконі в Італії у 2011 році підвищив збори на систему охорони здоров’я і 

скоротив субсидії регіональним адміністраціям, відрахування на допомогу сім’ям та 

пенсії для багатих. Його наступник М.Монті підняв податки для багатих, підвищив 

пенсійний вік, а також акцентував увагу на тих, хто ухилявся від сплати податків. 

Того самого року в Ірландії уряд зменшив заробітну плату державним службовцям, 

а також скоротив систему соціальної допомоги. Більшість країн впровадили 

підвищення пенсійного віку, що можна розглядати як зменшення пенсійних виплат, 

а також зменшення допомоги по догляду за дітьми.  

Отже, заходи “жорсткої економії” – це обмежена в часі політика уряду, 

направлена на зниження дефіциту бюджету шляхом підвищення податків на 
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банківські операції та окремі види товарів (наприклад, тютюнові вироби), 

зменшення кількості державних службовців і їх зарплат разом із “скороченням” 

програм соціальної допомоги (обмеження умов надання допомоги у зв’язку з 

безробіттям, пенсій і медичного страхування). Таким чином, можна зробити 

висновок, що політика “скорочення” соціальної держави, яка полягає в зменшенні 

частки ВВП на загальнодержавне медичне страхування, пенсійні виплати та 

допомогу безробітним, є окремим випадком заходів “жорсткої економії”.  

Аналізуючи літературу, присвячену політиці “скорочення” соціальної держави, 

необхідно констатувати, що загально прийнятого визначення цього терміну не існує. 

О. Канґас дає наступне визначення політики “скорочення”: “скорочення може мати 

вигляд різних форм у різних країнах та застосовуватися щодо різних сфер. Ця 

політика може охоплювати скорочення в наданні публічних благ та підвищенні 

якості вимог до потенційних реципієнтів соціальних благ, роблячи їх менш 

універсальними. Також можуть застосовуватися зміни у формі фінансової допомоги. 

У багатьох країнах фінансова відповідальність була перенесена із обов’язків 

держави на громадян. Держава обмежила свою роль у забезпеченні добробуту 

громадян, і громадяни тепер самі мають турбуватися про власний добробут. 

Причому, це стосується різноманітних сфер суспільного життя. Інколи термін 

“скорочення” вживають як синонім до скорочення, зменшення, реструктурування, 

повернення до попереднього стану, реформування, видозміни, перегляду та 

демонтажу соціальної держави” [209, р.5255].  

П. Штарке зазначає, що “розглядаючи політику “скорочення” соціальної 

держави, варто розуміти, що при загальній схожості практики, далеко не кожна 

ініціатива уряду зі зменшення соціальних благ може визначатися як політика 

“скорочення”. При більш пильному аналізі стає зрозумілим, що загальне зменшення 

соціальних благ, приватизація сфери послуг або ж лібералізація економіки не 

можуть бути віднесені до політики “скорочення”. Проте, такі заходи як зменшення 

числа соціальних благ, а також звуження числа громадян, які мають право на 

отримання соціальних благ цілком відповідає змісту політики “скорочення” [319, 
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р.19]. Тобто, автор обмежився простим переліком випадків та зіставленням їх зі 

змістом політики “скорочення” [319, р.13-14]. Попри те, що дане визначення є більш 

інформативним у порівнянні з визначенням О. Канґаса, все ж воно не є вичерпним.  

Натомість, Г.Шумахер та Б.Віс пропонують наступне визначення: “ми 

визначаємо політику “скорочення” як зменшення у державному бюджеті 

коефіцієнта заміщення на виплати у зв’язку з хворобою, безробіттям чи 

досягненням пенсійного віку та звуженням умов надання соціальних благ за цими 

категоріями. Ми розуміємо, що концепт соціальної держави ширший за 

перераховані соціальні блага і багато реформ не підпадають під визначення 

політики “скорочення”. Проте, ми акцентуємо увагу на цьому ядрі соціальної 

держави, оскільки скорочення цих програм найбільш відчутне для громадян і 

викликає масове незадоволення” [324, р.3]. На наш погляд, дане визначення, хоча й 

не є сталим та загальнопоширеним, проте дає розуміння сутності явища.  

Отже, політика “скорочення” соціальної держави – це заходи держави зі 

зменшення частки витрат із державного бюджету в розрахунку на одиницю валового 

національного продукту на програми з охорони здоров’я, на допомогу по безробіттю 

та пенсійне забезпечення. Тобто, зниження видатків на основні напрями соціального 

страхування, які були запроваджені при впровадженні соціальної держави.  

На нашу думку, саме заходи “жорсткої економії”, метою яких є досягнення 

балансу державного бюджету й зменшення державного та приватного боргу, за 

сучасних умов є єдиною можливістю виходу з економічної кризи та створення умов 

для відновлення економічного розвитку. Передбачається, що після досягнення 

стабільності бюджету має початися зростання заощаджень, що зумовить зростання 

купівельної спроможності громадян. Це стимулюватиме економічний розвиток. 

Відновлення соціально-економічного розвитку може бути досягнуто лише за трьох 

умов: стабілізації бюджету за допомогою заходів “жорсткої економії”; 

запровадження політики “скорочення” соціальної держави та її реформування; 

прихід політичних сил, які зможуть реалізувати ці заходи.  
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Як слушно зауважує Дж.Бьюкенен, “якщо суспільний лад передбачає 

досягнення покращення життя, але не створює умов, які б дали змогу підвищити 

якість життя, цей суспільний лад має бути змінений” [214]. На нашу думку, для 

подолання кризи соціальної держави необхідним є, у першу чергу, зміна принципів 

функціонування соціальної держави.  

У кінці 1990-х років соціал-демократія відходить від концепції “соціальної 

держави”, переходячи до концепції “держави соціальних інвестицій”. Така держава, 

на думку В.Красинського, “має перерозподіляти знання та вміння, щоб той 

потенціал, яким володіють навіть найбідніші люди давав їм можливість для активної 

діяльності в суспільстві. Перерозподіл необхідно пов’язувати з обов’язковим 

інвестування в “людський” капітал. Центральне місце в “державі соціальних 

інвестицій” має посідати система освіти, її якість, різноманітність і спеціалізація. За 

допомогою такої системи можна побудувати суспільство, засноване на 

знаннях” [47].  

Схожою за змістом до держави соціальних інвестицій є концепція держави, яка 

мотивує до працевлаштування. В.Чиркін звертає увагу, що “в останні роки стає 

панівною ідея wоrkfаrе stаtе. Це не держава добробуту, а держава, яка мотивує до 

працевлаштування. Згідно з цим підходом, сучасна соціальна держава зобов’язана 

забезпечити тільки основні потреби людини (прожитковий мінімум, освіту, охорону 

здоров’я, інфраструктуру). Але людина повинна спиратися на свою власну працю, 

робити внесок у розвиток суспільства, і тоді вона буде отримувати пропорційну 

частку “суспільного пирога”. Концепція wоrkfаrе stаtе заперечує утриманство 

людини, вимагає підвищення її соціальної активності” [177, с.73].  

Подібної думки притримується і Дж.Бьюкенен, стверджуючи, необхідне 

відновлення трудової етики, або як він її називає “етики праці”. “Етика має бути 

відновлена або ж підсилена, якщо ми хочемо побудувати суспільство розвитку, 

миру та суспільного порядку. Демонтаж цієї трудової етики відбувся внаслідок 

надмірного розширення соціальної держави. Ми не можемо, і напевне не маємо, 

знищувати таку державу повністю. Але ми маємо згладити її кути, маємо зупинити 
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кровотечу і, зрештою, маємо працювати на відновлення базових цінностей, які 

підвищують продуктивність та трудовий внесок, як “гарних”, а отримання 

державної допомоги як соціально негідних” [218, с.20].  

Як слушно зазначає І.Кірнос, “соціальна політика зміщується в бік 

інвестування в людський капітал і формування навичок…У результаті з’являється 

концепція “держави соціальних інвестицій”, уперше запропонована Е.Гідденсом, 

яка розглядає соціальні витрати держави як форму інвестицій у соціальний капітал. 

Як основні стратегії соціального інвестування, Е.Гідденс виділив довічне навчання і 

збільшення ролі держави, а також державне партнерство із приватним 

бізнесом…Головним завданням моделі соціальних інвестицій є визнання та 

інтеграція економічної і соціальної політики. Концепція соціальних інвестицій 

прагне запропонувати ефективну відповідь на неоліберальну критику соціальних 

витрат як марнотратство і джерело залежності. Водночас, держава соціальних 

інвестицій не є традиційно соціальною у своїй орієнтації. Держава соціальних 

інвестицій витрачає, але вибірково і в цільових напрямах. Кошти витрачаються у 

сферах з очікуваними дивідендами” [54, с.31].  

Концепція держави соціальних інвестицій виникла як наслідок критики 

соціальної держави. Дана концепція була розроблена з метою, по-перше, 

модернізації соціальної держави відповідно до нових соціальних ризиків; по-друге, 

забезпечення фінансової та політичної стабільності соціальної держави в умовах 

переходу до постіндустріальної економіки (економіки знань). Метою соціальної 

політики є створення умов для індивідів, домогосподарств і суспільство в цілому 

для адаптації до зміни соціально-економічного становища (зміни умов праці; поява 

нових соціальних ризиків; старіння населення; недоліків ринку; втрати здоров’я 

тощо). Оскільки соціальні інвестиції направлені на вирішення соціальних ризиків 

ще до того як вони почнуть діяти на соціальні групи, це поліпшує не лише добробут 

громадян, а й підвищує економічну стабільність.  

Держава соціальних інвестицій є проміжним варіантом між неоліберальною 

концепцію вільного ринку та державою загального добробуту. Відповідно до цієї 
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концепції, передбачається, що громадяни мають брати на себе ризики, пов’язані з 

неспроможністю ринку до саморегулювання. Роль держави зводиться до інвестиції в 

якісну освіту, яка відповідає вимогам соціально-економічного становища, та 

визначення пріоритетних галузей економіки. Держава має регулювати соціально-

економічні відносини, запроваджуючи інституційні механізми сприянню розвитку 

підприємництва. Ще однією задачею держави є посередництво між бізнесом та 

громадянами для досягнення добробуту громадян [208, р.1].  

На відміну від традиційного уявлення про задачі соціальної політики як засобу 

подолання бідності, метою політики соціальних інвестицій є поєднання страхування 

від соціальних ризиків та економічного розвитку. Основна відмінність полягає в 

тому, що якщо держава загального добробуту визначає задачу соціальної політики 

як страхування від тих ризиків, які вже вплинули на громадян, то держава 

соціальних інвестицій ставить акцент на профілактиці виникнення соціальних 

ризиків, створюючи умови за яких ризики мають бути мінімізовані. Громадяни 

мають самі відповідальні за ситуацію, коли вони не змогли захистити від дії ризиків.  

Ще однією суттєвою рисою держави соціальних інвестицій є наголос на 

обов’язковому поверненні інвестицій. Якщо соціальна держава страхувала від 

ризиків шляхом соціальної допомоги завдяки перерозподілу благ, то соціальні 

інвестиції мають повертатися державі у вигляді податків з трудової діяльності 

громадян. Фактично мова іде про кредитування громадян для забезпечення умов 

отримання роботи та умов задоволення власних потреб. Державні витрати мають 

цільовий характер і лише в ті сфери та тим способом, що гарантує найліпше 

повернення витрат [208, р3].  

Фінансування цих соціальних програм не можна розглядати як витрати, а 

швидше як гру, щонайменше, з нульовою сумою, коли внесок громадян в соціальні 

фонди або дорівнює витратам, або ж їх перевищує. Таким чином, соціальна політика 

не має ґрунтуватися на принципі перерозподілу та споживацькому характері 

соціальної допомоги.  
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Варто наголосити, що мова не йде про заперечення концепції “соціальних прав” 

Т.Маршалла, а швидше про зміну її змісту. Громадяни як і раніше мають право 

вимагати від держави соціальну допомогу. Але характер такої допомоги передбачає 

створення всіх необхідних умов для розвитку трудового потенціалу. Схожість 

держави загального добробуту та держави соціальних інвестицій полягає в тому, що  

метою соціальної політики є подолання бідності та забезпечення загальної 

зайнятості. Хоча ці концепції передбачають різні засоби досягнення задач. Різниця 

полягає в тому, що якщо держава загального добробуту ставить за мету досягнення 

рівності доходів, то держава соціальних інвестицій – рівність можливостей 

отримання доходу.  

Метою держави соціальних інвестицій є підвищення економічної ефективності 

держави та суспільства шляхом страхування від “нових” соціальних ризиків: 

відсутність кваліфікації, відсутність необхідних знань, умов виходу на ринок праці. 

Якщо попередня модель соціальної держави ґрунтувалася на страхуванні від 

ризиків, які виникли в минулому і проявилися у вигляді кризи – втрата роботи, – то 

держава соціальних інвестицій страхує від майбутніх ризиків, які можуть виникнути 

в громадян.  

Відповідно до даної моделі соціальної держави, основним засобом страхування 

від соціальних ризиків є інвестиції в дітей та молодь. Населення бере на себе 

відповідальність за можливість настання соціальних ризиків, але при цьому має 

засоби для їх подолання. Існують різні засоби досягнення цієї мети: запровадження 

умов прийняття будь-якої роботи, навіть низькооплачуваної, для зниження 

інфляційного тиску; запровадження програм перекваліфікації, підвищення 

кваліфікації для забезпечення отримання високооплачуваної роботи; створення 

додаткових робочих місць для людей, що не можуть отримати роботу тощо [208, 

р.5].  

Держава соціальних інвестицій ґрунтується на наступних принципах: 

визначення нових соціальних ризиків, які спричиненні переходом до 

постіндустріальної економіки (економіки знань); забезпечення рівності 
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можливостей; забезпечення соціальної інклюзії за допомогою загального 

працевлаштування; забезпечення підвищення умов розвитку соціальних груп із 

низькими стартовими умовами за допомогою державного фінансування.  

Як зазначають дослідники, Лісабонська стратегія, що була прийнята 

Європейською комісією, ґрунтувалася на принципах соціальних інвестицій [240, 

р.5]. Її метою стало поєднання рівності та економічної ефективності шляхом 

інвестиції в людський капітал та динамічний розвиток соціальної держави. У межах 

Лісабонської стратегії відбувся перегляд цілей соціальної держави. Стверджується, 

що принцип соціального захисту має бути заміненим на соціальну інклюзію шляхом 

підвищення якості освіти. Досягнення рівності можливостей передбачається за 

рахунок збільшення загального рівня працевлаштування. На думку дослідників, 

соціальні інвестиції не замінюють соціальний захист [240, р.6]. Вважається, що 

збереження мінімального рівня соціального страхування є необхідною передумовою 

для ефективних соціальних інвестицій.  

Варто зауважити, що значні, проте короткотривалі, виплати у випадках 

безробіття в поєднанні з програмами перекваліфікації ефективніше зменшують 

бідність та сприяють збільшенню економічного розвитку. Значні витрати на 

соціальну політику автоматично не знижують економічний розвиток. Проблема 

державного дефіциту та кризи соціальної держави виникає лише у випадках 

неефективності соціальної політики. Характерною ознакою соціальних інвестицій є 

принесення дивідендів у середньо- та довготривалій перспективі. Політика 

соціальних інвестицій сприяє зростанню не лише рівня працевлаштування, а й 

кількості висококваліфікованих працівників, які мають більше шансів отримати 

роботу в часи соціально-економічних змін.  

