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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток соціальної держави у 1950-1970-ті 

роки відбувався за умов швидкого зростання промисловості, яке було пов’язано зі 

збільшенням заробітної плати робітників, і стабільності енергетичного сектору, що 

знижувало видатки родин. Це сприяло формуванню соціальної держави у 

розвинених демократичних країнах, що передбачало збільшення фондів соціального 

страхування. Сформувалися коаліції робітників і середнього класу, які отримували 

перевагу від розширення соціальних програм.  

Із переходом до постіндустріальної економіки економічне зростання 

знизилося. Це призвело до скорочення зайнятості робітників із низьким рівнем 

кваліфікації. Масове входження жінок на ринок праці порушило традиційну систему 

соціальної допомоги.  

У 1970-х роках вважалося, що кризові процеси пов’язані із «розширенням» 

соціальної держави. Відповідно для урегулювання кризи було запроваджено 

політику “скорочення” соціальної держави у США та Великій Британії, а надалі – і в 

інших країнах. До середини 1990-х років дослідники соціальної держави 

зосереджували увагу на її кризі та можливостях «скорочення». Дослідження 

зосереджувалися на вирішенні проблеми страхування населення від нових 

соціальних ризиків (безробіття, працевлаштування молоді, пошуку балансу між 

роботою і приватним життям) та пошуком ефективної моделі економічної політики. 

Відбувся перехід від кейнсіанських принципів економіки до моделі монетарної 

неоліберальної економіки для боротьби з інфляцією, що пов’язувалося із зниженням 

ролі соціальної держави.  

Проте ці заходи не змогли попередити фінансову кризу 2008 року та 

розв’язати проблеми, пов’язані з економічними наслідками цієї кризи. Концепція 

«нової політики» соціальної держави також не змогла усунути наслідки сучасної 

кризи. Отже, виникає потреба в перегляді питання про політику соціальної держави, 

визначенні причин її кризи на сучасному етапі розвитку та шляхів її подолання. 

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

робота виконана в 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 дисертаційної роботи. Мета дослідження – з’ясувати причини 

виникнення кризи соціальної держави та визначити можливі шляхи її подолання. 

Реалізація 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 можливі шляхи подолання кризи соціальної держави;  

- з’ясувати умови реалізації непопулярних реформ як способу 

подолання кризи соціальної держави.  
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Об’єкт дослідження – 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.  

Предмет – 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. 

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 



 3 

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; 

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; 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 
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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 здобутих результатів. 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 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. Результати дослідження опубліковані 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 дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків 

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

становить 224 сторінки, обсяг основного тексту – 179 сторінок, список 

використаних джерел – 43 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження. 

Зазначається на зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначається мета, задачі, об’єкт, предмет та основні методи дослідження, 

формулюються положення наукової новизни, характеризуються практичне 

значення, апробація одержаних результатів та структура дисертації.  

У першому розділі дисертаційного дослідження «Поняття, причини 

виникнення та основні моделі соціальної держави» здійснюється огляд наукових 

робіт за темою дисертації у вітчизняній та зарубіжній літературі. Наголошується, що 

проблематика кризи соціальної держави є мало розробленою. Так, у дослідженнях 

Дж.Бонолі, С.Бульбенюка, Дж.Бьюкенена, П.Вілдінга, В.Геєця, Н.Ґіґер, 

Л.Дериглазової, Р.Дзарсова, Ґ.Еспін-Андерсена, В.Кочеткової, К.Оффе, П.Пірсона, 

І.Сизової, В.Співака, П.Тейлора-Ґубі, Л.Туроу, П.Флори, А.Хемерійка, Н.Хоми, 

П.Штарке та інших хоча й розглядається ця проблема, але увага зосереджується 

переважно або на окремих причинах кризи, або наводяться окремі підходи до 

реформування соціальної держави. З’ясовується, що у дослідженнях не приділяється 

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

соціальної держави. 

Аналізуються основні підходи до визначення поняття «соціальна держава». 

