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Современные модели Социальной политики 
как инСтрумент обеСпечения 

экологичноСти общеСтвенной жизни
В статье проанализированы существующие подходы к пониманию 

сущности социальной политики. Указано, что изменение образа жизни де-
терминирует появление новых социальных потребностей. Выделены при-
знаки, по которым можно зафиксировать изменение образа жизни. Пред-
ставлено систематизацию моделей социальной политики в соответствии с 
изменением образа жизни. Продемонстрировано, что существующие мо-
дели разворачиваются преимущественно в одной из форм организаций: 
государство, бизнес, общественный сектор. Подчеркивается связь между 
пониманием понятия «социальная справедливость» и содержанием соци-
альной политики.

ключевые слова: модели социальной политики, изменение образа 
жизни, социальная справедливость.

актуальність проблеми.Подолання суспільної кризи 
передбачає або певні зміни у функціонуванні соціальних ін-
ститутів, або радикальні перетворення у способі життя.Зміна 
способу життя детермінує появу нових соціальних потреб, які 
починають задовольнятися в нових формах соціальної робо-
ти. Якщо форми організації життя перестають задовольняти 
існуючі соціальні потреби, знову відбувається зміна способу 
життя. Основою соціальної політики держави має виступа-
ти та форма соціальної робота, яка дозволяє максимально 
ефективно вирішувати актуальні соціальні проблеми.
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Проблемна ситуація полягає у тому, що наявно функціо-
нуючі моделі соціальної політики досить часто не встигають 
за зміною способу життя  та актуальними потребами насе-
лення. Така невідповідність порушує екологічність суспіль-
ного буття.

мета нашого дослідження проаналізувати сучасні моделі 
соціальної політики з точки зору відображення характеру со-
ціальних проблем суспільства та запитів населенням. 

аналіз досліджень та публікацій з даної теми. 
Класикою моделювання соціальної політики є погляди 
таких науковців як Р.Титмус,С. Лейбфрид, А. Сапір, У. 
Лоренц та Г.Еспінг-Андерсен. Феномену «соціальної полі-
тики» присвячено чимало наукових праць таких зарубіж-
них (М.ГансліТеренс, В. Зомбарт, Р. Баркер, І.Ортіс) та ві-
тчизняних науковців (М.Бригадир, В.Дерега, Г.Попович, А. 
Сіленко, Т.Семигіна, П.Старецька, В. Собченко, П.Шевчук 
та ін.).Різні класифікації потреб особистості наводять такі 
вчені як Р. Блейк, В. Казміренко, Ф. Тейлор, А. Файоль, 
Ю. Швалб.

виклад основного матеріалу дослідження. З історії 
соціальної роботи, ми можемо виокремити сім основних ета-
пів зміни способу життя. Цейпроцесможназафіксувати за та-
кимиознаками: 

зміна соціальних потреб;- 
зміна системи ціннісних орієнтацій, ідеології;- 
зміна системи очікувань, життєвих пріоритетів, ці-- 

лей; 
зміна оцінки якості життя.- 

Перша суттєва зміна способу життя відбувалася у ХVIIст. 
Вона пов’язана зі зміною в системі ціннісних орієнтацій, 
що спричинила релігійна санкція на отримання прибутку.  
Цей етап характеризується появою міст та утворенням вер-
стви вільнонайманих робітників, що породило величезну 
кількість проблем соціального характеру. Інституційна (дер-
жавна) форма соціальної роботи намагалася подолати нега-
разди ізолюючи соціально хворих осіб, тобто захист здорових 
від соціально небезпечних членів суспільства. Соціальні по-
треби того часу не виходили за рамки задоволення базових 
на рівні біологічного існування (виживання).

Наступний крок у зміні способу життя відбувся після 
Французької революції в кінці  ХVIIІ ст. Зміна державного 
устрою, перехід від абсолютної монархії до парламентської 
держави, призвів до зміни життєвих пріоритетів та появи 
громадянських свобод. Індивід проголошувався найвищою 
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формою буття. Відбулося розподілення незахищених верств 
населення на хворих та працездатних. Соціальна політика 
держави була розрахована тільки на тих, хто самостійно  не 
міг вирішити проблеми.