В умовах індустріальної економіки соціальні ризики мали циклічний характер, 

а тому страхування могло покриватися за допомогою колективних страхових 

фондів. Але в умовах структурного безробіття, переходу до постіндустріальної 

економіки, зміни гендерних ролей і запровадження нетипових форм 

працевлаштування традиційна форма страхування від безробіття є малоефективною.  
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Ґрунтуючись на результатах дослідження Європейської комісії щодо зростання 

безробіття в країнах-членах ЄС, можна зробити висновок, що рівень 

працевлаштування пропорційно залежить від рівня кваліфікації працівників. У 

період між 2007 і 2010 роками кількість вакансій для людей із високим рівнем 

кваліфікації зростала, а кількість вакансій для працівників із низьким рівнем 

кваліфікації – знизилася [240, р.9]. Отже, для зниження тиску на бюджет необхідним 

є не лише соціальне страхування від втрати роботи, а й перекваліфікація 

працівників, щоб вони могли отримати більш оплачувану роботу та повернути 

витрачені на них фінансові ресурси у вигляді податків. Інвестиції в людський 

капітал більш ефективно сприяють зростанню економіки, ніж інші чинники.  

Варто звернути увагу, подружжя, яке не впевнене щодо свого тривалого 

працевлаштування та в тому яким чином мають поєднувати роботу й догляд за 

дітьми, вагаються щодо того скільки мати дітей. Також такі вагання знижують 

ефективність їх праці, а зниження народжуваності негативно впливає на наповнення 

фондів соціального страхування [240, р.10]. Варто враховувати, що недостатні 

інвестиції в освіту дітей медіанних домогосподарств призводять до суттєвого 

зниження економічного розвитку в довготривалій перспективі. У свою чергу, 

завищені інвестиції в освіту дітей заможних громадян не призводять до 

пропорційної компенсації наповнення фондів соціального страхування.  

У постіндустріальній економіці мають бути запроваджені нові форми трудових 

відносин, які дали б змогу як чоловікам, так і жінкам займатися домашніми 

справами, наприклад, доглядом за дітьми. Підвищення рівня працевлаштування 

жінок підвищує потребу у створенні робочих місць в сфері догляду за дітьми. 

Визнання нетипових форм працевлаштування дає змогу досягнути кращого балансу 

між роботою та приватним життям, а також зменшити потреби в фінансуванні 

додаткових програм. Окрім того, метою нетипових форм працевлаштування є 

створення основи для отримання досвіду, кваліфікації і зрештою постійної роботи 

для молоді.  



 
132 

Соціальне інвестування в перекваліфікацію людей літнього віку дає змогу 

досягти більш гнучких форм пенсійного забезпечення – поєднання пенсійних виплат 

із продовженням роботи. Окрім цього інвестування в перекваліфікацію протягом 

усього життєвого циклу дає змогу зменшити вірогідність безробіття.  

Ґрунтуючись на досвіді соціальних інвестицій країн-членів ЄС протягом 2000-

2010 років, можна зробити наступні висновки. По-перше, якщо програма соціальних 

інвестицій впроваджується частково, то й ефективність даної політики буде 

обмеженою. Соціальні інвестиції мають бути направлені на регулювання всього 

життєвого циклу. Якщо соціальна політика не буде враховувати якийсь етап 

життєвого циклу, то ефективність всієї програми або знизиться, або програма не 

буде діяти. Таким чином витрати на часткову реалізацію політики соціальних 

інвестицій є високими, а результат – низьким. По-друге, політика соціальних 

інвестицій передбачає значних бюджетних витрат. Для її реалізації потрібно мати 

державні заощадження, яких має вистачити на довготривалий період. Фінансова 

криза 2008 року та зниження фіскальної бази не дають змогу впровадити політику 

соціальних інвестицій без змін системи соціального страхування. По-третє, низька 

якість соціальних послуг не можуть гарантувати успішність попередження 

соціальних ризиків. Різниця між політикою соціальних інвестицій та політики 

активного ринку праці (у межах держави, що мотивує до працевлаштування) 

полягає в тому, що в межах останньої передбачається, що громадяни мають 

погоджуватися на будь-яку роботу. Але прийняття низькооплачуваної роботи не дає 

змогу ні покращити умови життя, ні робити потрібні відрахування в бюджет. По-

четверте, політика соціальних інвестицій не може бути замінником економічної 

політики. Вона може створювати тиск на бюджет в короткотривалій перспективі. 

Адже повернення інвестицій розраховується в довготривалій перспективі.  

На наш погляд, для досягнення такої переорієнтації соціальної політики має 

бути переглянутий принцип соціальних прав. Концепція соціальних прав 

Т.Маршала ґрунтувалася на тому, що соціальні права є невід’ємним правом 

громадян. Передбачалося, що всі громадяни мають право вимагати від держави 
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соціального забезпечення навіть якщо вони ще не зробили відповідні внески до 

фондів соціального страхування. За таких обставин, гарантування соціальних прав 

було відірвано від економічної спроможності держави їх забезпечувати. Сучасна 

модель соціальної держави має ґрунтуватися на принципі відповідальності 

громадянина за власний добробут. Обов’язком держави є не забезпечення 

добробуту, а створення умов для індивідуального досягнення добробуту. Отже, 

новим принципом громадянських прав має бути гарантування отримання засобів для 

задоволення потреб для підготовки домогосподарств до попередження виникнення 

соціальних ризиків.  

На нашу думку для подолання кризи соціальної держави та попередження 

виникнення нових криз необхідним є запровадження принципу соціальної адаптації 

до умов економічної політики. Але “для подолання негативних тенденцій необхідно 

запроваджувати механізми, які будуть підвищувати індивідуальну відповідальність 

громадян за власне майбутнє. Задача держави має полягати в тому, щоб 

забезпечувати можливості брати самостійну участь в процесі придбання суспільних 

благ. Держава має розраховувати лише на засоби, які має на даний момент часу, для 

реалізації соціальної політики” [132, с.106].  

Враховуючи кризові явища, які були викликані як зовнішніми, так і 

внутрішніми чинниками, на нашу думку, для відновлення функціонування 

соціальної держави, є необхідним застосування політики, що буде враховувати нові 

соціальні ризики. 2010 року Європейська комісія розробила стратегію соціальних 

інвестицій [241]. Після цього, уряди країн-членів ЄС скорегували моделі соціальної 

держави у відповідності до даної стратегії.  

Так, коаліційний уряд Великої Британії (консерваторів та ліберальних 

демократів) ухвалив план скорочень бюджетних видатків на 30 мільярдів фунтів 

(1,8% ВВП) у червні 2010 року. Скорочення були досягнуті за рахунок замороження 

виплат у зв’язку з народженням та пологами, зменшення кредитів для родин, 

обмеження компенсації у зв’язку з втратою працездатності, а також збільшення 

пенсійного віку з 65 до 66 років [239]. Окрім іншого, передбачається зменшення 
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витрат на програми соціального страхування та державних пенсій (у тому числі й на 

захист навколишнього середовища). Також було передбачено “радикальну зміну 

системи соціального страхування” [195]. Ця система вступила в дію з жовтня 2013 

року і передбачає: “надання універсального кредиту громадянам, які працюють але 

отримують малий дохід, а також тим, хто не працює; автоматичне право 

скористатися цим кредитом надається лише тим громадянам, дохід яких 

знаходиться нижче встановленого рівня та/або якщо вони втрачають роботу; 

отримання універсального кредиту буде продовжуватися ще певний час навіть після 

отримання роботи чи збільшення доходу; передбачається отримання щомісячної 

виплати на банківський рахунок; підтримка сплати комунальних рахунків включена 

в щомісячне кредитування” [314]. Також передбачається зміна й інших компенсацій: 

“виплати у випадку втрати працездатності замінюються на особисті незалежні 

виплати, починаючи з 8 квітня 2013 року для громадян у віці з 16 до 64 років; 

соціальний фонд реформується у нову місцеву схему допомоги” [314]. Окрім того, у 

червні 2011 року було започатковано “трудову програму”, яка передбачає боротьбу 

з довготривалим безробіттям, а саме: “допомогу при пошуку роботи; схеми 

отримання досвіду роботи; тренінгові програми, допомога започаткування власного 

бізнесу; допомога з пошуком балансу між роботою і родиною (допомога за 

доглядом за дітьми) тощо” [259].  

Згідно з Національною програмою реформ 2014 року [242], основні програми 

соціального страхування направлені на зменшення безробіття (перекваліфікацію, 

забезпечення робочих місць, стимулювання ринку для створення нових робочих 

місць тощо); бідності (підвищення доходів шляхом сприяння отримання 

оплачуваної роботи, підтримка життєвих стандартів сімей із низьким доходом, 

підвищення освітніх можливостей дітей із бідних родин тощо), надання допомоги за 

доглядом за дітьми (податкові пільги для батьків).  

Право-центриський уряд Німеччини у 2011 році також приймав заходи, 

направлені на боротьбу з дефіцитом бюджету. Уряд не мав наміру скорочувати 

видатки, оскільки його метою було стабілізувати економіку та зберегти робочі 
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місця. У липні 2010 року, все ж, було погоджено скорочення видатків – відміна 

субсидій, підвищення податків, реформування армії, скорочення державного 

сектору, фінансового сектору і зменшення менш суттєвих витрат. Більш того, 

бюджетом 2011 року було передбачено замороження виплат у зв’язку з безробіттям; 

зупинення відшкодування схем пенсійного страхування (уніфікація); допомога при 

народженні дитини виведена із виплат по безробіттю. Також передбачається 

збільшення пенсійного віку з 65 до 67 років протягом 2012 до 2029 року [329] та 

скорочення виплат у зв’язку з безробіттям [268]. Крім цього, продовжується 

практика зменшення реальної заробітної плати [264].  

Згідно з Національною програмою реформ на 2014 рік [281], основними 

заходами уряду Німеччини для подолання кризи соціальної держави були: зниження 

податкового навантаження на робітників із низьким заробітком; у 2008 році 

розпочато програму підвищення рівня освіченості і професійного навчання; 

запроваджено програму інтеграції мігрантів у ринок праці. Передбачається, що 

пізніше будуть впроваджені спеціальні програми для жінок, які переривають 

робочий стаж у зв’язку із народженням дітей. Одним із важливих заходів підтримки 

постійного працевлаштування на думку уряду Німеччини є навчання впродовж 

життя. У квітні 2014 року було представлено програму гарантування 

працевлаштування молоді.  

Окрім уже запроваджених заходів, також плануються й інші. Зокрема у 

медичній сфері: підвищення якості медичного страхування й попередження 

захворювань; система перекваліфікації літніх людей (діє з 13 грудня 2012 року до 31 

грудня 2015 року); введення системи професійного навчання щодо догляду за 

літніми людьми (почався в кінці 2014 року); запровадження системи “однакова 

заробітна плата для однакового типу робіт” (з середини 2013 до середини 2015 

року).  

Також передбачаються наступні програми для підвищення зайнятості: 

збільшення робочих місць і запровадження мінімальних заробітних плат для 

зайнятих у промисловому виробництві (з осені 2014 року); розширення оплачуваних 
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трудових договорів (з осені 2014 року); запровадження мінімальної заробітної плати 

на рівні 8,5 євро на годину (з 1 січня 2015 року, перегляд із січня 2018 року); 

зниження податкового тиску (з 1 січня 2014 року); просування “гарної роботи” у 

тому числі з метою інтегрувати мігрантів у ринок праці; підвищення участі жінок у 

ринку праці та інші заходи (у залежності від федеральної землі).  

У Данії передбачаються заходи, спрямовані на боротьбу з безробіттям, що 

охоплюють пенсійну реформу та запровадження гнучкого працевлаштування для 

отримання допомоги у вигляді роботи, а не матеріальних компенсацій для 

збереження максимальної кількості робочих місць [282]. Основними заходами 

стали: підвищення мотивації до працевлаштування; покращення цільових субсидій 

для підвищення можливостей працевлаштування; 5-річний тимчасовий обмежений 

контракт для входження на ринок праці громадянам до 40 років і з можливим 

продовженням громадянам старше 40 років; забезпечення молоді роботою та 

освітою; реформування системи грошових компенсаційних виплат; підвищення 

якості охорони здоров’я шляхом скасування обмеження на надання медичного 

страхування (з 1 січня 2015 року); допомога в швидкому пошуку роботи (з осені 

2014 року); заохочення мігрантів до входження на ринок праці задля збільшення 

соціально-політичної і трудової інтеграції з 27 листопада 2012 року [198]. Крім того 

передбачається суттєве реформування системи освіти, яка має сприяти поліпшенню 

ситуації на ринку праці, а саме: запровадження тренінгів під час канікул в компаніях 

для підвищення кваліфікації, отримання досвіду та легшого входження на ринок 

праці; започаткування професійного спрямування освіти з 2014/2015 навчального 

року; сприяння вступу до вищих навчальних закладів, заохочення краще навчатися 

шляхом бонусів та підвищення вимог з 2014-2016 років та інші заходи.  

Варто зауважити, що в Норвегії зберігається низький рівень безробіття. Уряд 

Норвегії зміг досягти таких показників за рахунок високого рівня закінчення вищої 

школи. Норвегія, як і решта країн у межах універсалістської моделі соціальної 

держави, майже не відчули вплив фінансової кризи 2008 року. Основних заходом 

боротьби з безробіттям у цій групі країн стали програми перекваліфікації та 
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підвищення кваліфікації. Також у Норвегії запроваджена жорстка система оцінки 

стану ринку праці. Це передбачає визначення тенденцій розвитку галузей економіки 

та фокусування освітніх програм на тих секторах економіки, які зможуть в 

майбутньому принести суттєве повернення інвестицій. У свою чергу фінансування 

програм виплат на випадок безробіття є суттєво меншим [285, р.19-20]. Безробітні 

економічно вмотивовані підвищити кваліфікацію й пришвидшити вихід на ринок 

праці. Необхідно наголосити увагу, що Норвегія змогла досягти успіху в цій сфері за 

рахунок значних бюджетних витрат. Ці програми не створювали тиск на бюджет в 

часи фінансової кризи, оскільки якість соціальних інвестицій та їх повернення були 

високими.  

Серед заходів подолання кризи соціальної держави в Іспанії варто назвати: 

зменшення безробіття шляхом збільшення інвестицій до 33 млрд євро в суспільні 

роботи у 2009 році; державне гарантування кредитних ліній для малого та 

середнього бізнесу; переорієнтація економіки на наукоємне виробництво; зниження 

фіскального тиску; запровадження спеціальних споживчих знижок для 

стимулювання виробництва; загальна комп’ютеризація шкіл [187]. Ці заходи мали 

суто економічний характер та не враховували потребу в зміні моделі соціальної 

держави. Як наслідок, загальний борг Іспанії збільшився зі 145% ВВП у 1995 році до 

400% ВВП на початку 2010 року. Після того як заходи стимулювання економіки не 

принесли результат, 2010 року уряд Іспанії запровадив заходи “жорсткої економії”: 

скорочення заробітної плати державним службовцям на 5%; замороження пенсій; 

відміна виплат у зв’язку з народженням дітей. У 2011 році в Іспанії було збільшено 

мінімальний трудовий стаж, необхідний для отримання соціальної пенсії. Програма, 

що почалася в 2013 році і триватиме до 2020 року, передбачає поетапне збільшення 

необхідного трудового стажу до 25 років [22]. Для подолання кризи соціальної 

держави в Іспанії також було зупинено розширення системи охорони здоров’я, 

оскільки сумарний дефіцит фондів медичного страхування в деяких регіонах досяг 

високого рівня, що загрожувало всій системі.  
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На відміну від попередніх, заходи, що були направлені на узгодження видатків і 

надходжень до фондів соціального страхування за допомогою політики 

“скорочення” соціальної держави допомогли зменшити дефіцит бюджету та сприяти 

відновленню економіки.  

