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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Поняття «соціальна держава» або «держава соціального добробуту» 

вживається в Західній Європі ще з кінця 40-х років минулого століття. 

Найважливішою особливістю такого типу держави є високий рівень 

соціальної 

безпеки й соціальної захищеності її громадян. Досягнення такого рівня 

можливе завдяки проведенню ефективної соціальної політики. 

Державна соціальна політика – це дії держави в соціальній сфері, що 

переслідують певні цілі, співвіднесені з конкретно-історичними обставинами, 

підкріплені необхідними організаційними й пропагандистськими зусиллями, 

фінансовими ресурсами й розраховані на певні етапні соціальні результати 

[1, c. 

326]. 

Незважаючи на те, що головним суб‘єктом соціальної політики є держава, 

поряд з нею активну роль у соціальній політиці виконують інші, недержавні 

суб‘єкти, зокрема, профспілки й політичні партії. 

Головними показниками ефективності соціальної політики є рівень 

добробуту, освіти, здоров‘я населення, соціальної стабільності, 

конструктивності відносин соціальних груп і т.д. 

Важливе місце в досягненні поставленої мети має стратегія соціальної 

політики, яка являє собою своєрідний план розв‘язання соціальних проблем 

країни на кожному конкретно-історичному етапі. 

У демократичному суспільстві плюралізм ідеологій та наявність різних 

суб‘єктів породжує розмаїтість цілей і багатоманітність стратегій соціальної 

політики. Кожна зі стратегій входить складовою частиною в ту або іншу 

ідеологію й програму суспільного розвитку. 

Нижче наведений перелік моделей соціальної політики в різних країнах. 

Американська. Головний принцип – відокремлення соціального захисту 

від вільного ринку й обмеження захисту лише тих, хто не має інших доходів, 

крім соціальних виплат. При цьому забезпечується досить високий рівень і 

якість життя основної частини населення [2, c. 176]. 

Відмінні риси: відсутність уніфікованої системи соціального захисту, 

мінімалістський підхід до розв‘язання соціальних проблем; реалізація 

федеральних програм на рівні штатів із подвійним фінансуванням із 

бюджетів 

обох рівнів; обов‘язкове солідарне соціальне страхування, за рахунок якого 

виплачують пенсії, допомогу малозабезпеченим тощо; використання 

перевірки 

нужденності в усіх програмах соціальної допомоги; розгалужена мережа 

добровільного медичного страхування, частково регульованого державою; 



існування приватних закладів із надання платних соціальних і медико-

соціальних послуг; активна діяльність благодійних організацій за відсутності 

політики ―соціального замовлення‖, розвиток волонтерства [2, c. 178]. 

Шведська. Термін ―шведська модель‖ з‘явився наприкінці 1960-х рр., 

коли іноземні спостерігачі стали відзначати успішне сполучення у Швеції 

швидкого економічного зростання з політикою реформ на тлі відносної 

соціальної безконфліктності в суспільстві. Відзначається надзвичайно 

високою 

часткою ВВП, яка розподіляється через бюджет (понад 50%); соціальна 

політика тісно пов‘язана з державним регулюванням економіки, що має чітко 

виражену соціальну спрямованість [2, c.183]. 

Англосаксонська. Притаманна країнам Великої Британії, Ірландії, 

Канади. Виступає як проміжна між ліберальною американською і соціально 

орієнтованою шведською та німецькою моделями. Для неї характерним є 

активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку 

держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і 

перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%) [2, c. 185]. 

Японська. Передбачає проведення політики вирівнювання доходів, 

особливу політику використання робочої сили (система довічного найму з 

певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, 

солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб‘єктами у 

розв‘язанні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення 

життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів [2, c. 189]. 

Загальноєвропейська. Основою є принцип поєднання економічної 

ефективності та соціальної солідарності. Наголос робиться на збалансований 

розвиток соціальної політики Європи, транспарентність і дотримання 

інтересів 

усіх країн-членів ЄС. Відбувається процес переорієнтації соціальних програм 

з 

універсального рівня на індивідуальний, що значно дешевше і ефективніше, 

тому що адресна допомога надається тільки тим, хто її дійсно потребує [2, c. 

192]. 

Таким чином, зважаючи на багатовекторність соціальної політики в 

процесі її проведення важливо враховувати усі її напрями, не захоплюючись 

одними й не ігноруючи інших. Ефективність реалізації соціальної політики 

будь-якого рівня найбільшою мірою залежить від стану економіки, наявності 

необхідного фінансування соціальних програм за рахунок держави, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, спонсорів і т.д. [3, c. 71]. 
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