Аргументовано, що сутнісною ознакою соціальної держави є страхування громадян 

від соціальних ризиків, які пов’язані з втратою доходу, за допомогою соціальної 

політики. Наголошується, що засобом забезпечення соціального страхування є 

соціальна політика держави. Розрізняються соціальна політика в широкому та 

вузькому значенні. Обґрунтовується, що в межах соціальної держави 

використовується соціальна політика у вузькому значенні – як політика, спрямована 

на задоволення різноманітних потреб людей у сфері праці, побуту й відпочинку та 

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

житлом тощо. Соціальна держава визначається як 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.  

У дисертаційному дослідженні розкриваються причини становлення соціальної 

функції держави та формування соціальної держави. З’ясовується, що соціальна 

функція держави виникає як об’єктивна причина подолання негативних наслідків 

функціонування нерегульованого ринку в індустріальній економіці – бідності та 

перетворення найманих працівників на товар. Наголошується, що виникнення 

потреби в державному регулюванні ринкових відносин автоматично не призвело до 

запровадження даної функції держави. Стверджується, що на формування 

соціальної функції держави вплинула політична організація найманих робітників. 

Невирішеність соціальних потреб великої та організованої в профспілках і 

соціалістичних політичних партій маси найманих робітників призвело до 

політичних конфліктів і революційної ситуації, яка загрожувала політичній 

стабільності. Таким чином, соціальна функція держави щодо регулювання трудових 

відносин (медичне страхування, страхування у зв’язку з втратою працездатності в 
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результаті нещасних випадків на виробництві, пенсійне страхування) була 

запроваджена консервативними політичними елітами з метою збереження влади. 

Причина подальшого розширення соціальних функцій держави пов’язана з 

відсутністю приватних інструментів страхування від соціальних ризиків. Розподіл 

соціальних ризиків між користувачами соціального страхування дає змогу зменшити 

вартість цих послуг і підвищити їх якість. Становлення соціальної держави як 

розширення сфер державного регулювання та обов’язку держави щодо забезпечення 

подолання бідності й підвищення умов життя спричинене зростанням підтримки 

соціалістичних політичних партій найманими працівниками.  

З’ясовано, що в західних наукових працях поняття «держава загального 

добробуту» та «соціальна держава» вживаються переважно як тотожні. Окрім цього, 

в наукових працях поряд із поняттям «держава загального добробуту» 

використовують поняття «держава соціальних послуг». Відмінності між цими 

поняттями 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; «держави соціальних послуг» – подолання бідності шляхом 

задоволення мінімальних потреб на час пошуку громадянами роботи. Метою 

«соціальної держави» є подолання бідності населення шляхом страхування від 

соціальних ризиків, які не можуть повністю покриватися приватним страхуванням. 

«Соціальна держава» – більш широке поняття, оскільки включає в себе весь обсяг 

інструментів та засобів соціальної політики держави, направлений на страхування 

від соціальних ризиків, незалежно від мети соціальної політики на конкретному 

історичному етапі.  

Визначається, що моделі соціальної держави відображають різні підходи до 

вирішення соціальних проблем. Аналізуються основні історичні підходи до 

типології соціальних держав, а саме: поділ на «залишкову» та «інституційну» моделі 

Г.Віленського та Ч.Лебо; тричленна модель Р.Тітмуса з поділом на «розподільчу», 

«промислових здобутків і ефективності» та «інституційно-розподільчу»; тричленну 

типологію Ґ.Еспін-Андерсена й Дж.Врумена з поділом на соціал-демократичну, 

ліберальну і корпоративну або консервативну; типологію Н.Хоми з поділом на 

неоліберальну, корпоративно-ліберальну (консервативно-ліберальну) й соціал-

демократично-ліберальну. Обґрунтовується, що типологія моделей соціальної 

держави ґрунтується на виокремленні ідеальних типів, як «усереднених», 

«еталонних» найзагальніших характеристик певної групи «реальних» типів. 

«Реальні» типи – це приклади функціонування соціальної держави в конкретних 

країнах. Запропоновано критерій виокремлення моделей соціальної держави – 

частка населення (цільові групи), які охоплюються соціальним страхуванням. 

Відповідно до даного критерію виокремлено три моделі соціальної держави: 

цільову, корпоративну та утилітаристську.  