У Греції та Португалії криза звузила фіскальну базу, що разом із значними 

видатками  на фонди соціального страхування, призвело до стрімкого зростання 

боргових зобов’язань. Програми фінансової допомоги Європейської комісії, 

Міжнародного валютного фону та Європейського центрального банку були надані 

Греції, Португалії, Іспанії за умови, що уряди цих країн впровадять заходи 

“жорсткої економії” та проведуть структурні реформи: зниження заробітної плати та 

інших соціальних виплат, скорочення фінансування системи охорони здоров’я, 

освіти; зниження заробітної плати та значне скорочення державних службовців; 

реформування ринку праці, спрямоване на збільшення гнучкості й зменшенням 

покриття соціальним страхуванням.  

У Греції основним напрямом реформування стала пенсійна система. 2010 року 

урядом Греції були вжиті наступні заходи: “зменшення пенсій за вислугою років на 

7% до 2030 року, підвищення пенсійного віку, зокрема, пенсійний вік для жінок 

буде підвищений до 67 років” [149]. Заходи подолання кризи, спричиненої 

непропорційно високими видатками на фінансування соціальної держави, в 

Португалії передбачали: зниження пенсійних виплат на час погашення наданої 

допомоги; підвищення умов отримання соціальної допомоги; стимулювання 

створення додаткових, накопичувальних, фондів пенсійного страхування; 

збільшення тривалості робочого тижня з 35 до 40 годин (фактично, скорочення 

заробітної плати); підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років (узгодження 

пенсійного віку та тривалості життя); скорочення державного сектору [39].  

Варто зазначити, що як зазначає А.Тейшейра, ці заходи позитивно вплинули на 

перший етап вирішення кризи соціальної держави, зниження дефіциту бюджету: 

“завдяки збільшенню робочого часу, скороченню зарплат та обмеження державних 

видатків, уряду вдалося домогтися прийнятного державного бюджету, і економіка, 
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нарешті, побачила світло в кінці тунелю. Проте жорстке скорочення соціальних 

видатків суттєво зачепило соціально чуттєві верствами населення…Португалія 

тривалий час витрачала більше, ніж заробляла. Але тепер все змінилося. Якщо не 

враховувати борги, які потрібно віддавати, то бюджет демонструє очевидний плюс. 

Жорсткі заходи лікування, які ледь не вбили пацієнта, в результаті принесли 

успіх” [112].  

Подібні заходи були впроваджені і в Італії. Зокрема, було вирішено 

продовжувати пенсійний вік кожні наступні три роки з постійним переглядом 

коефіцієнтів пенсійного накопичення відповідно до урядової програми М.Монті 

“Врятуємо Італію” 2011 року [94]. Окрім того, було скорочено витрати на систему 

охорони здоров’я, а саме – зменшення видатків із місцевих бюджетів на утримання 

лікарень [44]. Реформування системи охорони здоров’я в Італії передбачало 

скорочення / злиття лікарень, а також суттєве скорочення спектру послуг, які 

покривалися державним медичним страхуванням й скорочення чисельність та рівень 

заробітної плати лікарів. “Біла книга” Міністерства праці Італії 2009 року 

зафіксувала стан кризи моделі соціальної держави Італії та необхідність її 

модернізації відповідно до сучасних умов: “теперішній баланс між державою, 

ринком та домогосподарством має бути змінений на користь підвищення ролі та 

відповідальності домогосподарств за особистий добробут” [291, р.191].  

Реформування має бути ґрунтуватися на системності політики соціальних 

інвестицій. Принцип системності полягає в тому, що соціальні інвестиції мають 

ґрунтуватися відповідно до життєвих циклів, а відтак їх ефективність залежить від 

системного характеру їх впровадження. Щоб політика соціальних інвестицій була 

ефективною, вона має бути узгодженою та взаємодоповнюючою. Отже, вона має 

охоплювати не окремі елементи, а весь спектр – від догляду за дітьми до постійного 

професійного навчання протягом життя. Високі виплати у зв’язку з безробіттям 

ефективні в короткотривалій перспективі, але вони мають поєднуватися із 

ефективною системою “активації” ринку праці та обов’язковими програмами 

перекваліфікації. Високі коефіцієнти заміщення можуть знижувати мотивацію 
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працювати, тому ця програма не може бути відірваною від трудового законодавства. 

Крім того, підвищення пенсійного віку має супроводжуватися відкриттям нових 

робочих місць для цієї групи людей з метою підвищення рівня занятості.  

Також має бути запроваджений уніфікований характер соціальних інвестицій. 

Країни-члени ЄС мають запроваджувати однакові параметри соціальних інвестицій, 

щоб визначати взаємозв’язок між економічним і соціальним розвитком у всіх 

країнах. Це дає змогу краще планувати економічний і соціальний розвиток, 

страхуючись від виникнення економічних і соціальних криз, які негативно 

впливають на економічний простір ЄС. Також це дає змогу краще аналізувати, які 

програми більш ефективно працюють за конкретних умов і більш ефективно 

регулювати їх у кожному окремому випадку, в кожній моделі соціальної держави.  

Отже, виникає потреба у здійсненні наступних реформ соціальної держави. 

Щоб подолати негативний вплив глобалізації на соціальну державу, необхідно 

створення наднаціонального інституту, який би міг регулювати принципи 

міжнародного ринку праці. Так, Міжнародна організація праці пропонує наступні 

рішення: “по-перше, включення до міжнародних угод “соціальних статей”, що 

стосуються лібералізації міжнародної торгівлі, з тим, щоб відкриття ринків йшло 

паралельно з покращенням умов життя і праці трудящих і з ліквідацією явних 

зловживань і форм експлуатації…Це дасть змогу вирівняти умови праці та знизити 

мотивацію перенесення виробництва у країни з низькою вартістю робочої сили, що  

має підвищувати конкурентоспроможність країн. По-друге, передачу 

відповідальності за застосування санкцій за межі МОП…маючи за мету протистояти 

так званому “соціальному демпінгу” (тобто, заниження заробітної плати, соціальних 

виплат для збільшення конкурентоздатності держави)” [124].  

Л.Туроу вважає, що для вирішення кризи соціальної держави необхідно 

збільшити інвестицій у дітей та молодь: “як вони зможуть сплачувати податки на 

утримання літніх людей, якщо не отримують кваліфікації, щоб заробляти на власне 

життя? У наступні роки поняття класової боротьби має змінитися: це буде не 

боротьба бідних проти багатих, а боротьба молодих проти старих” [147, с.100]. 
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Інвестиції у догляд за дітьми та їх розвиток мають подвійне значення. Це стосується 

у першу чергу доступу до гарного медичного страхування, що не може бути 

регульованим ринком. По-перше, це покращує баланс між роботою та приватним 

життям для батьків (дає змогу обом батькам працювати та проводити достатньо часу 

з дітьми). По-друге, сприяє розвитку дітей, їх кваліфікації, закладає мотиви для 

навчання впродовж життя. Інвестиції в розвиток дітей мають ґрунтуватися на 

вимогах постіндустріального суспільства. Це потребує також інвестицій в освіту, 

оскільки з переходом до економіки знань зростає потреба у висококваліфікованих 

кадрах. Таким чином, це дає змогу збільшити шанси майбутнього покоління на 

участь у ринку праці і як наслідок забезпечити страхування старіючого покоління.  

Як зазначає Ґ.Еспін-Андерсен, основними проблемами, які впливають на 

зниження народжуваності є: потреба в більш стабільному працевлаштуванні для 

жінок, що потребує більше зусиль і збільшує вік народження; високий рівень 

безробіття знижує мотивацію народження дітей; потреба в балансуванні між 

доглядом за дітьми та роботою [237, р.89]. З іншого боку, якщо жінки мають 

стабільне місце роботи або впевненість щодо можливості забезпечити дитину, вони 

більш охоче народжують дітей. Варто також зауважити, що рівень допомоги 

чоловіків у догляді за дітьми залежить від їх рівня освіти. Чим вищий рівень освіти 

чоловіків, тим більшою є вірогідність, що вони будуть допомагати жінкам у догляді 

за дітьми, що знижуватиме потребу в державній допомозі. Проте чоловіки з низьким 

рівнем освіти притримуються традиційних гендерних ролей. З іншого боку, 

чоловіки більш охоче доглядають за дітьми, якщо мають можливість отримувати 

додаткову соціальну допомогу; інвестування в освіту дітей з метою отримання 

висококваліфікованої робочої сили, яка зможе робити значний внесок до бюджету. 

Перенесення відповідальності за догляд за дітьми на дідусів і бабусь також 

кардинально не вирішує проблему, оскільки з продовженням необхідного трудового 

стажу для збалансування пенсійного фонду, вони також працевлаштовані.  

Необхідними умовами зменшення старіння населення та збільшення 

народжуваності є: державної допомоги у зв’язку з народженням дітей; гарантування 
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збереження робочого місця на час декретної відпустки; програми соціальної 

допомоги для догляду за дітьми. Передбачається, що якщо матері отримують 

допомогу для догляду за дітьми, то вони мають більше можливостей для 

повноцінного працевлаштування. Таким чином, повернення інвестицій, які робить 

держава в дітей у вигляді податків із заробітної плати матерів є доволі значним.  

Із переходом до постіндустріальної економіки, зростає потреба в інвестиціях у 

людський капітал протягом усього періоду життя. Враховуючи швидкі теми 

старіння населення та низьку народжуваність в Європі, що призводить до 

демографічного дисбалансу, виникає загроза дефіциту висококваліфікованих кадрів. 

Це може призвести до зниження економічного зростання. Зі збільшенням нерівності 

в економіці знань зростає нерівність у можливостях інвестиції батьків у освіту дітей. 

Необхідним завданням соціальної держави є страхування від цього ризику шляхом 

забезпечення рівних умов освіти та високої якості освіти. Причому також зростає 

необхідність у швидкому входженні молоді в ринок праці. Ще одним завдання 

соціальної держави є забезпечення професійних освітніх тренінгових програм. 

Важливим є не лише забезпечення ранньої професійної освіти, але й освіти 

протягом життя для зменшення ризику безробіття внаслідок структурних змін у 

економіці. Соціальна держава може страхувати від безробіття шляхом забезпечення 

постійної підтримки затребуваної кваліфікації працівників. 

Взаємозв’язок між економічним ростом і соціальною державою полягає у ринку 

праці. Якість працевлаштування є страхуванням від соціально-економічних і 

політичних проблем. Запровадження гнучкого ринку праці, політики “активації”, 

програм перекваліфікації для молоді та безробітних має сприяти соціальній 

стабільності та страхувати від економічних проблем. У свою чергу, зі збільшення 

довгострокового безробіття серед молоді, а також старінням населення виникає 

проблема у швидкому постачанні трудових ресурсів. Отже, для страхування від 

цього дисбалансу необхідним є запровадження гнучкості ринку, як способу 

досягнення як географічної, так і галузевої мобільності трудових ресурсів.  
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Забезпечення входження жінок на ринок праці дає змогу збільшити економічне 

зростання та покращити умови життя сімей. Проте, для того, щоб високий рівень 

працевлаштування жінок не знижував народжуваність, необхідним є застосування 

політики підтримки жінок під час догляду за дітьми. Прикладом такої політики 

може слугувати система “подвійного виховання”, коли і чоловіки, і жінки беруть 

активну участь у догляді за дітьми. Варто зазначити, що враховуючи кореляцію між 

нетрадиційним працевлаштуванням (тимчасова робота, не повний робочий день) і 

працевлаштуванням жінок, необхідним є застосування принципів гнучкості ринку 

праці. Допомога при народженні дитини має поєднуватися із можливостями 

переходу на гнучку систему працевлаштування, щоб покращити економічне 

становище родин і зменшити майнову нерівність. Окрім цього, запровадження 

нетрадиційного працевлаштування допоможе знизити безробіття і полегшити 

поновлення на роботі.  

Враховуючи, що рівень безробіття іммігрантів у країнах-членах ЄС вищий, ніж 

корінного населення, необхідним є вироблення політики, направленої на інтеграцію 

іммігрантів у ринок праці. Також враховуючи високий рівень старіння і низький 

рівень народжуваності корінного населення, завданням соціальної держави є 

інтеграція іммігрантів не лише у ринок праці, як джерело фінансування соціальних 

фондів (зокрема, пенсій), а й всезагальна інтеграція в суспільство. Досягти цього 

можна шляхом освітньої політики для дітей іммігрантів, а також підвищення їх 

рівня кваліфікації. Таким чином можна досягти зниження культурного розриву, що 

сприятиме збільшенню солідарності соціальних держав. Окрім цього, підвищення 

кваліфікації мігрантів – із галузей економіки де є надлишок робочої сили та 

кількість робочих місць у яких у короткотривалій перспективі буде знижуватися – 

сприятиме їх працевлаштуванню, а відтак, збільшенню доходів і таким чином 

зростатиме їх внесок у фонди соціального страхування.  

Забезпечення мінімального доходу можна вважати непопулярним, оскільки він 

передбачає перерозподіл від багатих і представників середнього класу до менш 

заможних категорій населення. Вищеназвані стратегії направлені на довготривалу 
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перспективу. Проте у середньостроковій перспективі залишається ризик зростання 

бідності серед безробітних і низькокваліфікованих робітників. Щоб полегшити 

перехід від однієї моделі економіки до іншої необхідним є забезпечення гідних умов 

життя для цієї зростаючої групи населення, щоб збільшити стабільність суспільства. 

Причому доступ до соціальних послуг не має сприяти виникненню “інсайдерів” та 

“аутсайдерів”, а тим паче призводити до збільшення розриву між ними.  

Варто наголосити, що під час кризи найбільший удар припадає на 

малозабезпечені родини, тому для їх підтримки мають бути запроваджені цільові 

програми соціальної допомоги. Згідно з дослідженням МВФ, нижчий рівень 

нерівності корелюється з швидшим економічним зростом [305]. Крім того, автори 

стверджують на існування зв’язку між збільшенням рівня нерівності і зростанням 

можливості кризових процесів. Так, на їх думку, нерівність зменшує можливі 

інвестиції у медичне страхування та освіту, що призводить до політичної та 

економічної нестабільності і знижує можливість соціально-політичного консенсусу. 

У той час як соціально-політичний консенсус є необхідною умовою для вирішення 

основних кризових процесів. При цьому, досягнення рівності не передбачає 

обов’язкового перерозподілу доходів шляхом податкові і інших трансферів. Таким 

чином, перерозподіл має полягати не стільки в забезпеченні потреб, скільки 

основою інвестицій (у першу чергу, в освіту, медичне страхування), що передбачає 

як зростання економіки, так і сприяння рівності. 

