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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

У Європі обговорюється  ступінь участі спільноти у 

зупиненні дисбалансу, який спричинила ринкова 

економіка державам [1]. З історичного досвіду випливає, що 

соціальна політика повинна «балансувати»  між двох берегів, 

роблячи життя зручним і комфортним для суспільства. 

Однією стороною такої ситуації є така, коли держава 

взагалі не вступає в спір з різних причин у виникаючих 

соціальних непорозуміннях,  зростання масштабів яких з 

часом призводить до економічних та соціальних розладів, 

шкідливих для демократії та економічної системи. Така 

система зміщує тягар всіх соціальних ризиків на особу, яка 

сама має захистити себе. Сьогодні такої практики в системі 

ЄС не існує. 

Друга сторона - це ситуація повної участі 

громадськості у ліквідації протиріч,  які збільшують витрати 
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на соціальне забезпечення, тобто захист старих, хворих, 

інвалідів, осіб з обмеженими можливостями, поступово веде 

до кризи державних фінансів та приватного 

сектора. Соціальний ризик у цій системі повністю залежить 

від держави, і громадяни звертаються до держави зі своїми 

претензіями щодо ризиків. Така система була ототожнена з 

соціалістичними країнами. 

Між цими двома крайнощами існує ціла низка 

непрямих ситуацій, які - характерні для окремих країн – її 

можна описати у формі соціальних моделей. Проте ці моделі 

не можна охарактеризувати, незважаючи на очевидну 

спокусу, лише через призму державних витрат у соціальних 

цілях. Бюджетні (фінансові) критерії доповнюються якісними 

критеріями, такими як: 

організація соціальної політики (статична модель); 

управління соціальною політикою (динамічна модель); 

кількість недержавних організацій у соціальній сфері; 

ступінь реалізації соціальних прав; 

умови доступу до пільг та послуг; 

вибірковість і широкі гарантії ризиків соціального 

забезпечення. 
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 Досі спостережуваний домінуючий підхід до моделей 

соціальної політики, що зустрічається в літературі з цього 

питання, пов&apos;язаний з економічним аналізом та оцінкою 

державних протиріч (шляхів) у соціальній сфері. Протиріччя 

обговорюються спільнотою, інколи забувається, що вони є 

другорядними, а не основними елементами оцінки моделі 

соціальної політики. Як використовуються витрати  залежить 

від двох інших моделей - статичних і динамічних. Статична 

модель соціальної політики є ідеальною, (найчастіше 

конституційною), концепцією цілого ряду державних 

інститутів (заснованих на соціальних правах), продумана і 

закріплена на демократичних засадах, які зупиняють 

розбіжності, установлюють життєві гарантії та забезпечення 

перед існуванням соціальних ризиків. 

У країнах ЄС існує загальна згода щодо існування 

Міністерств Праці (Зайнятості),  які  іноді називають "Справи 

Соціальні».  Поняття існування державного органу, такого як 

Міністерство Праці (Зайнятості) або Справ Соціальних, 

має підстави забезпечення і проведення соціальної політики 

ширше. Інакше фінансові ресурси, що працюють у секторі 

соціальної політики, тобто політика зайнятості, витрачаються 
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по-різному, не враховуючи кола питань ринку праці, який 

всебічно пов&apos;язаний з соціальним забезпеченням. 

 Однак в окремих країнах ЄС питання щодо самого 

місця сім&apos;ї у державній соціальній політиці не дійшло 

згоди. В більшості з них вважається, що це питання може 

стати безпосереднім інтересом держави. Наприклад, у 

Німеччині це питання було безпосередньо включено до 

завдань Міністерства Сім&apos;ї, громадян старшого віку, 

жінок та молоді, а у Франції – це місце відведено 

Міністерству Праці та Солідарності. 

 В ЄС немає єдиної сімейної політики, оскільки 

ситуація потребує вибірковість в такому делікатному 

питанні. Замість цієї політики зареєстровано лише кількість 

шлюбів, розлучень, дітей, народжених у шлюбі та поза 

шлюбу. 

 Є країни, в яких політика охорони здоров&apos;я 

поєднується з працею (Австрія), або з соціальною допомогою 

(Греція, Швеція, Фінляндія). У Ірландії охорона 

здоров&apos;я поєднується з питанням розвитку дітей, а в 

Нідерландах охорона здоров&apos;я поєднується зі спортом. 

Освіта є ще одним прикладом. Ніхто не оскаржує 

важливості цього питання, це виявляється в назвах 
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міністерств країн ЄС, хоча і з різними пріоритетами. В одних  

країнах це поєднується з наукою та дослідженнями, інших - 

безперервною освітою та релігією (Греція). 