Виявлено взаємовплив соціальної та економічної політики. З одного боку, 

визначені в соціальній політиці державі цілі розвитку суспільства впливають на 

формування моделі економічної політики, яка має забезпечувати умови досягнення 

цих цілей. З іншого – соціальна політика в конкретному історичному періоді має 

формуватися, виходячи з наявних економічних і фінансових ресурсів держави.  
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У розділі аналізуються негативні наслідки політики соціальної держави: 

програми соціального страхування часто не досягають мети; зниження мотивації 

громадян до заощаджень та працевлаштування; поширення практики соціального 

утриманства; збільшення бюрократичного апарату та державних видатків.  

Звертається увага на те, що як у західних, так і вітчизняних наукових 

дослідженнях не визначається зміст поняття «криза соціальної держави». Натомість 

використовуються такі поняття: «суперечності соціальної держави» (К.Оффе), 

«демонтаж соціальної держави» (Т.Чулицька), «банкрутство соціальної держави» 

(А.Толпегін). Наголошується, що дане поняття використовується як синонім до: не 

покриття соціальних ризиків (Дж.Бонолі; Ґ.Еспін-Андерсен, Д.Свонк); 

характеристики політики «скорочення» соціальної держави (П.Пірсон, П.Штарке); 

узагальнення негативних наслідків функціонування соціальної держави (П.Вілдінг, 

Л.Туроу); виникнення економічної кризи (Л.Грінін; Л.Дериглазова, Р.Дзарасов, 

В.Кочетков); опису кризових явищ (О.Попова, М.Ровеллі, Ф.Каселс, Е.Хубер). На 

основі практики функціонування соціальної держави виокремлюються ознаки кризи 

соціальної держави: недосягнення задекларованих соціально-економічних цілей; 

перевищення видатків на соціальні програми над надходженнями до фондів 

соціального страхування; переважання негативних наслідків функціонування 

соціальної держави над позитивними. Криза соціальної держави визначається як 

неспроможності соціальної політики держави досягти поставлених перед нею 

завдань та/або дисбалансу між видатками та надходженнями до фондів соціального 

страхування.  

У другому розділі «Чинники та форми прояву кризи соціальної держави» 

проаналізовано та систематизовано чинники, які викликають кризу соціальної 

держави та виокремлено основні форми її прояву.  

Криза соціальної держави полягає в порушенні рівноваги між соціальним та 

економічним розвитком суспільства внаслідок дії зовнішніх і внутрішніх чинників, 

які в сукупності виступають як її причини. До зовнішніх чинників кризи соціальної 

держави належать: циклічний характер розвитку економіки; боротьба соціально-

політичних груп за владу; зміна способів виробництва (перехід до 

постіндустріальної економіки); глобалізація, що проявляється в конкуренції на 

міжнародному ринку та у вільному русі робочої сили.  

Встановлено пряму залежність між економічними циклами та розвитком 

соціальної держави. Вплив економічних циклів на соціальну державу полягає в 

зростанні безробіття внаслідок падіння попиту на трудові ресурси, що викликано 

скороченням інвестицій у виробництво і зменшення доходів громадян. Економічна 

криза, з одного боку, викликає зменшення наповнення фондів соціального 

страхування, а з іншого – збільшує потреби населення в соціальному страхуванні. 

Збільшення видатків на соціальне страхування, яке випереджає темпи економічного 

зростання, призводить до структурного дефіциту бюджету. 

Проаналізовано причини та наслідки світових економічних і фінансових криз, 

що відбулися після утвердженням соціальної держави: енергетичної й економічної 

кризи 1973-1974 і 1979-1980 років, фінансової кризи 1990-х і 2008-2010 років. Під 

час економічних криз зростаючі і навіть сталі витрати на соціальну політику 

держави знижують економічний потенціал, що призводить до ще більшого 
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уповільнення розвитку та кризи соціальної держави. Дохід найманих працівників 

знижується, а їх потреби в соціальному захисті зростають. Відсутність джерел 

фінансування соціальних програм спочатку поглиблює економічну кризу, а згодом – 

призводить до неспроможності держави здійснювати соціальне страхування. 