Для вирішення проблеми збільшення тривалості життя зі та зменшення 

народжуваності, необхідним є перегляд пенсійних систем. Пенсійні системи мають 

розраховуватися з урахуванням довготривалих тенденцій: перебування у 

працездатному віці та на пенсійному забезпеченні. Варто наголосити, що для 

вирішення проблеми пенсійного забезпечення не можуть бути застосовані 

короткотривалі заходи. На нашу думку, пенсійна система може ефективно 

функціонувати лише у випадку, якщо вона забезпечує потреби населення у 

довготривалій перспективі та враховує демографічні зміни. Розрахунок пенсійної 

системи в довготривалій перспективі має враховувати зміну купівельної здатності 
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для забезпечення гідних умов життя. При цьому, така система має враховувати 

економічну спроможність держави гарантувати виплати і не збільшувати дефіцит 

бюджету.  

Існує три способи збалансування пенсійної системи: 1) збільшення видатків на 

пенсійне забезпечення; 2) зменшення державних зобов’язань щодо пенсійного 

забезпечення; 3) зниження співвідношення між працюючими та пенсіонерами [140, 

с.17].  

Перший спосіб в короткотривалій перспективі збільшує податкове 

навантаження на громадян, знижує їх купівельну здатність, що негативно впливає на 

зростання економіки. У довготривалій перспективі це може призвести до кризи. Як 

зазначають дослідники, якщо користуватися цим підходом, то до 2050 року 

збільшення податків на фінансування пенсійного фонду може зрости до 70%.  

Згідно з другим підходом, запроваджується індексація пенсій. У довготривалій 

перспективі це може призвести до зниження пенсійного забезпечення сучасного 

покоління пенсіонерів. За цих обставин досить вірогідною є ситуація, коли 

пенсіонери створюватимуть тиск на уряди з метою домагання збільшення пенсійних 

виплат. Окрім того, враховуючи, що пенсіонери переважно витрачають, а не роблять 

заощадження, збільшення пенсійного забезпечення в межах даного підходу буде 

знижувати інвестиції в розвиток економіки. У свою чергу збільшення пенсіонерів у 

структурі виборців буде сприяти тому, що політичні партії для отримання перемоги 

на виборах будуть збільшувати пенсійні виплати. У довготривалій перспективі така 

ситуація спричинить кризу.  

У межах третього підходу пропонується кілька заходів. По-перше, збільшення 

віку виходу на пенсію; по-друге, залучення більшої кількості людей на ринок праці 

(наприклад, створення умов праці для людей з обмеженими можливостями); по-

третє, перегляд умов надання пенсійного забезпечення (наприклад, встановлення 

гарантованої базової пенсії; адресні пенсійні виплати людям, які найбільше цього 

потребують; відстрочка виплати пенсії працюючим пенсіонерам). Аналіз 

Національних програм реформування країн-членів ЄС у межах стратегії “Європа-
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2020” засвідчує, що найбільш популярним заходом є продовження працездатного 

віку зі збільшенням тривалості життя. Саме такий підхід створює умови, коли кожне 

покоління робить однаковий внесок у пенсійний фонд, досягаючи його 

збалансованості.  

Варто також зазначити, що наймані працівники самі можуть створювати собі 

умови страхування на випадок втрати працездатності за рахунок формування 

заощаджень. Але з огляду на історичні обставини, лише незначна частка найманих 

працівників здатна самостійно формувати подібні заощадження. Тому роль держави 

полягає в мотивації робітників до формування власного пенсійного фонду, 

створення накопичувальної пенсійної системи. Але останній захід не може впливати 

на корегування пенсійного заощадження відповідно до зміни купівельної здатності. 

Як результат, це знижує пенсійне страхування.  

У постіндустріальній економіці зростає рівень непередбачуваності ринків. Тим 

самим збільшується роль соціальної держави як механізму страхування від ризиків. 

Це передбачає збільшення інвестицій в освіту, перекваліфікацію, а також 

запровадження гнучкої системи страхування від безробіття, медичного і пенсійного 

страхування. Окрім створення цих механізмів виникає також потреба у підвищенні 

їх якості та рівні покриття соціальних послуг. Так, висока якість системи догляду за 

дітьми – це інвестиції в їх майбутню спроможність знайти роботу, що знижуватиме 

рівень соціальної нерівності. І навпаки, низька якість політики “активації” 

виявляється неефективною, що, зрештою, негативно впливає на ринок праці і не 

вирішує проблему безробіття.   

Також для зниження безробіття необхідним є запровадження умов для 

працевлаштування соціальних груп, які не беруть участь у ринку праці: жінок, 

людей з обмеженими можливостями та інших. На нашу думку таким заходом мають 

стати інвестиції у політику активації та просування роботи як засобу подолання 

бідності й нерівності, а також збільшення гнучкості ринку праці. Основною метою 

цих заходів є зниження розриву між інсайдерами та аутсайдерами ринку праці за 
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допомогою перегляду критеріїв визначення “гарної” роботи та скорочення терміну 

отримання допомоги у зв’язку з безробіттям.  

На заощадження негативно впливає споживацьке кредитування. Маючи нагоду 

отримати товар чи послугу без заощаджень, знижується мотивація заощаджувати. 

Це відбувається, “оскільки мета індивідів – це споживання, а не інвестиції чи 

заощадження…Просте зниження податків, як це було за адміністрації Рейгана (та 

Буша мл.), просто залишало більше грошей людям на споживання – що вони й 

робили. А відсоток заощаджень – падав. Якщо є мета збільшити заощадження, то 

потрібно не впроваджувати податкові пільги на дохід, а вводити податкові штрафи 

за споживання, що збільшуються зі збільшенням споживання. Але консерватори не 

праві, вважаючи, що вищі відсотки приватних заощаджень – це їх сутнісна 

характеристика, і вони виші, якщо тільки держава не втручається. Але насправді 

заощадження приватних осіб стало вищим винятково внаслідок державного 

регулювання” [147, с.282-283]. З точки зору вузькопартійного підходу, вважається, 

що політичні рішення урядових політичних партій залежить від ідеологічного 

напряму, який презентує політична партія. Найбільш вірогідними прибічниками 

політики “скорочення” соціальної держави будуть виступати виборці, що голосують 

за політичні партії правого спектру (консервативні) та ліберальні політичні партії, в 

той час виборці, які традиційно підтримують центристів та політичні партії лівого 

політичного спектру (соціалістів, соціал-демократів, християнських демократів) – не 

будуть підтримувати політику “скорочення” соціальної держави. Отже, з даної 

позиції саме прихід до влади ліберальних та консервативних політичних партій мало 

б гарантувати реалізацію політики “жорсткої економії” та “скорочення” соціальної 

держави.  

Але як зазначають дослідники, “політичні партії реалізують рішення з огляду 

на контекст прийняття рішень, тому “колір” уряду не має більше значення. 

Дослідження доводять, що соціал-демократичні партії навіть частіше та глибше 

реформують соціальну держави, ніж консервативні партії” [307, р.4-5]. Це 

пояснюється тим, що якщо консервативні політичні партії будуть вимагати 
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“скорочення” соціальної держави, то ліві – будуть протистояти цьому. Але якщо ліві 

політичні партії будуть підтримувати реформування, то праві мають погоджуватися. 

Відповідно, вважається, що реформування має відбуватися у випадку, якщо буде 

ініційоване лівими політичними партіями.  

Відсутність залежності реформування соціальної держави від політичної партії, 

яка знаходиться при владі, також пояснюється тим, що при розробці політики 

відбувся перехід від моделі, заснованої на інтересах виборців, до технократичної 

моделі політики. Модель політики, заснована на інтересах виборців, передбачала 

розроблення політики (реформи) відповідно до інтересів політично мобілізованих 

груп. Ця модель використовувалася до кінця 1970-х років, коли політичні партії 

виробляли урядові програми, узгоджуючи їх з соціальними групами, які їх 

підтримували [335, р.298].  

Натомість, технократична модель політики ґрунтується на раціонально-

інструментальному аналізі [245, р.34-35]. Політичні партії виробляють програми, які 

узгоджуються, в першу чергу, з соціально-економічними показниками та соціально-

політичними проблемами, що потрібно вирішити. Перехід до технократичної моделі 

політики не заперечує орієнтацію політичних партій на підтримку виборців. Але за 

цієї моделі політичні партії не стільки виражають волю виборців, скільки вирішують 

проблеми виборців.  

Варто зазначити, що у межах середнього класу, який традиційно підтримує ліві 

політичні партії, відбувся розкол внаслідок постіндустріалізації (“інсайдери” та 

“аутсайдери”). Різні ліві політичні партії (соціал-демократичні, зелені тощо) 

мобілізують нові електоральні групи (молодь, високоосвічених громадян, жінок). 

Нові соціальні групи виборців мають інші потреби, що змінює політичні програми 

лівих політичних партій.  

Також раніше робітники та соціальні групи з низьким доходом були 

прихильники крайніх лівих політичних партій. Але у сучасних умовах, ці соціальні 

групи починають підтримувати крайні праві/популістські партії. Ці електоральні 

групи є прихильниками традиційних цінностей, виступаючи проти європейської 
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інтеграції та іммігрантів. У свою чергу “інсайдери” голосують за праві політичні 

партії, розраховуючи на відновлення “традиційної” соціальної держави; а 

“аутсайдери” – за ліві, розраховуючи на реформування соціальної держави”.  

Емпіричні дані доводять, що: по-перше, уряди, сформовані з однакових 

політичних партій приймають різні рішення за різних обставин, намагаючись 

здобути підтримку більшості виборців; по-друге, політичні рішення ґрунтуються 

відповідно до особливостей партійної системи, а не ідеологічної належності; по-

третє, виборці віддають перевагу тій політичній партії, яка переконливіше доводить 

необхідність реалізації реформ для збереження соціальної держави.  

Також ці припущення підтверджуються дослідженням К. Армінгеона та Н.Ґіґер. 

Автори вважають, що виборці не звинувачують політичні сили за політику 

“скорочення” соціальної держави, а, в окремих випадках, ці політичні сили навіть 

отримують електоральну підтримку за ініціативи зменшення соціальних видатків. 

На думку зазначених авторів, обмеження політики “скорочення” та не радикальне 

реформування пенсійної системи – основні чинники, які дають змогу зменшити 

ризики реалізації політики “скорочення” [227, р. 561]. Важливість пенсійної 

реформи на електоральну поведінку дослідники вбачають у самій сутності пенсійної 

системи – поширеність на значну частину електорального поля, а також довгу 

тривалість впливу на дохід громадян.  

У випадках, коли політична партія, що асоціюється з підтримкою соціальних 

програм впроваджує політику “скорочення” соціальної держави, за пропорційної 

виборчої системи виборці схильні підтримувати опозиційну політичну партію, яка 

також відстоює розширення соціальних програм [290]. При цьому, виборці не 

переходять на бік політичних партій, які виступають із критикою соціальної 

держави. У випадку застосування мажоритарної виборчої системи відбувається 

більш відкрита боротьба за медіанного виборця, ніж за пропорційної системи. Якщо  

політичні партії, що асоціюються з підтримкою соціальної держави впроваджують 

політику “скорочення”, то медіанний виборець швидше підтримуватиме політичні 

партії, які критикують соціальну державу. Це відбувається, оскільки різниця між 
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представниками політичних сил знижується, але ліберальні та консервативні 

політичні партії виглядають більш передбачуваними та послідовними.  

Основною ж передумовою, яка визначає рівень впливу політики “скорочення” 

соціальної держави на електоральну поведінку можна вважати – чи потрапляє 

ініціатива до порядку денного засобів масової інформації. Відповідно до емпіричних 

даних, виборці не підтримують політичні сили, які реалізують політику 

“скорочення” соціальної держави лише у випадках, коли вони мали інформацію про 

плани та наслідки зменшення соціальних благ. У свою чергу, проведення реформ, 

які впливають на не значний відсоток виборців, також може зменшити негативні 

електоральні наслідки реформування соціальної держави [227, р.571-574].  

Як слушно зауважує П.Пірсон: “незважаючи на чисельні обговорення кризи та 

фундаментальні зміни, які відбулися в дослідженнях, нам ще досі дуже мало відомо 

про політику “скорочення” соціальної держави” [297, р. 143]. Автор чи не вперше 

звертає увагу, що політика “розширення” соціальної держави передбачала 

реалізацію популярних заходів у сферах, яким раніше не приділялася увага, у 

зв’язку з появою нових груп тиску. У той час як політика “скорочення” вимагає 

реалізацію протилежних, непопулярних заходів. Оскільки П. Пірсон не тільки дав 

назву новому напрямку в дослідженні соціальної держави, але й один з перших 

почав досліджувати політику “скорочення”, визначивши подальший напрямок 

дослідження даної проблематики, зупинимося більш докладно на аналізі його 

наукового доробку.  

Дослідник зауважує, що “політика “скорочення” – це зовсім інший процес, ніж 

політика розширення і дуже маловірогідно що він розгортається за тими самими 

правилами, що й політика розширення. Пояснити це можна двома причинами. По-

перше, цілі політичних діячів змінилися; по-друге, кардинально змінився 

політичний контекст” [297, р. 144]. Крім того, соціальна держава, внаслідок 

споживання соціальних благ більшістю населення, стала центральною категорією 

політичною реальності. З кінця 1980-х років, поряд із традиційними політичними 

акторами, які здійснювали вплив на розвиток соціальної держави (політичні партії, 
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робітничі рухи та організації, профспілки), вийшли нові групи тиску (наприклад, 

Американська асоціація пенсіонерів), змінилася структура надання соціальних благ 

(чи потрібно узгоджувати ініціативи на локальному рівні), а також важливими 

питанням стали актуальність та видимість зменшення соціальних благ. Таким 

чином, на думку П. Пірсона, політика “скорочення” не може бути популярною. 

Але, як зазначає П. Штарке: “не зважаючи на вагомий внесок Пола Пірсона у 

розвиток “нової політики соціальної держави”, досі лишаються питання як та за 

яких причин відбувається скорочення соціальних програм у високорозвинених 

соціальних державах, незважаючи на такі вагомі перешкоди” [318, р.104].  

Реформування соціальної держави є необхідним з огляду на об’єктивні 

зовнішні та внутрішні чинники. Проте немає гарантії, що реформи відбудуться, 

оскільки поведінка політичних акторів має електоральну зумовленість, що сприяє 

ухиленню від реформ. Тим не менш, у контексті демократичної публічної політики, 

політичні актори, які переконані, що реформування необхідне, мають складнощі з 

реалізацією реформ.  

Останні дослідження реформування соціальної держави стверджують, що на 

відміну від інституційних чинників більш вагомим є поведінка політичних акторів. 

По-перше, при відсутності інституційного вето у політичних акторів немає і потреби 

у широкій коаліції. Отже, реформування залежить від взаємодії між політичними 

акторами, які володіють інституційним вето та гнучкістю політичної коаліції – 

велика кількість політичних акторів із можливістю вето хоча і не є необхідною 

умовою реформування, проте посилює її вірогідність: в умовах, коли будь-який уряд 

має сприяти формуванню коаліції, до якої входитимуть політичні актори, що мають 

формальне або реальне вето, як передумова успішного реформування, країни із 

усталеною традицією політичного консенсусу та політичною культурою мають 

переваги над іншими у проведенні реформ. Таким чином, велика кількість 

політичних акторів у коаліції має, навпаки, сприяти здійсненню реформ.  