Організаційні рішення проблем соціальної нерівності 

та вирівнювання життєвих шансів є вираженням вступу в ЄС 

держав з різним рівнем підготовленості,  де вони набувають 

шанс стати егалітарними ( суспільство рівних), і стають ними. 

 З цією метою соціальні права закріплені в  Декларації прав 

людини і громадянина та у Договорах Маастрихту 

(07.02.1992р), та Амстердама (02.10.1997р.). 

У французькій літературі  підкреслюється мінливість 

моделі держави як суб&apos;єкта. Наприклад, існували  

держави - спостерігачі; держави - "гігієністи"; держави 

захисники;  держави-організатори; держави -  піклувальники, 

а сьогодні ( в даний час), їх називають «двигунами» 

соціального добробуту [2]. 

Держава, яка піклується про суспільство  -   визнає, що 

ринок не здатний вирішувати соціальні проблеми громадян, і 

вони самі не можуть з цим впоратись. Тому необхідно 

використовувати соціальний інтервенціонізм (вторгнення), 
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 зміст і масштаб якого залежить від поточних соціальних 

проблем. 

З моделлю держави, яка піклується про суспільство,  

зв‘язані християнсько-демократичні (корпоративні) та соціал-

демократичні (скандинавські) напрямки управління.  

Перша корпоративна модель стосується участі 

працівників та роботодавців у страхуванні  життя. Громадяни 

застраховані на період, коли вони не зможуть працювати з 

поважних причин, а держава гарантує базовий рівень 

соціального забезпечення. Завдання з соціальної допомоги та 

страхування виконуються разом із державними фінансовими 

ресурсами  неурядовим організаціям. У Німеччині ці питання 

вирішуються спеціалізованими організаціями. Ця модель 

також простежується у Австрії, Бельгії, Франції, Нідерландах 

та країнах південної Європи. 

Скандинавський тип опіки та піклування є 

результатом багатьох років соціал-демократичної діяльності і 

базується на дуже високих податках громадян. Завдяки 

 досягненню високого валового доходу швед отримував 

менше, ніж португалець або грек. Співвідношення валової та 

чистої заробітної плати у середині 1990-х років у Швеції 

становило 8: 1 та 11: 1 - на внески до соціального 
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страхування. Опіка держави була майже повністю вирішена в 

результаті перерозподілу громадянських податків у 

соціальних цілях. Шведська соціал-демократія проголосила 

гасло егалітаризму (рівності), здійсненого шляхом усунення 

індивідуальних соціальних рішень та заміни їх державною 

бюрократією. 

У Європі відбуваються дебати про межі державного 

соціального інтервенціонізму (державного втручання).  Якщо 

держава - «піклувальник» накладає великі податки на 

громадянина, це "змушує" платника податків до нечесної 

поведінки. Чим вище внесок соціального страхування, тим 

складнішим стає захист від зловживань. Чим більше людей 

порушують норми, тим сильніше імпульс для наслідування. 

Порушення закону дає одиниці вимірюваних фінансових 

переваг. У багатьох країнах створено "сіру" економічну зону, 

яка дає економічні наслідки, але відбувається «економія» на 

соціальні витрати. У Швеції ця зона оцінюється в 15%, у 

Німеччині - близько 20% . 

«Держава - піклувальниця» є адресатом суверенних 

вимог громадян. Політики, які формують необхідність 

збалансувати економічні розбіжності, за загальним визнанням 
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піднімають голоси виборців, але не можуть усунути 

конфлікти навколо розподілу доходу; навпаки - чим більша 

сума податків на соціальний поділ, тим гостріше конфлікт 

між тими, хто отримує щось. Така держава, мимоволі, 

входить до більшості функцій опіки, що здійснюються для 

громадян. У разі необхідності держава є батьком, 

матір&apos;ю, партнером, піклувальником або джерелом 

всього [3]. 

Вважається, що держава не може позбавити індивіда 

права вирішити свою долю. Тим часом, логіка «Держави - 

 піклувальника»  наступна: бідні були, є і будуть. Вони 

виправдовують соціальні програми для перерозподілу благ, 

 реалізованими державою. Коли процвітання збільшується, 

рівень бідності збільшується, так що немає аргументів на 

подальші дії. Тоді всі соціальні групи борються за привілей 

подальшої участі у поділі благ під патронатом державної 

бюрократії. Це, звичайно, відбувається на більш високому 

рівні процвітання. Бідний у Німеччині чи Швеції, то багатий 

чоловік в порівнянні до людей в Африці чи Азії. 

Досвід європейських країн важливий для громадян 

України щодо питань соціальної політики і захисту. Молода 
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держава, на чолі зі своїм керівництвом, повинна неустанно 

навчатися у європейських, братніх, сусідніх держав досвіду 

робити країну краще, перш за все,  для її громадян, а не для 

себе.   
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