Кейнсіанська політика не може використовуватися як засіб попередження кризи 

внаслідок лібералізації фінансових ринків, вільного руху капіталу й робочої сили, а 

також запровадження боргової моделі економіки.  

Кризу соціальної держави спричиняє популістська політика політичних партій 

щодо постійного розширення соціальних програм з метою здобуття підтримки під 

час виборів. Фінансові резерви використовуються політичними партіями не для 

попередження кризових явищ у межах антициклічної кейнсіанської політики, а для 

отримання перемоги на виборах шляхом збільшення видатків та кількості 

соціальних програм. Висока популярність соціальної держави серед усіх соціальних 

груп унеможливлює чергування політичних сил які розширюють та які 

«скорочують» соціальну державу.  

Постійне розширення та нецільове використання фондів соціального 

страхування призводить до поширення практики соціального утриманства, яка 

характеризується використанням колективних фондів соціального страхування в 

індивідуальних цілях, що заперечує принцип розподілу соціальних ризиків. 

Виокремлено основні причини виникнення соціального утриманства: законодавче 

закріплення державного гарантування високого рівня добробуту знижує мотивацію 

до праці та підвищує привабливість користування соціальними послугами; 

відсутність негативної оцінки користувачів державною допомогою; вигідність 

використання перерозподілу суспільних благ для урядових політичних партій з 

метою управління електоральними групами.  

Вплив переходу до постіндустріальної економіки в 1970-х роках на соціальну 

державу полягає у зростанні безробіття, яке викликає звуження бюджетних 

надходжень і збільшення видатків на соціальне страхування, звільнення робітників 

із низькою кваліфікацією, неможливість працевлаштуватися молоді з невідповідною 

кваліфікацією, збільшення кількості низькокваліфікованих іммігрантів. 

Відбувається поділ ринку праці на «інсайдерів», які мають роботу на новому ринку 

праці й піклуються про свій соціальний захист самостійно, та «аутсайдерів», чия 

робота не дає змоги забезпечувати гідні умови життя та вимагає користування 

соціальною допомогою.  

Аналізуються підходи, що пояснюють вплив глобалізації на соціальну 

державу: гіпотеза ефективності, що полягає в «скороченні» соціальної держави для 

підвищення конкурентоспроможності економіки, та гіпотеза компенсації, зміст якої 

зводиться до «розширення» соціальних програм з метою компенсації впливу 

глобалізації. Глобалізація виступає як зовнішній функціональний тиск на соціально-

економічну систему, відсутність реакції на який викликає кризу соціальної держави. 

Вона викликає зменшення заробітної плати та/або надходжень до фондів 

соціального страхування внаслідок перенесення виробництва у регіони з дешевшою 

робочою силою та меншими податками. Це призводить до збільшення потреби 

громадян в соціальному захисті та виникнення кризи.  
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Міграція викликає кризу соціальної держави за трьох умов: надлишку робочої 

сили з невідповідним рівнем кваліфікації; збільшення податкового тиску на корінне 

населення, що спричиняє еміграцію; низького рівня інтеграції іммігрантів в 

суспільство і поширення серед них практики соціального утриманства. Вплив 

іммігрантів на соціальну державу полягає в тому, що рівень безробіття серед 

іммігрантів вищий, ніж серед корінного населення; вони не схильні до інтеграції в 

суспільство; показники народжуваності у іммігрантів вищі.  

Внутрішніми чинниками кризи соціальної держави є: демографічні зміни 

(передусім старіння населення та зниження народжуваності); надання соціальної 

допомоги без тестування реальної потреби в ній; невідповідність форм 

працевлаштування моделі соціальної держави. Внутрішні чинники кризи соціальної 

держави є «новими» соціальними ризиками. Вони виникли після 1975 року і не були 

передбачені в «класичній» концепції соціального страхування.  