Існує три коаліційні стратегії, застосування яких залежить від кількості 

інститутів вето, а також від позиції політичних акторів щодо того чи іншого 
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питання. Перша стратегія полягає в намаганні розділити коаліцію опозиційних 

політичних сил шляхом компромісу та впровадження реформ, конфігурація яких 

містить багато елементів невизначеності. Друга стратегія полягає в намаганні 

досягти нечіткої угоди щодо “нечіткого” змісту компромісу, з яким погодиться 

більшість політичних акторів, навіть якщо їх політичні цілі суттєво відрізняються. 

Третя стратегія полягає в спробах виключити чи делегітимізувати опозицію з метою 

збільшення підтримки правлячої коаліції.  

На нашу думку, існують два чинники, які впливають на здійснення 

непопулярних реформ. По-перше, реформи можуть не досягти своєї мети – 

покращення соціально-економічного становища. Урядові політичні партії можуть 

втратити голоси не лише за здійснення непопулярної реформи, а й за погіршення 

соціально-економічного становища. По-друге, виборці “…більш чутливі до того, що  

їм заподіяли, ніж до того, що для них зробили” [331, р.21]. Таке негативне 

упередження свідчить про те, що якщо навіть реформа досягла покращення 

соціально-економічного становища, урядові політичні партії будуть негативно 

оцінюватися виборцями за здійснення непопулярних заходів. Електоральні симпатії 

за покращення соціально-економічного становища отримають незначну 

електоральну підтримку. Отже, урядові політичні партії, які бажають бути 

переобраними швидше будуть або утримуватися від реформ, або ж застосовувати 

стратегії уникнення звинувачень.  

Для того, щоб визначити, коли політичні актори мають справу із ризиковими 

рішеннями, необхідним є з’ясування, які реформи можна вважати непопулярними. 

Непопулярні реформи можна визначити двома шляхами. По-перше, це всі програми, 

які спрямовані на радикальне зниження соціальних виплат (порушення статус-кво), 

а також скорочення виплат у зв’язку з безробіттям. По-друге, це програми зниження 

коефіцієнтів заміщення. Таким чином, непопулярними реформами будуть ті, які 

знижують коефіцієнти заміщення та рівень виплат, що знижує рівень життя 

громадян.  
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Варто зазначати, що непопулярними реформами є ті, які оцінюються 

виборцями як неполярні. Якщо “скорочення” соціальної держави підтримується 

виборцями, така реформа не може вважатися непопулярною. Прикладом 

нейтральних реформ можна вважати політику “активації”, як збільшення витрат на 

стимулювання ринку праці.  

У науковій літературі існує чотири домінуючих підходи до реформування 

соціальної держави: інституційний, з точки зору політичної боротьби, соціально-

економічний та з точки зору домінуючих ідей.  

Інституційний підхід полягає в тому, що країни із найменшою кількістю 

інституційних перешкод, а відтак більшим рівнем концентрації влади, мають більше 

шансів на здійснення реформ. Так, країни із вестмінстерською системою мають 

більше можливостей для реформування, ніж країни із високим рівнем фрагментації 

політичних партій та влади [328]. Проте також існують дослідження, які звертають 

увагу, що зі збільшенням концентрації влади збільшується рівень відповідальності. 

Отже, “виборці добре знають, кого звинувачувати за непопулярні реформи, що може 

бути мотивацією для політичних акторів утримуватися від реформ” [318, р.109]. 

Натомість, у політичних системах із високою фрагментацією влади, навпаки, 

ухилятися від звинувачень набагато легше, що має сприяти реформам.  

На думку Дж.Бонолі, рівень відповідальності політичних партій вищий у: 

1) партійних системах із високим рівнем конкуренції, коли опозиційна партія має 

високий рівень довіри і може виступити альтернативою; 2) у мажоритарних 

системах, оскільки відсутність електоральної підтримки має більший вплив на 

формування уряду, ніж за пропорційної виборчої системи [215, р.244-245]. Крім 

того, рівень відповідальності буде зростати, якщо реформи мали місце перед 

виборами. Так, Дж.Бонолі стверджує, що концентрація влади буде більшою на 

початку терміну урядування. Рівень відповідальності може змінюватися із часом у 

залежності від формату політичної коаліції. Якщо даний підхід дає змогу 

проаналізувати особливості реформування у різних країнах, він не дає відповіді на 



 
154 

питання, чому різні уряди в одній країні, або ж одні й ті самі уряди за різних 

каденцій в одних випадках здійснюють реформи, а в інших – ні.  

Інше обґрунтування в межах інституційного підходу полягає в особливостях 

інститутів соціальної держави. На думку В.Корпі та Х.Палма, основні інститути 

соціальної держави впливають на формування цінностей, схильностей і інтересів 

громадян [284, р.431-432]. Переважаюча модель соціальної держави буде визначати 

ступінь реформ. Так, ступінь ризику залежить від інституційного контексту чи 

моделі соціального страхування. Хоча даний підхід також пояснює різницю у 

реформуванні між країнами, все ж, він не може пояснити, чому ті самі уряди можуть 

здійснювати різні реформи.  

На думку Д.Свонк, демократичні інститути – система репрезентації інтересів, 

формальна структура прийняття рішень, структури соціальної держави – впливають 

на зміст і тип реформи соціальної держави шляхом прямого або непрямого впливу 

на спосіб, яким зовнішні та внутрішні потреби в змінах формуються в політичне 

рішення [321]. Дослідник звертає увагу, що вплив інститутів має потрійну природу. 

По-перше, інститути відкривають можливості (або стримують) реформування. По-

друге, інститути прямо або опосередковано впливають на політичну силу (слабкість) 

групи, на яку націлені реформи, наприклад, визначаючи яким чином голоси 

трансформуються в політичну коаліцію. По-третє, інститути пришвидшують (або 

обмежують) цінності, які важливі для реформи соціальної держави: домінування 

співпраці і консенсусу сприяють стійкості соціальної держави, у той час як відання 

переваги конкуренції та ринку сприяють її реформуванню.  

Як наслідок, Д.Свонк стверджує, що реформування буде більш повільним у 

соціально-корпоративних системах, ніж у плюралістичних системах; менше реформ 

буде у країнах із інклюзивною системою електоральних інститутів, ніж у країнах із 

ексклюзивними системами; менше реформ у країнах із наявністю інститутів із 

правом вето, ніж у країнах із їх відсутністю; менше можливостей для опору 

непопулярним реформам, а отже можливості для більш швидких реформ – у 

універсалістських і цільових системах, ніж у країнах із корпоративною системою. 
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Проте масова політична підтримка універсалістської системи мала б накладати 

обмеження на реформування.  

Отже, інституціональний підхід досить добре може пояснити крос-національні 

відмінності у реформуванні соціальної держави. Проте, даний підхід не може 

пояснити, чому реформи відбуваються в одних і тих же країнах протягом різного 

часу, а також чому різні уряди в одній і тій же країні проводять різну політику.  

Другим підходом до пояснення реформування соціальної держави є підхід із 

точки зору політичної боротьби. Цей підхід був запропонований П.Пірсоном [297]. 

Наголошується, що в сучасних умовах як ліві, так і праві політичні партії 

виступають прихильниками соціальної держави. Тому непопулярні реформи є для 

них електорально ризикованими. Хоча П.Пірсон вважає, що політична боротьба 

більше не може бути тим чинником, який пояснює розвиток соціальної держави. 

Цей підхід також асоціюється з підходом з точки зору владного ресурсу, 

представниками якого є В.Корпі та Ґ.Еспін-Андерсен. На їх думку, класова 

структура суспільства суттєво впливає на політичні суперечності, а відтак і на те, 

яка політична партія буде формувати уряд. Це впливає не лише на те, яка модель 

соціальної держави буде сформована, але й на те, яким чином вона буде 

реформуватися. Проте даний підхід не дає змогу пояснити, чому уряди, сформовані 

як із правих, так і лівих політичних партій, здійснюють непопулярні реформи 

соціальної держави.  

Варто наголосити, що непопулярні реформи здійснюються лише за умови 

наявності партійного консенсусу, а виникнення консенсусу політичних партій 

залежить від системи партійної конкуренції. За блокової системи консенсус партій 

щодо необхідності здійснення непопулярних реформ виникає лише у випадку, якщо  

ліві політичні партії беруть участь у формуванні уряду. У системі зі стрімкою 

зміною моделі поведінки, консенсус політичних партій щодо непопулярних реформ 

можливий тоді, коли центристські політичні партії приймають рішення. Даний 

підхід дає змогу пояснити мотиви політичних акторів щодо реформ. Проте, він не 

може пояснити, чому однакові уряди здійснюють різні реформи.  
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Соціально-економічний, або (нео)функціональний, підхід полягає в тому, що 

основним чинником здійснення непопулярних реформ соціальної держави 

виступають соціально-економічні зміни [318, р.106]. На думку Х.Аделантадо і 

К.Куеваса, основним чинником реформування виступає глобалізація (збільшення 

економічної відкритості) [253]. При цьому, у науковій літературі немає єдиного 

підходу до розуміння впливу глобалізації на соціальну державу.  

У свою чергу, на думку П.Пірсон, вирішальними є внутрішні чинники, а саме: 

низький рівень економічного зростання, старіння населення і реструктуризація 

домогосподарств [295, р.83]. Т.Іверсен стверджує, що сповільнення 

деіндустріалізації поглиблює конфлікти щодо перерозподілу добробуту [265]. А на 

думку Ф.Каселса, основним чинником реформування соціальної держави виступає 

не старіння населення, а зниження народжуваності [222]. А Е.Хубер і Дж.Стефенс 

наголошують, що збільшення рівня безробіття спричиняє здійснення непопулярних 

реформ. Варто зазначити, що соціально-економічні зміни є суттєвим чинником 

здійснення непопулярних реформ [232]. Проте, даний підхід не може пояснити, 

чому за одних обставин реформи зідйснюються, а за інших схожих умов – ні. Також 

деякі дослідники звертають увагу, що економічна криза є причиною реалізації 

непопулярних реформ. Д.Родрік зазначає, що “взаємозв’язок економічної кризи та 

реформи призвів до формування твердження, що криза – це інтегратор реформи. Ця 

гіпотеза переходить з одного дослідження в інше, хоча й досі недостатньо 

вивчена” [309, р.11]. Але як зазначають дослідники, “важко погодитися, що 

наявність кризи, яка проявляється, наприклад, у збільшенні безробіття чи падінню 

фондових ринків, є універсальним чинником реформування [269, р.241].  

Якщо соціально-економічний підхід не з’ясовує питання, коли політичні актори 

приймають рішення щодо необхідності реформування, підхід з точку зору 

домінуючих ідей пропонує вирішення цього питання. Суть даного підходу полягає в 

тому, що домінантні ідеї в політичному дискурсі впливають на рішення політичних 

акторів. Так, прихильники даного підходу наголошують на тому, що те, які 

об’єктивні проблеми (наприклад, економічна криза) визначаються як основні в 
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країнах, визначають яким чином політичні актори приймають рішення. 

Актуалізуючи дані ідеї, політичні актори можуть сформувати відповідне ставлення 

громадськості щодо необхідності реформ [312]. Таким чином, формуючи 

громадську думку, політичні актори створюють ідеологічне підґрунтя для 

реформування. Проте політичні актори можуть “…подолати домінантне сприйняття 

(фрейм) і запропонувати альтернативну конструкцію реальності” [301].  

На думку Й.Класена і Д.Клеґа, “політичні ініціативи, які суперечать існуючим 

уявленням більшої частини виборців, навіть якщо вони не стосуються їх або є 

вигідними для них, створюють ризик того, що ці ініціативи будуть оцінені як 

непопулярні” [326]. Крім того, К.Армінгеон і М.Бейєлер емпірично доводять, що 

рекомендації ОЕСР були розглянуті 14 країнами-членами ЄС лише тоді, коли 

“…вони співвідносилися з національною політикою, інститутами та пануючими 

цінностями” [286, р.10]. Проте даний підхід не може пояснити, яким чином 

приймаються рішення політичних акторів щодо непопулярних реформ, якщо 

ситуації невизначеності не існує.  

Підходи до реформування соціальної держави допомагають виявити коли 

виникають можливості реформування і мотиви, що призводять до реформ. Проте 

вони не з’ясовують, за яких обставин політичні актори приймають рішення щодо 

здійснення різних типів реформ. Таким чином, не з’ясовується питання, чому різні 

(схожі) урядові політичні партії здійснюють непопулярні реформи та на яких 

підставах вони приймають таке рішення. Отже, виникає потреба у більш 

докладному аналізі, за яких обставин та внаслідок яких чинників політичні актори 

здійснюють різні непопулярні реформи.  

Відповідно до теорії перспектив політичні актори приймають ризиковане 

рішення (реалізація реформи) лише якщо вони визначають її менш ризикованою 

(менша втрата голосів), ніж ухилення від реформування. Таким чином, підставами 

для прийняття ризикованих рішень можуть бути соціально-економічні витрати 

(зниження рівня зростання економіки, збільшення безробіття), які супроводжуються 

політичними втратами (зниження рейтингу, підвищення рейтингу конкурентів).  
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На нашу думку, урядові політичні партії будуть приймати рішення щодо 

урегулювання об’єктивних функціональних тисків, якщо вони вже зіткнулися із 

такими втратами. Наприклад, зниження рейтингу, що уможливлює втрату влади 

після наступних виборів. Також урядові політичні партії будуть приймати рішення 

щодо реформ, якщо це сприятиме поліпшенню їх політичного становища, а 

ухилення від реформування спричинить більші електоральні втрати. Політичні 

актори, для яких ухилення від реформування є політично небезпечним, вимушені 

приймати рішення щодо реформування. Таким чином, приймаючи рішення щодо 

необхідності реформування, політичні актори також мають прийняти рішення щодо 

вибору стратегії уникнення потенційного звинувачення виборців і мінімізувати 

електоральні ризики.  

Відповідно до теорії перспектив, контекст (оцінка ситуації як втрати чи вигоди) 

впливає на те, чи приймають люди ризиковані рішення, чи ні. Індивіди самі 

обирають точку відліку для оцінки ситуації втрати чи вигоди. Ризиковані рішення, 

які приймають індивіди не лише залежать від оцінки ситуації, але й також є 

асиметричними. Враховуючи, що люди завжди втрачають, вони оцінюють “втрати 

більшими, ніж вигоди” [303, р.19], а “втрати мають більш негативне сприйняття, ніж 

такі самі вигоди” [275], приблизно в два-два з половиною рази. Тобто, негативний 

ефект означає, що більша вага надається негативній інформації, ніж такій самій за 

обсягом позитивній інформації. По-друге, теорія перспектив ґрунтується на “ефекті 

визначеності”, який означає, що люди переоцінюють наслідки, які вважаються 

точними, ніж ті, які мають відносну вірогідність [303, р.26]. По-третє, теорія 

перспектив враховує “ефект відбиття”, який полягає в тому, що порядок негативних 

уподобань віддзеркалює порядок позитивних уподобань. Наприклад, якщо 

передбачається 10% безробіття, швидше за все, люди підтримають жорсткі заходи 

боротьби з безробіттям. Проте, якщо той самий факт представити у позитивному 

контексті, наприклад, рівень зайнятості 90%, вони навряд чи будуть підтримувати 

жорсткі заходи збільшення рівня зайнятості. По-четверте, теорія перспектив 

ґрунтується на “упередженості статус-кво”: індивіди “мають сильну тенденцію 
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утримувати статус-кво, оскільки недоліки від залишання цього оцінюються 

сильніше, ніж переваги” [225, р.163]. Відхилення від теорії очікуваної вигоди 

виникає й під дією інших чинників: небажання отримувати втрати, упередженість 

статус-кво, негативний ефект, ефект визначеності.  