Третій етап пов’язаний зі зміною у системі ціннісних орі-
єнтацій, які відбулися у Російській Імперії після відміни 
кріпацтва. У зв’язку зі зміною структури зайнятості, со-
ціальна політика держави розгорталася у формі соціального 
піклування. Суттєвим надбанням того часу є децентраліза-
ція допомоги за рахунок місцевої ініціативи в сфері суспіль-
ного життя. 

Початок  ХХ ст. у США на Європі ознаменувався розвиком 
гуманітарних наук та становленням наукових основ соці-
альної роботи. Для четвертого етапу характерними є спроби 
з’ясувати причини соціальних негараздів  та пошук шляхів 
їх подолання з метою покращення соціальної ситуації, що в 
свою чергу призвело до зміни системи очікувань. Державна 
соціальна політика ґрунтується на тому, що всім допомогти 
немає змоги, тому слід працювати з причинами соціальної 
нестабільності. Так закладаються основи корпоративістської 
моделі соціальної політики

Паралельно з цим у Радянському Союзі відбувається змі-
на ідеології та починаються процеси розкуркулення та ко-
лективізації. Соціальна політика реалізується у системі со-
ціального забезпечення, тобто держава гарантує безпеку від 
соціальних негараздів.

У 70-80 роках ХХ ст. відбувається переорієнтація на сус-
пільство споживання. Зміна способу життя пов’язана зі 
зміною оцінки якості життя. Соціальна політика по-
чинає вибудовуватися навколо ідеї соціальної підтримки. 
Скандинавська модель є найкращим її втіленням. Соціальна 
підтримка була направлена на задоволення потреби саморе-
алізації у соціумі. 

Сьогодні зміна образу життя відбувається в системі 
життєвих пріоритетів. Прагнення до самовдосконалення, 
професійної реалізації, самонавчання стали набагато більш 
цінними, ніж людські відносини. Цей процес почався з кінця 
ХХ ст. та пов'язаний з розвитком інформаційних технологій.
Соціальна політика робить ставку на надання соціальних 
послуг, які могли б індивідуально задовольнити потреби 
клієнтів.

Сучасна соціальна робота паралельно функціонує у фор-
мах соціального забезпечення, захисту, опіки, підтримки, 
патронажу, страхування, послуг. Кожна з форм соціальної 
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роботи є стрижнем соціальної політики конкретних держав. 
Інституціалізація соціальної роботи сьогодні пов’язана з по-
шуком ефективної моделі соціальної політики. Ефективність 
визначається у наявності адекватної форми щодо задоволен-
ня актуальних потреб населення.  

Ми виходимо з того твердження, що соціальна політика – 
це взаємодія держави, громадянського суспільства та комер-
ційних структур у сфері соціального розвитку. Це система 
заходів, спрямованих на покращення якості й рівня життя 
різних соціальних груп.

Найскладнішим завданням є пошук найбільш адекватної 
форми задоволення потреб. Різні моделі соціальної політики 
по-різному підходять до вирішення цієї проблеми. Наведемо 
найвідоміші підходи. 

Класикою моделювання соціальної політики є погляди 
британського соціолога Р. Титмуса, який вирізняв маргі-
нальну (США), інституційно-розподільчу (Швеція) і проміж-
ну (Німеччина, Велика Британія) моделі соціальної політи-
ки [3]. Згідно з маргінальною моделлю, соціальний захист 
надається лише тоді, коли для задоволення потреб індивіда 
недостатньо не тільки його власних зусиль, а й зусиль роди-
ни та громади як природних механізмів задоволення соці-
альних потреб. Соціальний захист має допоміжний характер 
і діє вибірково щодо найбідніших груп  населення. 

Інституційно-розподільча модель має два основні елемен-
ти. Один елемент, розподільчий, передбачає вирівнювання 
розподілу ресурсів між людьми, а інший, інституційний, ба-
зується на прийнятті державою соціальної відповідальнос-
ті за добробут своїх громадян і за пом’якшення негативних 
наслідків ринкового функціонування. Показник соціальних 
витрат у цій моделі становить більше третини від валового 
національного продукту, а частка приватного сектора в на-
ціональній системі соціального захисту мінімальна [3]. 