Демографічні зміни викликають порушення балансу між працюючим і не 

працюючим населенням. Збільшення тривалості життя підвищує витрати на 

пенсійне та медичне страхування. Зменшення кількості працюючих призводить до 

невідповідності видатків джерелам надходження до бюджету. Зниження 

народжуваності пов’язано з тим, що жінки, прагнучи до стабільної кар’єри, 

народжують пізніше та мають меншу кількість дітей, щоб не переривати трудовий 

стаж. Запровадження нетипових форм працевлаштування (неповний робочий 

день/тиждень, тимчасова зайнятість тощо) також впливає на виникнення кризи 

соціальної держави. Поширення цих форм працевлаштування на молодь та чоловіків 

призвело до зниження наповненості фондів соціального страхування. Роблячи 

меншу кількість відрахувань до бюджету, громадяни продовжують користуватися 

тим самим обсягом соціальних послуг, який відповідає типовим формам 

працевлаштування.  

Затримка в реформуванні соціальної держави викликається наступними 

чинниками: політичними, що пов’язано з високою підтримкою соціальної держави; 

інституційними, які полягають в жорсткості й високій вартості зміни інститутів 

соціального страхування та існуванні інституційного вето у політичних акторів; 

економічними, що пов’язані з неспроможністю приватного сектору забезпечити 

більш дешеві та/або ефективні послуги соціального страхування.  

Формами прояву кризи соціальної держави є дефіцит бюджету та протестні 

акції проти реформування соціальної держави. Інструмент міжнародного 

кредитування, що був запроваджений в 1970-х роках для відновлення економік, був 

використаний не на структурні реформи, а на фінансування соціального 

страхування.  

Країнами, на які найбільше вплинула економічна криза 2008 року є США, 

Греції, Іспанії, Португалії, Італії. В Іспанії та Португалії криза проявилася в 

збільшення дефіциту бюджету та пенсійних фондів внаслідок переходу з 

корпоративної до універсалістської моделі соціальної держави без зміни джерел 

наповнення фондів соціального страхування за низької якості послуг соціального 

страхування. У Греції дефіцит бюджету виник внаслідок постійного збільшення 

видатків на соціальну політику за рахунок зовнішніх позик. Дефіцит бюджету США 



 10 

виник внаслідок перевищення темпів витрат на соціальну політику (збільшення 

кількості користувачів соціальних послуг) над економічним зростанням.  

Протести проти заходів «жорсткої економії» та політики «скорочення» 

соціальної держави майже у всіх країнах Європи пов’язані з високим рівнем 

підтримки соціальної держави. Вони викликані погіршенням соціально-

економічного становища внаслідок кризи соціальної держави. Відмінності між 

протестними рухами в Іспанії та Греції полягають в тому, що в Іспанії протест був 

не проти зменшення видатків, а проти способу їх зниження, а в Греції – проти 

зменшення видатків на соціальне страхування.  

У третьому розділі «Основні шляхи та чинники реформування соціальної 

держави» досліджуються основні чинники, що сприяють реформуванню соціальної 

держави, визначаються шляхи подолання кризи соціальної держави (заходи 

«жорсткої економії», політика «скорочення») та попередження виникнення 

наступних криз шляхом зменшення впливу чинників, що спричиняють кризу (зміна 

принципу перерозподілу принципом соціальних інвестицій).  

Проаналізовано основні заходи щодо подолання економічної та кризи 

соціальної держави в країнах з цільовою (Велика Британія), корпоративною 

(Німеччина), універсалістською (Данія) моделями соціальної держави, а також у 

країнах, що найбільше відчули вплив кризи (Іспанія, Португалія, Італія, Греція). 

Основним засобом подолання кризи в цих країнах стало приведення соціальної 

політики у відповідність до економічних і фінансових умов держави.  

У сучасних умовах, особливо під впливом глобалізації, кейнсіанські заходи 

попередження економічних криз є неефективними. Для подолання наслідків кризи 

необхідно запровадити заходи «жорсткої економії» та політику «скорочення» 

соціальної держави. Заходи «жорсткої економії» – це обмежена в часі політика 

уряду, спрямована 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). 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, допомогу з безробіття та 

пенсійне забезпечення.  