Існує певна кількість проблем, пов’язаних із теорією перспектив. Одна з 

основних – визначення точки відліку. На нашу думку, у випадку реформування 

соціальної держави точкою відліку має слугувати саме статус-кво. Це пояснюється 

тим, що, по-перше, реформування соціальної держави передбачає зміну ситуації та 

характеризується інституційною та електоральною стійкістю до змін. По-друге, 

тому що статус-кво впливає як на тих, хто приймає рішення, так і тих, на кого 

впливають реформи. Друга теоретична проблема полягає в тому, що не існує 

загальноприйнятої теорії фреймінгу. Теорія перспектив не дає відповідь на те, яким 

чином визначити коли політичний актор визнає для себе ситуацію втрат чи вигоди. 

Проте це надзвичайно важливо, оскільки визначає ситуацію прийняття рішення 

щодо ризику.  

Дж.Береєкян звертає увагу, що ця теорія моделює дві ситуації щодо діяльності 

урядів під час реформування. Перша – уряди будуть зберігати поточну ситуацію як 

статус-кво, коли вони визначають її як вигідну (їх владне становище непорушне) і 

мають два вибори: 1) зберігати статус-кво (відсутність реформ) і 2) ризик (реформи), 

коли вони очікують вигоду в обох випадках, наприклад, електоральна вигода, і 

певний менший ризик втрат (негативні електоральні наслідки менші, ніж очікувані 

вигоди). Друга – уряди будуть ризикувати, якщо на погляд політичних акторів, дана 

ситуація оцінюється як втрати, отже вони опиняються перед вибором: 1) залишити 

статус-кво (ухилення від реформ) або 2) прийняти ризик із очікуванням втрат у обох 

випадках, наприклад, подальша втрата голосів або незначне покращення ситуації 

(позитивні електоральні наслідки менші, ніж очікувані втрати). Отже, оцінюючи 

ситуацію як вигідну, уряди не будуть приймати рішення щодо реформування, у той 

час, якщо вони оцінюють ситуацію як негативну – будуть більш схильними до 

прийняття рішення щодо реформ [206]. Проте, ті самі механізми вибору можна 
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застосовувати як до лідерів, так і до виборців, груп інтересів чи громадян загалом. 

Так, застосовуючи, в нашому випадку, теорію перспектив для аналізу поведінки 

виборців, можна зробити наступні висновки. По-перше, виборці будуть віддавати 

перевагу статус-кво, якщо вони оцінюють ситуацію як вигідну (оцінюють рівень 

надання соціального страхування як прийнятний) і опиняються перед вибором: 

1) підтримувати дану ситуацію (відсутність реформ) або 2) вдаватися до ризику 

(реформування), якщо вони очікують подальше погіршення ситуації (погіршення 

страхування соціальних ризиків).  

Отже, по-перше, уряди будуть вдаватися до реформування соціальної держави 

в ситуації ризику лише якщо вони оцінюють актуальну ситуацію як втрати. По-

друге, уряди будуть реформувати соціальну державу лише за можливості двох 

наслідків: 1) проведення реформи буде доволі позитивно сприйняте виборцями, 

якщо останні будуть вбачати для себе погіршення ситуації за відсутності 

реформування; 2) проведення реформи буде доволі складним, якщо виборці 

оцінюють поточну ситуацію для них як вигідну. По-третє, якщо уряди оцінюють 

поточну ситуацію як вигідну для себе, вони не будуть вдаватися до реформування. 

По-четверте, якщо уряди не будуть реформувати соціальну державу, вони очікують 

два наслідки: 1) відсутність конфлікту з виборцями, які також оцінюють поточну 

ситуацію позитивно для себе; 2) наявність конфлікту із виборцями, які оцінюють 

ситуацію для себе як втрати.  

На наш погляд, непопулярні, ризиковані реформи, потреба в яких виникає 

внаслідок (можливої) кризи соціальної держави (внутрішні та зовнішні її чинники), 

будуть здійснюватися лише за умови, якщо політичні актори оцінюють цю ситуацію 

як (електоральні) втрати. Крім того, реформа соціальної держави може мати більше 

шансів на реалізацію, якщо виборці так само оцінюють поточну ситуацію 

(відсутність реформ) як втрати вигоди для себе.  

На думку К.Вейленда, рівень доходу впливає на оцінку поточної ситуації як 

втрат, оскільки “інфляція є найбільшою загрозою, яка зачіпає найбільшу кількість 

населення, що одразу впливає на оцінку поточної ситуації як втрати. Швидкість 
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цього погіршення знижує їх очікування і змінює точку відліку з отримання вигод на 

очікування втрат [337]. У контексті реформування соціальної держави таку роль 

відіграє не стільки інфляція, скільки відсутність соціального захисту. Враховуючи, 

що соціальна держава передбачає страхування від соціальних ризиків, вона доволі 

високо оцінюється громадянами, що дає змогу їм оцінювати поточну ситуацію як 

вигоди. Якщо реформи загрожують існуванню соціальної держави, вони будуть 

негативно сприйматися громадянами. Як наслідок, виникає ситуація, коли уряди 

оцінюють ситуацію як втрати, а громадяни – як вигоди. Для того, щоб усе ж 

впровадити реформи, політичні актори мають шукати механізми мінімізації 

електоральних ризиків (втрат).  

К.Вівер виокремлює три умови реформування соціальної держави: 1) кредит 

довіри, 2) ефективна політика і 3) стратегії уникнення звинувачень [332, р.45-46]. 

Проблема реалізації непопулярних реформ передбачає, що урядові політичні партії 

мають подолати негативне сприйняття реформ виборцями. Ефективна політика не 

може вважатися такою стратегією, інакше б вона не призвела до такої ситуації. По-

друге, кредит довіри є обмеженим, оскільки виборці більш гостро реагують на зміну 

поточної ситуації, ніж на віддалену перспективу. Отже, менш схильні надавати 

кредит довіри у випадку реформ. Таким чином, у ситуації необхідності 

реформування соціальної держави є необхідним переконання виборців, що вимагає 

від політичних акторів вдаватися до стратегії уникнення звинувачень.  

Теорія уникнення звинувачень, яка є похідною від теорії електоральної 

конкуренції, фокусується на поясненні, чому уряди намагаються утримуватися від 

електорально непопулярних реформ. Це також пояснює стійкість соціальної 

держави. У той самий час, теорія груп інтересів звертає увагу, що “окрім прийняття 

рішення щодо вотування реформ, добре організовані групи інтересів також 

посилюють мотивацію урядів до уникнення звинувачень, оскільки профспілки і 

групи лобіювання можуть мобілізувати значний сегмент виборців під час 

виборів” [261, р.65]. Тим не менш, на думку К.Вівера, “уникнення 

звинувачень…допомагає пояснити, чому так важко змінити політику, навіть якщо 
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вона не успішна. Якщо політики та їхні виборці сприймають втрати та вигоди 

симетрично, політика буде змінюватися досить легко, принаймні до того моменту, 

коли нова політика запропонує більш високий профіцит вигод, ніж був до статус-

кво. Але суттєві корисливі інтереси часто розвиваються навколо програм. Оскільки 

вигоди та втрати сприймаються асиметрично, політики бояться, що нова політика не 

здобуде підтримки, у той час як демонтаж старої призведе до втрат” [331, р.394].  

Проте ця теорія також може бути використана для пояснення, яким чином 

уряди можуть уникнути електоральних наслідків непопулярних реформ. Так, на 

думку К.Армінґеона і Н.Ґіґер, багато урядових політичних партій не зазнали 

суттєвих електоральних втрат на наступних виборах внаслідок здійснення 

скорочення соціальних виплат [227]. Дослідники зазначають, що виборці негативно 

ставляться лише до урядових політичних партій, якщо питання скорочення 

соціальних виплат є основним питанням виборчої кампанії. Проте досить складно 

визначити, чи застосовували урядові політичні партії ці стратегії під час виборів, чи 

ні. І якщо застосовували, то які з них були успішними. Тим не менш, на думку 

більшості дослідників, відсутність електоральних втрат урядовими політичними 

партіями, які впровадили реформи, рівноцінно успішності цієї стратегії.  

Існує певний парадокс у масовій свідомості виборців щодо соціальної 

держави [290]. З одного боку виборці підтримують соціальні програми та 

виступають за їх розширення. А з іншого – вимагають від уряду скорочення 

фіскального тиску для фінансування соціальних програм. Виборці позитивно 

оцінюють скорочення соціальних програм у наступних випадках: коли вони не 

потребують соціальної допомоги, а також існує економічне обґрунтування потреби в 

скороченнях. Для того, щоб урядові політичні партії могли отримати підтримку на 

чергових виборах після реформування соціальної держави, необхідним є 

застосування стратегій уникнення звинувачень.  

Ці стратегії ґрунтуються на наступних припущеннях: 1) залученості акторів 

(лише уряд, чи уряд та інші політичні актори); 2) типу компенсації (“реальна” чи 

“риторирична”). Відповідно до теорії перспектив, метою стратегії уникнення 
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звинувачень є не стільки уникнення відповідальності, скільки зміна оцінки 

виборцями поточної ситуації (статус-кво) із виграшної для них (відсутність реформ) 

на програшну. Оцінка виборцями поточної ситуації як втрат робить їх 

прихильниками заходів, що сприяють поліпшенню їх соціально-економічного 

становища – політики “скорочення” та реформування соціальної держави.  

Л.Пал і К.Вівер виокремлюють три стратегії уникнення звинувачень 

виборцями, які можуть застосовувати урядові політичні партії, а саме: маніпуляція 

процедурою, маніпуляція сприйняттям та маніпуляція наслідками [254, р.26-33]. 

Зміст маніпуляції процедурою полягає у використанні формальних, 

інституційних можливостей для зменшення негативної оцінки реформи виборцями. 

До даної групи стратегій належить метод ізоляції. Цей метод передбачає 

перекладання відповідальності на інший інститут, який отримує негативну оцінку 

замість уряду. Обмеження прозорості прийняття рішення відбувається з метою 

уникнення розголосу щодо негативного впливу реформ, наприклад, прийняття 

рішення в пакеті з іншими тощо. Організаційний підхід передбачає ретельне 

планування реформи з урахуванням усіх ризиків.  

Одним із видів даної стратегії може бути делегування повноважень. Наприклад, 

розробляючи проект реформи уряд делегує її виконання ієрархічно нижчим 

структурним одиницям, наприклад, адміністраціям. Таким чином, приймаючи 

політичне рішення, урядові політичні партії можуть перенести відповідальність за 

здійснення реформи із очільників міністерств (у випадку якщо це політичні посади) 

або парламентських політичних партій, які знаходяться при владі, що й ініціювали 

реформи, на державний апарат.  

Варто враховувати, що концентрація влади, з одного боку, сприяє проведенню 

реформ, а з іншого боку – збільшує рівень відповідальності за них. У свою чергу, 

децентралізація влади, перенесення відповідальності на регіональні адміністрації, з 

одного боку, допомагає уникнути звинувачень, а з іншого – залучитися підтримкою 

виборців щодо необхідності реформ. Логіка даної ініціативи полягає у розмиванні 

змісту ініціативи та відповідальності за неї. По-перше, урядові політичні партії 
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акцентують увагу на тому, що необхідним є скорочення бюджетних витрат, що 

підтримує більшість виборців. По-друге, політика “скорочення” (реалізація 

реформи), що негативно оцінюється виборцями, представляється як ініціатива 

регіональних виконавчих органів влади або інший орган в системі органів державної 

влади. У той самий час використання даної стратегії централізованими урядами є 

малоефективним [280, р.176].  

Ще одним прикладом делегування є перенесення відповідальності за розробку 

рішення на недержавні органи. Як стверджують К.Морган і А.Кембел, “делегуючи 

розробку реформи соціальної сфери недержавним інститутам урядові політичні 

партії можуть уникнути звинувачення виборців, оскільки таким чином відбувається 

поєднання потреби виборців у соціальному захисті без збільшення бюджетних 

витрат” [231, р.6-7]. Одним із таких заходів може бути залучення комерційних 

страхових компаній для покриття частини соціального страхування. У даному 

випадку з одного боку відбувається збільшення витрат громадян на програми 

соціального страхування (і таким чином розширення соціальної держави), але з 

іншого боку – рівень державних витрат залишається незмінним. Це відбувається за 

рахунок того, що виборці будуть фінансувати соціальне страхування не у вигляді 

податків, а у вигляді додаткових особистих витрат.  

Також до даної стратегії відноситься перенесення відповідальності за 

реформування з урядових політичних партій на наднаціональні інститути. Таким 

прикладом може слугувати представлення ініціатив щодо реформування соціальної 

держави як наполягання кредиторів (Міжнародного валютного фонду) або 

Європейської комісії на реформуванні в обмін на пакет фінансової допомоги. Цю 

стратегію застосовувала грецька політична партія “ПАСОК” у 2009-2011 роках. 

Ризиком даної стратегії є те, що виборці можуть проголосувати за іншу політичну 

партію. Проте, якщо на виборах переможе опозиційна партія, їй все одно доведеться 

здійснювати непопулярні реформи. Розподіл відповідальності за негативні наслідки 

шляхом домовленостей з усіма політичними партіями та акторами перед реалізацією 

реформи застосовується для зниження розуміння у виборців, хто був відповідальний 
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за реформу. Варто зауважити, що стратегія розподілу відповідальності також може 

зменшувати шанси на реформування. Створюючи “широку” коаліцію, урядові 

політичні партії також розподіляють між собою владу. Існування в коаліції 

політичних партій із різними поглядами може призводити до збільшення точок 

інституційного вето, що ускладнює реформування [211, р.5].  

Проте фіскальний тиск, зростання дисбалансу бюджету порушують статус-кво, 

згідно з яким політичні партії при виробленні політики орієнтуються на інтереси 

виборців. Ситуація соціально-економічної кризи змушує урядові політичні партії 

перейти до технократичної моделі політики. Також варто зазначити, що якщо в 

ситуації економічного підйому чим менше точок інституційного вето, тим 

стабільнішим є урядування, то в ситуації економічного спаду – навпаки: зі 

зростанням кількості точок інституційного вето збільшується урядова ефективність. 

Таким чином, навіть існування додаткових точок інституційного вето в “широкій” 

коаліції, здебільшого, не ускладнює реформування соціальної держави.  

Стратегію розподілу відповідальності застосовували політичні партії в Італії, 

Португалії та Греції, формуючи так звані “технократичні” уряди або “широкі 

коаліції”, наприклад, уряд М.Монті 2011-2013 років у Італії. Проте дана стратегія 

передбачає, що не всі політичні партії ввійшли до коаліції. Таким чином виникає 

ситуація, коли опозиційні партії можуть отримати перемогу, наприклад, як “Сіріза” 

у Греції в 2015 році. Іншим ризиком є те, що в будь-який момент один із учасників 

широкої коаліції може вийти з її складу, що знизить електоральну підтримку інших 

учасників коаліції. Таким чином існує необхідність постійного врахування всіх 

інтересів для зменшення вірогідності політичного шантажу.  