Проміжна модель мала поєднати риси як інституційно-
розподільчої, так і маргінальної моделей. Цей підхід є дово-
лі гнучким щодо соціальної й гуманітарної політики і надає 
можливість змінювати стратегію відповідно до внутрішньо-
політичних чинників. Необхідно зберігати баланс між соці-
альними гарантіями держави та відповідальністю громади 
й сім’ї за члена суспільства. 

Інший дослідник, С. Лейбфрид запропонував класифіка-
цію, яка  базується на принципі «сімейної схожості». Його чо-
тири моделі характеризують переважно європейські  підходи 
до соціального захисту: англосаксонська модель (залишко-
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ва); «бісмаркова» (інституціональна) модель; скандинавська 
(модерна); латинського узбережжя (рудиментарна) [2].

У. Лоренц виокремлює чотири моделі: скандинавську, за-
лишкову, корпоративістську та рудиментарну[4]. Головною 
ознакою скандинавської моделі є універсальна система соці-
ального захисту. Важлива умова реалізації цієї моделі – за-
йнятість, що забезпечується державою. Найповніше ця мо-
дель реалізована у Швеції. Залишкова модель спрямована 
на підтримку індивіда поза межами ринку праці. Державна 
соціальна допомога не має комплексного характеру та спря-
мована передусім на малозабезпечених. У рамках корпо-
ративістської моделі держава може делегувати обов’язки 
щодо соціального захисту і особливо щодо соціального стра-
хування професійним, релігійним або доброчинним органі-
заціям. Рудиментарна модель соціального захисту властива 
для Португалії, Іспанії, Греції, Ірландії та частково Італії. 
Надання персональних послуг, догляд держава перекладає 
на волонтерський та неформальний сектори [4].

А. Сапір розрізняє чотири окремі європейські соціаль-
ні моделі – північну, англосаксонську, континентальну та 
середземноморську[6]. 

Північна модель (Данія, Швеція, Нідерланди) відрізня-
ється високим рівнем соціального захисту та універсальним 
характером надання допомоги, значним фіскальним наван-
таженням на ринок праці. 

Англосаксонська модель має універсальний характер 
надання допомоги лише у виняткових випадках, зокрема 
грошові виплати призначені передусім на підтримку людей 
працездатного віку. 

Таким чином, система спрямована на заохочення актив-
ності в пошуках роботи. Для континентальної моделі власти-
ва корпоративна основа соціальної політики, розмір соціаль-
них виплат  залежить від величини сплачених робітником 
внесків. Особи, що не мають соціальної страховки, можуть 
розраховувати на надання соціальної допомоги з держбю-
джету. Середземноморська модель характеризується перева-
жанням  пенсійних виплат у соціальних витратах, значною 
диференціацією отримувачів допомоги залежно від статусу, 
регулюванням заробітної плати[6].

Досить поширеним є термін «європейська соціальна мо-
дель»,  яку можна визначити як набір принципів,  цінностей, 
спільних для європейських країн і заснованих на переконан-
ні,  що стабільне економічне зростання має поєднуватися з 
постійним  покращенням умов життя та праці громадян [5].
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Загалом соціальна політика кожної держави реалізується 
у найбільш інституційній формі. В Україні за часів СРСР та-
кою формою було соціальне забезпечення. Швеція спрямовує 
свої зусилля на соціальну підтримку як прогресивну форму 
соціальної роботи. Західна Європа активізує діяльність на 
ринку соціальних послуг через громадські організації. США 
традиційно будують свою політику на системі соціального 
страхування. 

Існує багато підходів до класифікації моделей соціальної 
політики. Вони відрізняються: джерелом фінансування, на-
явністю соціальних гарантій, способом задоволення потреб, 
доступністю, способом охоплення клієнтів і домінуючою фор-
мою надання допомоги. Систематизація сучасних підходів 
до моделей соціальної політики представлена у табл. 1.