Для зниження впливу чинників, які викликають кризу соціальної держави 

необхідним є запровадження політики соціальних інвестицій. На відміну від 

держави загального добробуту, що ґрунтується на принципі компенсації заподіяних 

громадянам соціальних ризиків, держава соціальних інвестицій передбачає 

попередження впливу соціальних ризиків. Основними принципами держави 

соціальних інвестицій є: визначення нових соціальних ризиків, які спричинені 

переходом до постіндустріальної економіки; забезпечення рівності можливостей; 

забезпечення соціальної інклюзії за допомогою загального працевлаштування; 

підвищення умов розвитку соціальних груп із низькими стартовими умовами за 

допомогою державного фінансування. Метою держави соціальних інвестицій є 

створення умов для індивідуальної спроможності громадян долати соціальні ризики. 

Умовою ефективності соціальної політики є забезпечення громадян можливостями 
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для отримання високооплачуваної роботи та повернення інвестицій шляхом 

податків.  

Визначено п’ять основних напрямів політики соціальних інвестицій, які дають 

змогу попередити дію чинників, що викликають кризу соціальної держави. По-

перше, інвестиції в подолання негативних наслідків старіння населення, які 

полягають в узгодженості тривалості життя та працездатного віку шляхом 

підвищення мінімального обов’язкового стажу для отримання пенсійних виплат із 

збільшенням тривалості життя. По-друге, інвестиції в зменшення безробіття 

внаслідок технологічних змін, які забезпечуються шляхом надання загальної та 

професійної освіти молоді, а також за допомогою програм освіти протягом усього 

життя, що підвищує працевлаштування молоді. Мінімальні виплати у зв’язку з 

безробіттям у поєднанні з тестуванням реальних потреб у такій допомозі 

підвищують мотивацію до працевлаштування та відповідальність за власний 

добробут. По-третє, інвестиції в спеціальну освіту для зменшення негативного 

впливу іммігрантів на соціальну державу їх інтеграції в суспільство, а також 

надання переваги іммігрантам із високою кваліфікацією. По-четверте, інвестиції в 

профілактику захворювань та підвищення якості медичних послуг для зниження 

користування соціальною допомогою на випадок втрати працездатності 

(захворювання). По-п’яте, інвестиції в стимулювання народжуваності за рахунок 

встановлення балансу між роботою і приватним життям для жінок з метою 

досягнення позитивного балансу між працездатними і не працездатними. Засобами 

стимулювання народжуваності є: інвестиції в систему догляду за дітьми; 

запровадження нетипових форм працевлаштування для матерів; встановлення 

«подвійного батьківства» – догляд за дітьми обома батьками. Ефективність 

соціальних інвестицій досягається за допомогою: охоплення всього життєвого циклу 

людини та трудових відносин; створення резервних фондів на перехідний період; 

високої якості соціальних послуг.  

Проаналізовано основні підходи до реформування соціальної держави: 

інституційний, під кутом зору політичної боротьби, соціально-економічний та з 

погляду домінуючих ідей. Дж.Бонолі, Х.Палм, Д.Свонк наголошують, що 

реформування залежить від рівня концентрації влади – чим вища концентрація 

влади, тим більше шансів на реформування. В.Корпі, Ґ.Еспін-Андерсен і П.Пірсон 

доводять, що реформування відбувається, коли при владі перебувають політичні 

партії правого спектру. Представники соціально-економічного підходу вважають, 

що реформування соціальної держави є наслідком соціально-економічних змін: 

глобалізації (Х.Аделантадо і К.Куевас), деіндустріалізації (Т.Іверсен), старіння 

населення й зниження народжуваності (Ф.Каселс), збільшення безробіття (Е.Хубер, 

Дж.Стефенc), економічної кризи (Д.Родрік). Й.Класен, Д.Клеґ, К.Армінгеон, 

М.Бейлєр переконані, що реформування соціальної держави залежить від 

сформованої громадської думки щодо необхідності реформ. Хоча ці підходи 

пояснюють деякі причини реформування в окремих країнах, вони не з’ясовують 

питання чому за схожих умов навіть одні й ті ж самі політичні партії можуть 

впроваджувати реформи, а можуть утримуватися від них.  