Другою стратегією уникнення звинувачень є маніпуляція сприйняттям. Мета 

цієї стратегії полягає в тому, щоб змінити сприйняття реформи тих виборців, які 

відчують на собі негативні зміни в результаті реформування. Так урядові політичні 

партії можуть апелювати до ідей. Суть даного підходу полягає в тому, що 

домінантні ідеї в політичному дискурсі впливають на рішення виборців. 

Прихильники даного підходу наголошують, що те, які об’єктивні проблеми 
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(наприклад, економічна криза) визначаються як основні в країні, визначають яким 

чином політичні актори приймають рішення. Актуалізуючи дані ідеї, політичні 

актори можуть сформувати відповідне ставлення громадськості щодо необхідності 

реформ.  

Наприклад, В.Шмідт звертає увагу, що домінантні проблеми в політичному 

дискурсі дадуть змогу продемонструвати “що реформа соціальної держави не лише 

необхідна, виходячи з емпіричних аргументів як причини для нової політики, а й 

також необхідна, оскільки відповідає цінностям” [311, р.3]. Формуючи громадську 

думку, політичні актори створюють ідеологічне підґрунтя для реформування, яке 

дає їм змогу подолати сформовані уподобання виборців і запропонувати більш 

виграшний для себе варіант політики. Таким чином, ідеї щодо реформування 

соціальної держави мають бути попередньо вписані в політичний і культурний 

досвід виборців. Інакше урядові політичні партії не зможуть мобілізувати достатню 

кількість виборців для перемоги [213].   

Використання ідей у якості стратегії уникнення звинувачень ґрунтується на 

гіпотезі, що виборці можуть змінювати вподобання в залежності від того, яка ідея 

(контекст) є домінуючою в політичному дискурсу. Існують два способи зміни 

контексту політики. По-перше, урядові політичні партії можуть витісняти з 

масового обігу не бажані для них вимоги виборців, змінюючи їх на більш бажані для 

себе за допомогою комунікаційних інструментів. Прикладом цього може слугувати 

витіснення моделі соціальної держави “загального добробуту” та заміна її на 

“державу соціальних інвестицій”. По-друге, це досягається шляхом зміни змісту 

вимоги виборців. Наприклад, виборці прихильно ставляться до розширення 

соціальної держави. Змінюючи наповнення змісту поняття “соціальна держава” із 

держави, яка гарантує рівність доходів, на державу, що гарантує рівні можливості 

праці для отримання доходу. Поширюючи ці ідеї, які мають набирати все більшого 

резонансу, виборці більш прихильно ставляться до нових ініціатив, навіть якщо 

вони передбачають зменшення добробуту в короткотривалій перспективі.  
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Також у межах даної стратегії комунікації політичних акторів направлені на 

акцентування уваги, що за відсутності реформування (заходів “жорсткої економії”, 

політики “скорочення” соціальної держави, зміни моделі) відбудеться подальше 

погіршення становища. У результаті виборці мають бути переконаними в тому, що 

єдиним виходом із ситуації є запровадження реформ як способу поліпшення 

соціально-економічної ситуації.  

У межах даної стратегії є необхідним застосування теорії перспектив, а саме 

переконання виборців у тому, що відсутність реформ є більш програшним для них 

за певні втрати для них у результаті реформування. Проте у ситуації погіршення 

соціально-економічного становища реформувати соціальну державу складно. По-

перше, збільшується кількість людей, які розраховують на соціальну допомогу; по-

друге, виборці можуть звинувачувати урядові політичні партії в тому, що їх 

урядування призвело до погіршення соціально-економічного становища. Отже, 

успіх застосування даних стратегій залежить від того, чи має уряд (прем’єр-міністр, 

політичні партії які сформували уряд) позитивний рейтинг довіри на момент 

реформування; чи вірять виборці, що даний уряд зможе покращити соціально-

економічне становище внаслідок реалізації реформ.  

Урядові політичні партії можуть навмисне ускладнювати зміст реформи з 

метою приховування її негативного впливу. Громадянам буде важко оцінити 

безпосередній вплив змін на власне соціально-економічне становище, що 

зменшувати негативний вплив реформи. Також використовується маніпуляція зі 

звітністю й статистикою, брехня передбачає підтасування наслідків реформування, 

приховування негативних наслідків реформи, відсутність наведення альтернатив, 

затримку негативних наслідків реформи у часі тощо.  

Технологія переоцінки (стратегічний рефреймінг) передбачає здійснення такої 

реформи, яка направлена на залучення підтримки нових соціальних груп для 

компенсації втрати підтримки тих груп, на які більше не поширюється соціальне 

страхування. Ця технологія передбачає запровадження нових програм соціальної 

допомоги для тих соціальних груп, на яких вона раніше не розповсюджувалася, або  
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мала непрямий вплив. У межах даної стратегії уникнення звинувачень також 

можливе акцентування уваги на перевагах реформи для цих груп населення.  

Технологія “програєте, якщо реформа відбудеться, але також програєте у разі 

відсутності реформування” полягає в тому, що урядові політичні партії намагаються 

змінити оцінку поточної ситуації виборців – отримання соціального страхування та 

соціальної допомоги в межах поточної моделі – як небажану, кризову. Таким чином 

уряд переконує виборців у тому, що реформування – єдино можливий варіант 

збереження добробуту та запобігання кризи. Урядові політичні партії формують 

думку у виборців, що незалежно від того яка політична партія прийде до влади 

реформування все одно буде мати місце, оскільки соціально-економічне становище 

характеризується станом кризи. Часткове підтвердження даної гіпотези демонструє 

аналіз результатів у Греції. Після перемоги ліворадикальна партія “Сіріза” 

відмовилася від своїх виборчих гасел щодо скасування заходів “жорсткої економії”, 

що викликало протести виборців [148].  

Стратегія маніпуляції наслідками полягає у тому, що під час розроблення 

реформи визначаються ті соціальні групи, яких стосуватися реформа та серед яких 

немає (або реформа несуттєво впливає) медіанного виборця. Також 

використовується акцентування реформи на тих соціальних групах, які найменше 

схильні до політичної мобілізації. У межах даної стратегії використовуються 

наступні заходи.  

Технологія розсіювання передбачає конструювання реформи таким чином, що 

рівень негативних наслідків для громадян (збільшення особистих видатків, 

зменшення кількості гарантованих послуг, зменшення якості послуг тощо) 

здійснюються поступово. Це сприяє тому, що, по-перше, опозиції важко сформувати 

у виборців системний погляд на реформу, по-друге, такі зміни важко оцінити в 

короткотривалій перспективі. Розтягування реформування в часі ускладнює оцінку 

реформи як негативної на час її здійснення. Окрім цього, розтягування реформи в 

часі на момент її здійснення не впливає безпосередньо на ті соціальні групи, на які 

вона поширюється. Отже існує вірогідність, що ця група виборців зосередить увагу 
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на інших аспектах реформування, а не на пенсійній системі. До цієї технології 

можна віднести поступове збільшення пенсійного віку, коли обов’язковий трудовий 

стаж для отримання соціальної пенсії може збільшуватися на 5-10 років, але щороку 

збільшення може бути несуттєвим. Так для реформування пенсійної системи 

найбільший негативний вплив варто зосереджувати на тих, хто ще не є 

пенсіонерами (молодь), або менше ходить на вибори.  

Технологія компенсації полягає в тому, що при реалізації реформи для 

зменшення негативного ставлення до неї виборців, на яких поширюється зниження 

якості та кількості соціальних послуг, надаються альтернативні заходи для 

пом’якшення негативного ефекту. Окрім цього, якщо непопулярні заходи мають 

тривалий час здійснення, то отримання компенсаційних програм вступає в дію 

одразу. Уявлення виборців про непопулярну реформу стає неоднозначним.  

Ця технологія ґрунтується на використання “близорукості виборців” [245 р.12-

13]. Її зміст полягає в тому, що виборці оцінюють політичні партії за їх останніми 

діями, а не з урахуванням всього періоду перебування при владі. Передбачається, 

що політико-психологічні установки виборців впливають на зміст соціально-

економічної політики політичних партій. Циклічність соціально-економічної 

політики полягає в тому, що заходи стимуляції економіки та розширення соціальних 

програм здійснюються напередодні виборів. Найбільш сприятливий час для 

реформування соціальної держави саме після виборів, оскільки підтримка 

новопризначеного уряду є високої, а опозиції – низькою [339, р.159]. У цей період 

урядові політичні партії мають більше можливостей для впровадження тих заходів, 

які не були висунуті в їх виборчій програмі з огляду на високий рівень легітимності 

нової коаліції та уряду.  

Рішення щодо здійснення непопулярних реформ ґрунтується на тому, що по-

перше, після виборів існує висока легітимність діяльності урядових політичних 

партій; по-друге, оцінка виборців діяльності політичної партії буде в кінці 

електорального циклу, що дає змогу збільшити підтримку за рахунок заходів 

стимулювання.  
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Окрім психологічних установок виборців на сприйняття урядових програм 

також впливає рівень їх поінформованості. Перед тим як зробити свій вибір на 

користь тієї чи іншої політичної партії виборці отримують інформацію, переважно, 

із засобів масової інформації. Таким чином вплив реформування на перспективи 

урядових політичних партій бути переобраними ґрунтується на тому, яку 

інформацію та в якій кількості отримали виборці через засоби масової інформації. 

Відповідно до дослідження, засоби масової інформації схильні менше висвітлювати 

політичні події та пропозиції уряду між виборчими циклами, приділяючи більше 

уваги цим питанням перед виборами [300, р.292]. Якщо реформування соціальної 

держави відбувається між виборчими циклами, то виборці менш проінформовані 

про ці заходи, що знижує вірогідність негативної оцінки цих програм та ризик 

електоральних втрат для урядових політичних партій.  

Це припущення підтверджується іншим дослідженням, відповідно до якого, 

тиск соціально-економічних проблем, таких як збільшення безробіття та старіння 

населення, можуть затримувати реформування соціальної держави, яке передбачає 

суттєве скорочення фінансування соціальних програм. У той самий час подібні 

чинники пришвидшують здійснення несуттєвих скорочень [342, р.1215]. На думку 

А.Якобса, політика соціальних інвестицій, наприклад, запровадження 

накопичувальної пенсійної системи, тобто реформ, які направлені на отримання 

вигоди в майбутньому, може використовуватися для зменшення негативної оцінки 

виборцями реформування. У даному випадку мова іде про те, що скасовуючи 

звичну, наприклад, солідарну систему, надається пропозиція нової 

інституціональної організації, а також обіцяється більш тривалий термін отримання 

соціальної допомоги. Для успіху даного типу реформ також необхідними є наступні 

умови. Реформування має відбуватися у ситуації, коли опозиційні політичні партії 

мають низьку підтримку. В іншому випадку виборці можуть негативно оцінити 

реформу. По-перше, доволі довго чекати на отримання переваг від реформування, 

особливо у порівнянні з тим, що вже отримували виборці раніше. По-друге, доволі 

складно передбачити чи буде вплив від реформи з часом позитивний, чи 
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негативний [266]. То ж, щоб реформа соціальних інвестицій була електорально 

виграшною проблема, яку вирішує реформа, має бути зрозумілою для виборців.  

Зміст технології розчеплення ґрунтується на виокремленні певних категорій 

виборців, які або отримують переваги від реформи, або не відчують на собі її вплив. 

Таким чином відбувається роз’єднання опозиційної електоральної бази, що сприяє 

перемозі урядових політичних партій на чергових виборах після здійснення 

реформи. Ця технологія також має назву “стратегія поділу”. Окрім цього, 

реформування може бути направлено на ті соціальні групи, які мають низьку 

політичну організацію й не суттєво впливають на медіанного виборця.  

Отже, можна зробити наступні висновки. Для подолання кризи соціальної 

держави необхідно, по-перше, нейтралізація наслідків кризи та формування 

фінансових ресурсів; по-друге, зупинення дії чинників, які спричинили кризу та 

попередити дію чинників, що можуть її спричинити. Подолання наслідків кризи 

соціальної держави передбачає забезпечення баланс між надходженнями до фондів 

соціального страхування та видатками на соціальні програми шляхом.  

Під час економічної та фінансової кризи способом відновлення балансу 

бюджету для країн із не значним приватним боргом є переорієнтація на внутрішній 

ринок; а для країн із значним приватним боргом – скорочення витрат шляхом 

запровадження заходів “жорсткої економії”. Заходи “жорсткої економії” – це 

обмежена в часі політика уряду, направлена на зниження дефіциту бюджету шляхом 

підвищення податків на банківські операції та окремі види товарів (наприклад, 

тютюнові вироби), зменшення кількості державних службовців і їх зарплат разом із 

“скороченням” програм соціальної допомоги (обмеження умов надання допомоги у 

зв’язку з безробіттям, пенсій і медичного страхування). Метою цих заходів є 

скорочення державних витрат таким чином, щоб вони не перевищували 

надходження до бюджету. Наступним кроком є формування резервів для 

реформування соціальної та економічної моделі.  

Під час економічної кризи для збалансування видатків і надходжень до фондів 

соціального страхування необхідно впроваджувати політику “скорочення” 
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соціальної держави. Тобто, заходів зі зменшення частки витрат із державного 

бюджету в розрахунку на одиницю валового національного продукту на програми з 

охорони здоров’я, на допомогу по безробіттю та пенсійне забезпечення.  

Після збалансування бюджету та формування резервних фондів, необхідно 

реформувати модель соціальної держави. Реформування соціальної держави має 

ґрунтуватися на наступних принципах: узгодження цілей соціальної політики, її 

інструментів із економічною та фінансовою політикою; соціальне страхування має 

попереджати виникнення соціальних ризиків, а не їх компенсувати.  

Для попередження дії чинників, що викликають кризу соціальної держави, 

необхідно перейти до концепції “держави соціальних інвестицій”. Особливістю 

даної концепції є те, що вона сприяє встановленню рівноваги між економічною 

ефективністю та соціальним захистом. Умовами ефективності політики соціальних 

інвестицій соціальної держави є наступні. По-перше, системність і комплексність 

запровадження соціальних інвестицій. По-друге, для переходу до держави 

соціальних інвестицій необхідними є резервні фонди, щоб зменшити нерівність 

соціального страхування в перехідний, реформаційний, період. По-третє, якість 

соціальних програм має бути високою, щоб мати вагомий рівень повернення 

інвестицій.  

Для страхування від нових соціальних ризиків і попередження кризи соціальної 

держави необхідними є наступні реформи.  

По-перше, узгодження тривалості життя та працездатного віку досягається за 

рахунок: кореляції між обов’язковим трудовим стажем і тривалістю життя, а також 

запровадження цільових пенсійних виплат. Перший захід направлений на 

збалансування бюджету й підвищення дохідності фондів соціального страхування, а 

другий – на мотивацію людей пенсійного віку до заощаджень. По-друге, для 

зменшення негативного впливу лібералізації фінансових ринків і міжнародної 

торгівлі необхідним є встановлення єдиних умов праці в більшості країн світу. По-

третє, підвищення рівня занятості молоді досягається шляхом інвестиції в освіту. 