Таблиця 1
моделі соціальної політики

Модель
(інша назва)

Консервативна
(маргінальна)

Ліберальна
(проміжна)

Соціалістична
(інституційно-

перероз
подільча)

Сутність залишкова корпора
тивістська

державна

Домінантна 
форма соціальної 

роботи

соціальні
послуги

соціальне
страхування

соціальне
забезпечення

Наявність 
соціальних 

гарантій

немає часткова є

Сектор громадський
сектор

бізнес держава

Джерело 
надходження

фінансів

заохоченнядо
громадської
ініціативи

посилення
співпраціз
приватним
сектором

збільшення
частки

національного
доходув
соціальних
витратах
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Потреба безпека,комфорт
самоствер-
дження,

існуєрівність
можливостей
іззадоволення

потреб

свобода,
самовдос-
коналення,

самоактуалізація

забезпечення
життє-

діяльності,
підвищення
якостіжиття

Зміст держава
добробуту

середньогокласу

загальнеблаго
всьогонароду

відпові-
дальність

суспільстваза
кожного

Охоплення 
клієнтів

вибіркове адресне безособове

Спрямованість 
економіки у 

соціальній сфері

економічний
розвиток

держависприяє
вирішенню
соціальних
негараздів

захисттих,хто
немаєніяких
доходів,окрім
соціальних

держава
гарантує
безпекувід
соціальних
негараздів

Країна Німеччина,
Австрія,

Франція,Бельгія,
Нідерланди

США,Велика
Британія,

Австралія,Нова
Зеландія

Швеція,Данія,
Норвегія,
Ізраїль

У багатьох авторів критеріями для виокремлення моделей 
є розмір і джерело отримання соціальних виплат. Головним 
для розуміння сутності моделей соціальної політики є сектор, 
навколо якого розгортається активність у разі необхідності 
надання соціальної допомоги. Переважна спрямованість на 
державу, бізнес чи громадську форму сповнює змістом ту чи 
іншу модель. В реальній економіці моделі в чистому вигляді 
не існує.  

Україна намагається відійти від політики соціального за-
безпечення до надання соціальних послуг. Деякі категорії 
клієнтів соціальної роботи (пенсіонери, люди з особливими 
потребами) залишаються в державному секторі, іншими по-
чинають опікуватися  громадські організації (діти-сироти, 
невиліковно хворі).
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Установлення ефективного балансу між державним, гро-
мадським і бізнес-сектором дозволить мати більш широке за-
лучення категорій населення та появу адресності в соціаль-
ній роботі. Кожен з цих секторів має займатися визначеними 
категоріями населення. 

Наприклад, незахищені категорії населення (сім’я в 
складних життєвих обставинах, діти-сироти і т. ін.) мають 
залишитися під захистом держави. Реабілітація та ресоці-
алізація осіб з адиктивною поведінкою може реалізовува-
тися у громадському секторі, оскільки вони вже на сьогод-
ні мають великий досвід у цій сфері. Активізувати роботу у 
бізнес-секторі можливо за рахунок підвищення соціальної 
відповідальності, наприклад, пошук ефективних форм пра-
цевлаштування інвалідів, з реальним залученням до робо-
чого процесу. 

Для координації діяльності державного, громадського та 
бізнес- секторів потрібна чітка соціальна політика держави. 
Розробка механізму моніторингу соціальних потреб населен-
ня дозволить визначити категорії, які потребують допомоги. 
Аналіз реального змісту потреб повинен покращити ефек-
тивність і якість надання соціальних послуг. 

Ключовим у різних моделях є розуміння того, що таке со-
ціальна справедливість. Упродовж тривалого часу вважали, 
що будь-яке державне втручання у перерозподіл прибутків, 
регулювання та планування є аморальним. Традиційна еко-
номічна наука визначає, що вільний ринок не є  максимально 
ефективним способом розподілу економічних ресурсів, проте 
є найбільш справедливим. Якщо багатство концентрується 
в одних руках, ринок має виправити цю ситуацію. З 80-х ро-
ків ХХ ст. постійно зростав прибутковий податок, особливо 
на нерухомість. Однак в останніх десятиліттях він був зни-
жений у більшості розвинених країн, навіть у Нідерландах 
і Швеції з їх потужною системою соціального забезпечення. 
За такої моделі соціальне розшарування відбувалося на 
дуже багатих і дуже бідних. Протести «Захопи Уолл-стріт», 
що розпочалися у 2011 р., ілюструють зміну в сприйнятті со-
ціальної справедливості в західному суспільстві. Рівність і 
справедливість виявилися різними поняттями. Економічна 
рівність, досягнута завдяки високими податками і перероз-
поділом прибутків, справедлива для тих, хто бідний, але 
несправедлива для тих, хто працездатний, винахідливий. 
Якщо обмежені ресурси розподіляються порівну, це вважа-
ється справедливим. Зі зростанням добробуту така ситуація 
перестає сприйматися як справедлива. 