Теорія перспектив, представниками якої є Д.Канеман, А.Тверські, 

Р.МакДермот, Дж.Мерсер, К.Вейленд, Дж.Береєкян, дає змогу визначити механізм 
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прийняття рішення політичними акторами щодо реформування. Реформування 

соціальної держави залежить від оцінки політичними акторами поточної ситуації.  

Основними типами реформ соціальної держави під кутом зору їх сприйняття 

виборцями є: непопулярні, нейтральні та популярні. Непопулярними реформами є 

ті, що негативно оцінюються виборцями внаслідок скорочення обсягу та/чи 

коефіцієнтів заміщення державних програм страхування від соціальних ризиків. 

Нейтральні реформи не впливають на медіанного виборця ані позитивно, ані 

негативно. Популярними реформами є ті, що позитивно оцінюються виборцями 

внаслідок збільшення кількості програм та/або коефіцієнтів заміщення програм 

соціального страхування.  

Реформування соціальної держави є непопулярним заходом, наслідком якого є 

зниження підтримки громадянами тієї політичної партії, яка здійснює чи виступає за 

здійснення реформ. Реформування соціальної держави є результатом політичного 

рішення, а не автоматичною відповіддю на об’єктивну необхідність у зміні моделі 

соціальної держави внаслідок соціально-економічної кризи. Сприятливі для 

ефективного реформування соціальної держави умови створюються тоді, коли 

політичні партії користуються технократичним підходом до вироблення політики, 

що характеризується, в першу чергу, орієнтацією на вирішення суспільно-

політичних проблем, а не на підтримку виборців, а також коли урядові політичні 

партії можуть переконати виборців у тому, що реформування несе для них більш 

переваг, ніж відсутність реформ.  

Серед трьох умов реформування соціальної держави (отримання кредиту 

довіри виборців на реформування; застосування ефективної політики; використання 

стратегії уникнення звинувачень виборцями) в сучасних умовах політичні партії 

мають застосовувати стратегії уникнення звинувачень. Для зниження електоральних 

ризиків при реформуванні соціальної держави політичні партії можуть 

застосовувати три стратегії уникнення звинувачень виборцями: маніпуляцію 

процедурою, маніпуляцію сприйняттям, маніпуляцію наслідками. У країнах із 

високим ступенем децентралізації чи тих, на які впливають наднаціональні органи, 

урядові політичні партії можуть використовувати стратегію маніпуляції 

процедурою. За високого рівня довіри до уряду та урядової політичної партії 

ефективною є стратегія маніпуляції сприйняттям, тобто, формування у виборців 

оцінки реформування соціальної держави як меншої втрати 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 реформи в часі 

для зниження усвідомлення її наслідків; компенсації негативного впливу реформи у 

довготривалій перспективі короткотривалими програмами соціальної допомоги. До 

даної стратегії належить також впровадження 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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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 

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 – це 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. 
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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 

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 

«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. 



 15 

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 

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 
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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 

також належить впровадження 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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АНОТАЦІЯ 

 

Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання.– 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України – Київ, 2015. 

Досліджено зміст понять «соціальна держава» та «криза соціальної держави». 

Проаналізовано переваги та недоліки цільової, корпоративної та універсалістської 

моделей. Виокремлено та проаналізовано зовнішні (циклічність суспільного 

розвитку, характер політичної боротьби, глобалізація, міграція, перехід до 

постіндустріального суспільства) і внутрішні (старіння населення, зниження 

народжуваності; зміна балансу між роботою та приватним життям) чинники та 

форми прояву (дисбаланс між видатками на соціальну політику та надходженнями 

до фондів соціального страхування; збільшення позик, які витрачаються на 

фінансування соціальної політики; протести та страйки проти скорочення та/чи 

реформування соціальної держави як засобу подолання її кризи) кризи соціальної 

держави.  

Виявлено шляхи подолання кризи соціальної держави, що полягають у як 

усуненні наслідків (відновлення балансу бюджету та економічного зростання), так і 

у зниженні впливу чинників, що її викликають (соціальні інвестиції). 