Поєднання професійної освіти та шкільної – підвищує шанси отримати та не 
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втратити роботу. По-четверте, зменшення безробіття внаслідок технологічних змін 

забезпечується за допомогою інвестицій у програми перекваліфікації. 

Перекваліфікація тих, хто втратив роботу пришвидшує відновлення працездатності. 

Постійне підвищення кваліфікації страхує від втрати роботи. Освіта для людей 

пенсійного віку підвищує їх працевлаштування та знижує потреби на соціальне 

забезпечення, збільшуючи відрахування до фондів соціального захисту. По-п’яте, 

для стимулювання народжуваності необхідними є інвестиції в догляд за дітьми. 

Допомога при догляді за дітьми стимулює матерів пришвидшувати відновлення 

працевлаштування, що зменшує обсяги потреб в державній допомозі та підвищує 

рівень повернення інвестицій. Використання “подвійного виховання” – поєднання 

декретів чоловіків і жінок, – а також гнучкі форми працевлаштування дають змогу 

зберегти трудову активність жінок. По-шосте, зменшення видатків соціальної 

допомоги на іммігрантів досягається за рахунок інвестицій в спеціальні освітні 

програми для іммігрантів з метою підвищення їх соціально-економічної соціалізації. 

По-сьоме, інвестиції в підвищення якості медичного забезпечення, насамперед 

профілактики захворювань, як дітей, працюючого населення, так і літніх людей, дає 

змогу підвищити строк безперервної працездатності та зменшенню витрат на 

медичне страхування.  

Реформування соціальної держави – запровадження політики “скорочення” та 

перехід до концепції соціальних інвестицій – є електорально непопулярним заходом. 

Непопулярні реформи це ті, що передбачають зниження соціальних виплат та / чи 

покриття соціальних ризиків і негативно оцінюються виборцями.  

Для ефективного реформування соціальної держави політичні партії мають 

перейти від вироблення політики, заснованої на інтересах виборців, до 

технократичної політики моделі політики. Остання передбачає вироблення 

політичного рішення (політики), яке враховує вирішення соціальних проблем і їх 

попередження в майбутньому, а також узгоджується з економічною та фінансовою 

спроможністю держави.  
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Для здійснення реформ політичні партії мають переконати виборців у тому, що 

заходи “жорсткої економії”, політика “скорочення” та реформування соціальної 

держави є необхідними і мають принести виборцям більше користі, ніж вони 

матимуть за відсутності реформування.  

Політичні партії можуть застосовувати три стратегії уникнення звинувачень 

виборцями: маніпуляцію процедурою, маніпуляцію сприйняттям і маніпуляцію 

наслідками.  

У країнах із високим ступенем децентралізації, чи на які впливають 

наднаціональні органи, урядові політичні партії можуть використовувати стратегію 

маніпуляції процедурою. Її зміст полягає в делегуванні реалізації реформи іншим 

органам влади, або перенесенні відповідальності за реформу на: інші інститути 

влади; недержавні органи; наддержавні інститути. Також у межах даної стратегії 

застосовується метод формування “широких коаліцій”. Так досягається розподіл 

відповідальності за реформування серед усіх учасників політичного процесу.  

Якщо урядові політичні партії мають високий рейтинг довіри та низький 

рейтинг недовіри, досить ефективною може бути стратегія маніпуляції сприйняттям. 

Вона використовується для зміни оцінки виборцями поточної ситуації (статус-кво) 

для них із виграшної на програшну. Для цього використовується витіснення з 

порядку денного небажаних для політичних акторів вимог виборців (розширення 

соціальної держави) на більш бажані (необхідність реформування). Основними 

методами, що застосовуються в межах даної стратегії є: ускладнення змісту реформ 

для приховування її впливу; переоцінка реформи полягає в залученні політичними 

акторами на свій бік нових соціальних груп замість тих, які негативно оцінюють 

реформу; формування громадської думки, що альтернативи реформам немає і вони 

відбудуться незалежно від того, яка політична партія прийде до влади.  

В інших випадках урядові політичні партії мають використовувати стратегію 

маніпуляції наслідками. У межах даної стратегії застосовуються такі методи: 

розсіювання соціальних груп для направлення реформи на політично слабко 

організовані соціальні групи, що не суттєво впливають на результати виборів; 
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розчеплення опозиційного електорату шляхом надання підтримки певним 

категоріям виборців із числа прихильників опозиційних партій з метою зниження їх 

рейтингу; розсіювання в часі з метою відтермінування негативного впливу реформи 

на певні соціальні групи й ускладнення оцінки реформи; компенсація 

довготривалого негативного впливу реформи на певні соціальні групи за допомогою 

надання їм часткової короткотривалої підтримки; здійснення реформ після виборів, 

коли лояльність та рівень підтримки до урядових політичних партій високий.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Сутнісною ознакою соціальної держави є страхування державою 

громадян від соціальних ризиків, пов’язаних із втратою доходу, засобами соціальної 

політики. Соціальна держава – це держава, метою якої є подолання бідності 

населення, що виникає внаслідок переривання трудового стажу (втрати здоров’я, 

роботи; старіння; пологів; нещасних випадків на виробництві тощо), шляхом 

страхування від соціальних ризиків. Умовою ефективного функціонування 

соціальної держави є узгодження соціальної політики з економічною політикою та 

фінансовою спроможністю забезпечувати програми соціального страхування. 

Становлення соціальної функції держави та формування соціальної держави 

зумовлено наступними причинами: виникненням бідності внаслідок 

неспроможності ринку до саморегулювання під впливом модернізації виробничих 

відносин; невирішеністю проблем бідності найманих працівників, що призводило до 

політичної нестабільності та революційної ситуації; виникнення інструментів 

розподілу соціальних ризиків серед найманих працівників, що зменшує вартість 

соціального страхування та підвищує його ефективність; збільшенням кількості 

найманих працівників, що беруть участь у виборах, та орієнтацією політичних 

партій на їх підтримку, що призвело до розширення гарантованих соціальних прав 

громадян.  

2. Основними моделями соціальної держави відповідно до принципів 

забезпечення соціального страхування є: цільова, корпоративна, універсалістська. 

Цільова модель передбачає соціальне страхування для вирішення конкретних цілей 

(страхування окремих груп, яким найбільше потрібна допомога і лише від ризиків, 

які є суттєвими та не можуть бути самостійно задоволені тощо). До переваг такої 

моделі належить: незначне державне фінансування та підвищення мотивації до 

працевлаштування і забезпечення власних соціальних потреб. Недоліком цієї моделі 

є тяжіння до пролетаризації населення. Соціальне страхування в межах 

корпоративної моделі забезпечується професійними внесками, а держава лише 
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регулює загальні умови. Серед переваг корпоративної моделі – надання страхування 

відповідно до рівня страхового ризику та високий рівень мінімальної гарантованої 

державною заробітної плати. Недоліком даної моделі є залежність від ринку праці та 

значна соціальна стратифікація. Особливістю універсалістської моделі є те, що вона 

передбачає соціальне страхування для всього населення від максимального числа 

ризиків, але вимагає повної трудової зайнятості. Перевагою такої моделі є високий 

рівень забезпечення умов життя громадян. Недоліком є високий рівень витрат на 

соціальну політику та швидке настання кризи у випадку неефективності економічної 

політики. Ця модель соціальної держави гарантує високу якість покриття державою 

соціальних ризиків та їх компенсацію. Ефективність універсалістської моделі 

залежить від спроможності держави забезпечувати економічний розвиток.  

3. На сучасному етапі соціальна держава перебуває в стані кризи. Криза 

соціальної держави – неспроможності соціальної політики держави досягти 

поставлених перед нею завдань та/або дисбаланс між видатками та надходженнями 

до фондів соціального страхування. Криза соціальної держави зумовлена дією 

внутрішніх і зовнішніх чинників, які в сукупності виступають як її причини. 

Зовнішніми чинниками кризи соціальної держави є: циклічний характер розвитку 

економіки; боротьба соціально-політичних груп за владу; зміна способів 

виробництва; глобалізація, що проявляється у конкуренції між країнами на 

міжнародному ринку та у вільному руху робочої сили. Зовнішні чинники кризи 

соціальної держави викликають дефіцит бюджету внаслідок невідповідності 

видатків на соціальну політику економічним і фінансовим ресурсам. Це відбувається 

у зв’язку з: економічною кризою; необґрунтованим розширенням соціальних 

програм політичними партіями; зростанням безробіття внаслідок відсутності 

кваліфікації у найманих працівників зі зміною виробничих відносин; збільшенням 

конкурентоздатності за рахунок перенесення виробництва у регіони з дешевою 

робочою силою або заниження реальної заробітної плати; міграційними процесами, 

що призводять до надлишку найманих працівників із невідповідним рівнем 

кваліфікації, соціального утриманства іммігрантів і еміграцією корінного населення 
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з метою зменшення податкового тиску. Внутрішніми чинниками кризи соціальної 

держави є: демографічні зміни; боргова модель фінансування фондів соціального 

страхування; надання соціальної допомоги без тестування реальних потреб 

населення в такій допомозі; невідповідність форм працевлаштування моделі 

соціальної держави. Вплив внутрішніх чинників кризи соціальної держави полягає 

в: збільшенні частки споживачів соціальних програм відносно тих, хто робить 

внески до соціальних фондів внаслідок старіння населення і зниження 

народжуваності; збільшенні державного боргу на фінансування соціальних програм, 

що збільшує дефіцит бюджету; поширення практики соціального утриманства 

внаслідок необґрунтованого надання соціальної допомоги. Основними формами 

прояву кризи соціальної держави є: виникнення дефіциту державного бюджету 

внаслідок дисбалансу між видатками на соціальну політику та надходженнями до 

фондів соціального страхування (США, Греція, Іспанія); збільшення зовнішніх 

позик, які витрачаються на фінансування соціальної політики (Греція); протести та 

страйки проти скорочення та/чи реформування соціальної держави як засобу 

подолання її кризи (майже у всіх європейських державах).  

4. Для подолання кризи соціальної держави необхідним є як усунення її 

наслідків, так і зниження впливу чинників, що її викликають. Подолання наслідків 

кризи ґрунтується на відновленні балансу між надходженнями до бюджету та 

витратами на соціальну політику з метою виокремлення коштів на реформування 

економіки та моделі соціальної держави. Єдиним способом збалансування бюджету 

є запровадження заходів “жорсткої економії” та політики “скорочення” соціальної 

держави. Заходи “жорсткої економії” – це обмежена в часі політика уряду, 

направлена на зниження дефіциту бюджету шляхом підвищення податків на 

банківські операції та окремі види товарів, зменшення кількості державних 

службовців та їхніх зарплат разом із скороченням програм соціальної допомоги 

(обмеження умов надання допомоги у зв’язку з безробіттям, пенсій і медичного 

страхування). Це дає змогу узгодити витрати з надходженнями до бюджету та 

створити резервні фонди для реформування економіки. Застосування політики 
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“скорочення” соціальної держави – заходів держави зі зменшення частки витрат із 

державного бюджету в розрахунку на одиницю валового національного продукту на 

програми з охорони здоров’я, допомогу з безробіття та пенсійне забезпечення. 

Зниження видатків на основні напрями соціального страхування, які були 

запроваджені при впровадженні соціальної держави, дає змогу привести витрати на 

соціальне страхування у відповідність до економічних та фінансових ресурсів.  

5. Для зниження впливу чинників, які викликали кризу соціальної держави 

необхідним є перехід від моделі, заснованої на перерозподілі доходів і компенсації 

соціальних ризиків, до моделі попередження виникнення соціальних ризиків та 

індивідуальної відповідальності за їх подолання. Соціальна політика держави за 

такої моделі набуває форми соціальних інвестицій. Основними напрямами 

соціальних інвестицій, які попереджають виникнення кризи соціальної держави є: 

по-перше, інвестиції в подолання негативних наслідків старіння населення шляхом 

підвищення пенсійного віку з метою зменшення дисбалансу між працюючими та не 

працюючими, враховуючи збільшення тривалості життя; по-друге, інвестиції в 

зменшення безробіття внаслідок технологічних змін. Страхування від втрати роботи 

має досягатися шляхом інвестицій у поєднання загальної та професійної освіти для 

молоді та безробітних. Мінімальні виплати у зв’язку з безробіттям у поєднанні з 

тестуванням потреб у таких виплатах підвищують мотивацію отримати роботу та не 

розраховувати на соціальну допомогу; по-третє, інвестиції в спеціальну освіту для 

іммігрантів з метою їх соціально-економічної інтеграції в суспільстві й зменшення 

негативного впливу на соціальну державу; по-четверте, інвестиції в підвищення 

якості медичного страхування, які повертаються у вигляді більшої тривалості 

працездатності та надходженням податків, а також менших витрат на догляд за 

літніми людьми; по-п’яте, інвестиції у стимулювання народжуваності з метою 

досягнення позитивного балансу між працездатними і не працездатними. Це 

досягається за рахунок системи догляду за дітьми, запровадження нетипових форм 

працевлаштування для матерів, створення умов для догляду за дітьми для обох 

батьків. Ефективне страхування від соціальних ризиків і гарантування повернення 
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соціальних інвестицій залежить від: охоплення всього життєвого циклу та трудових 

відносин людини; формування резервних фондів для цільових виплат громадянам, 

що дійсно цього потребують, під час перехідного періоду; високої якості програм 

соціального страхування.  

6. Реформування соціальної держави є комплексним заходом, який 

охоплює: заходи “жорсткої економії”; політику “скорочення” соціальної держави та 

зміну моделі соціальної держави. Реформування соціальної держави є ризикованим 

для політичних партій. Ризик полягає у можливості втрати голосів під час виборів 

внаслідок “скорочення” популярних соціальних програм. Умовами, які дають змогу 

реформувати соціальну державу є: по-перше, оцінка політичними партіями ризику 

від реформування (втрата голосів) меншим, ніж за відсутності реформування 

(поглиблення кризи і звинувачення виборцями за погіршення свого становища); по -

друге, перехід політичних партій до технократичної моделі вироблення політики, 

яка ґрунтується на вирішенні соціально-політичних проблем на довготривалий 

період, а не на задоволенні короткотривалих інтересів виборців. Для зменшення 

ризику втрати підтримки виборців у результаті реформування соціальної держави 

застосовуються стратегії уникнення звинувачень виборцями: маніпуляція 

процедурою, маніпуляція сприйняттям і маніпуляція наслідками. Маніпуляція 

процедурою полягає в перенесенні відповідальності за реформування на інші органи 

державної влади, наднаціональні структури або недержавні організації; на всі 

політичні партії; на позапартійні органи. Високий рівень підтримки уряду та 

урядової політичної партії дає змогу використовувати стратегію маніпуляції 

сприйняттям, яка полягає у формуванні у виборців оцінки реформування соціальної 

держави як меншу втрату для себе, ніж у разі відсутності реформування. 

Маніпуляція наслідками застосовується для спрямування реформ на політично 

слабко мобілізовані групи; підтримки певних категорій виборців із числа 

прихильників опозиційних партій; розтягування реформ у часі для зниження 

усвідомлення її наслідків; компенсації негативного впливу реформи у довготривалій 

перспективі короткотривалими програмами соціальної допомоги. До даної стратегії 
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також належить здійснення реформи на початку політичного циклу, коли підтримка 

урядових політичних партій є високою, а оцінка політичних партій виборцями 

відбувається перед початком та під час виборчої кампанії.  
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