Люта Л.П.
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Що ж таке успішна модель соціальної політики? Залежно 
від економічного розвитку країни та чи інша модель є 
більш адекватною. Наприклад, сьогодні Ізраїль повторює 
історію США та Великої Британії, які, керуючись теорією 
М.Фрідмана, вирішили, що справедливо, якщо багаті будуть 
і далі багатшати. Так, максимальна ставка державного по-
датку в США в 1982 р. впала до 50%, в 1988 р. – до 28%, у 
2011 – 35%[1].

У традиційно капіталістичних культурах суспільна сві-
домість зазнає змін. Молодь вимагає справедливого розпо-
ділу ресурсів. Криза 2008 р. показала, що ліберальна та 
консервативна модель не працюють. Вільний ринок не за-
вжди здатний самокоригуватися. Ефективною є динамічна 
модель соціальної політики, яка враховує економічну си-
туацію та запити населення. У достатньо мінливому світі 
неможливо раз і назавжди обрати єдиний курс соціальної 
сфери. Під час економічної кризи найменших втрат зазнала 
економіка Китаю, Ізраїлю, оскільки вони постійно перегля-
дають свою політику стосовно соціально вразливих категорій 
населення. 

висновки.Соціальна політика держави є елементом 
складної системи задоволення потреб населення. Історично 
економічний розвиток держави та характерний спосіб жит-
тя формували реальний зміст соціальних потреб населення. 
Зміну способу життя можна зафіксувати за такими ознака-
ми: зміна соціальних потреб; зміна системи ціннісних орієн-
тацій, ідеології; зміна системи очікувань, життєвих пріори-
тетів, цілей; зміна оцінки якості життя. Зміна способу життя 
завжди диктувала зміни до форм організації соціальної ро-
боти по задоволенню потреб.

Форма соціальної роботи, яка традиційна для кожної окре-
мої країни, набула максимально інституційних ознак і стала 
державною. Такими соціальними формами є допомога, за-
хист, забезпечення, підтримка, опіка, страхування, послуги. 
Сучасна соціальна політика зберігає ефективне надбання 
минулого та визначає перспективи розвитку соціальної сфе-
ри в майбутньому. Для пошуку найбільш ефективної моделі 
соціальної роботи аналіз слід проводити за такими критері-
ями: джерело фінансування, наявність соціальних гарантій, 
спосіб задоволення потреб, доступність, спосіб охоплення 
клієнтів, домінуюча форма надання допомоги.

Зміст моделі соціальної політики суттєво залежить від ро-
зуміння поняття «соціальна справедливість». Визначаючи 
що таке справедливість, держава вирішує кому, коли, в якій 
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формі і в якому обсязі допомагати. Історія соціальної роботи 
продемонструвала нам, що це поняття є досить мінливим та 
ситуативним відображення соціально-економічних процесів 
у суспільстві.

перспективними напрямками подальших досліджень 
єрозробка ефективної моделі соціальної політики виключно 
для українських реалій. Зміст моделі має відображати еко-
номічну, психологічну, соціальну та адміністративну скла-
дову. Пошук гармонійного балансу між ними надасть мож-
ливість забезпечити екологічність суспільного буття.   
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The article deal with analyzes of the existing approaches to under-
standing the essence of social policy. The article point to that lifestyle 
changer determines the emergence of new social needs. Marked with 
sings, which can detect a chance of lifestyle. Submitted by the system-
atizing social policy models in accordance which the changing lifestyles. 
Demonstrated that the existing models are developed primarily in one 
of forms of organization: government, business, public sector.Emphasizes 
the connection between understanding the concept of «social justice» and 
content of social policy.
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