Ключові слова: соціальна держава, держава загального добробуту, криза 

соціальної держави, соціальна політика, соціальні ризики, соціальні інвестиції.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Харченко А.С. Кризис социального государства: причины и пути 

преодоления. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины – Киев, 2015. 
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Анализируются основные подходы к определению понятия «социальное 

государство», в диссертации дается авторское определение социального 

государства, автор также указывает различия между «социальным государством» и 

«государством всеобщего благосостояния». Раскрываются причины возникновения 

и увеличения значимости социальной функции государства.  

Рассматриваются основные подходы к типологии социальных государств, а 

также определяются три основные модели социального государства – целевая, 

корпоративная и утилитаристская. Выявлены преимущества и недостатки каждой 

модели социального государства.  

Выделяются негативные последствия реализации социальной политики 

государства, основные признаки кризиса социального государства, а также дается 

авторское определение кризиса социального государства. В диссертационном 

исследовании систематизируются внешние (цикличность общественного развития, 

характер политической борьбы, глобализация, миграция, переход к 

постиндустриальному обществу) и внутренние (старение населения, снижение 

рождаемости, изменение баланса между работой и личной жизнью) факторы, 

которые вызывают кризис социального государства. Раскрываются формы 

проявления кризиса социального государства: дисбаланс между расходами на 

социальную политику и поступлениями в фонды социального страхования; 

увеличение займов, которые расходуются на финансирование социальной политики; 

протесты и забастовки против сокращения и/или реформирования социального 

государства как средства преодоления его кризиса.  

Устанавливаются пути преодоления кризиса социального государства: 

устранение последствий кризиса (меры «жесткой экономии» и политика 

«сокращения») и снижение уровня влияния факторов, которые его вызывают с 

помощью социальных инвестиций. Определяются пять направлений политики 

социальных инвестиций: инвестиции в преодоление негативных последствий 

старения населения; инвестиции в сокращение безработицы; инвестиции в 

программы социализации для мигрантов; инвестиции в профилактику заболеваний и 

повышение качества медицинских услуг; инвестиции в стимулирование 

рождаемости.  

Обосновывается, что реформирование социального государства является 

непопулярной реформой, которая связана с риском снижения поддержки граждан 

той политической партии, которая инициирует реформу. Автор доказывает, что 

реформирование социального государства зависит от убеждения политических 

партий в том, что потери вследствие отсутствия реформ являются большими, чем 

вследствие реформирования, а отмеченное понимание приходит вследствие 

деятельности политических партий в рамках технократической модели 

формирования политики. Утверждается, что для снижения электоральных рисков 

при реформировании социального государства политические партии должны 

использовать стратегии избегания обвинений от избирателей: манипуляцию 

процедурой, манипуляцию восприятием, манипуляцию последствиями. Также 

анализируются условия, при которых каждая из стратегий является наиболее 

эффективной.  
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SUMMARY 

 

Kharchenko O.S. Welfare State Crisis: Causes and Ways of Surmounting. – 

The Manuscript. 

The Thesis is submitted for obtaining the degree of Candidate of Political Science in 

speciality 23.00.02 – Political Institutes and Processes. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, MES of Ukraine – Kyiv, 2015. 

The thesis deals with analysis of «social state» and «welfare state crisis» concept. 

Defined, characterized, as well as highlighted the advantages and disadvantages of the 

target, corporate and universal welfare state models. Analyzed exogenous (cyclicity of 

social development, the nature of the political struggle, globalization, migration, and the 

transition to a post-industrial society), internal (aging of population, birth-rate failing, 

changing the balance between work and personal life) factors and forms of the welfare 

state crisis (imbalance between spending on social policy and income of social security 

funds; increase in loans, the cost of financing social policy; protests and strikes against the 

reduction and/or reform of the welfare state as a means to overcome its crisis) 

manifestation.  

Analyzed in details main surmounting of the welfare state crisis. Indicated that 

overcoming the welfare state crisis consists from elimination of the consequences (budget 

balance and economic growth renewal) as well as reducing the impact of the factors that 

caused welfare state crisis (social investment). 

Keywords: social state, welfare state, welfare state crisis, social policy, social risks, 

social investments.  

 


