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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:  
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ

У статті проаналізовано історичні передумови виникнення та подальший розвиток поняття 
соціальної політики. Досліджено трансформацію основних принципів надання соціального захисту 
населення, а саме обґрунтовано необхідність делегування функцій соціального захисту приватному 
сектору та недержавним організаціям у період фінансової неспроможності державного сектору 
надати зазначені послуги повною мірою. Проведено кореляційний аналіз між показниками соціальної 
політики (рівня мінімальної заробітної плати) та критеріями добробуту населення у формі рівня 
акумульованого людського капіталу, рівня безробіття та бідності для країн Європейського Союзу. 
Результати аналізу вказали на переважання сервісної державної політики, що забезпечує рівномірне 
надання соціальних послуг населенню з метою нагромадження людського капіталу та сприяє конку-
ренції, технологічному прогресу на відміну від політики зрівнювання доходів.
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Постановка проблеми. Відповідно до «Цілей ста-
лого розвитку», ухвалених Організацією Об’єднаних 
Націй у 2015 р. у продовження «Цілей розвитку тися-
чоліття», що діяли та направляли глобальний розвиток 
до 2015 р., критичними цілями розвитку є: подолання 
бідності, забезпечення охорони здоров’я, доступності 
освіти та підвищення рівня благополуччя населення, 
надання гідних умов праці, економічного зростання 
і зменшення нерівності доходів [1]. Єдиним шляхом 
досягнення зазначених цілей є скоординована взаємо-
дія усіх учасників економіки, а саме: державного сек-
тору, бізнесу, громадян та недержавних організацій, а 
також співпраця між економіками світу. 

Разом із тим за таких умов саме державний сектор 
перебуває під значним тиском, оскільки до основних 
функцій держави належать: перерозподіл доходів 
серед населення шляхом використання фіскального 
механізму, надання соціальних послуг, захисту та 
страхування громадян, фінансове забезпечення 
непрацездатного населення, гарантування належних 
умов та рівня оплати праці [2]. Разом із тим у зв’язку 
з глобалізаційними процесами, значною трудовою 
міграцією та збройними конфліктами, що змушують 
населення залишати країни свого походження, від-

бувається підвищення потреб та попиту на соціальні 
послуги та соціальне забезпечення у країнах із роз-
винутою економікою, що посилює фінансове наван-
таження на державний бюджет [3]. Отже, постає 
необхідність дослідження історичного формування 
поняття соціальної політики з метою переосмислення 
його фундаментальних основ; вивчення модифікації 
принципів соціальної політики під впливом проявів 
негативних наслідків глобалізації та аналіз сучасних 
реалій реалізації соціальної політики у країнах Євро-
пейського Союзу для вивчення взаємозалежності між 
соціальною політикою та показниками добробуту 
населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам становлення понятійного апарату соціальної 
політики присвячено роботи А.С. Пігу, Р. фон Моля, 
Л. фон Штейна, Дж. Кейнса, В. Ойкена, А. Мюллер-
Армака, Дж. Гелбрейта, К. Мюрдаля. Питання транс-
формації соціальної політики у період глобалізації 
представлено у працях В.Д. Базилевича, Н.І. Гражев-
ської, З.І. Галушки, З.С. Варналія, Б.Д. Гаврили-
шина, А.С. Гальчинського, Т.В. Гайдай, В.М. Геєця, 
О.С. Головащенко, О.М. Головінова, О.А. Грішнової, 
І.В. Жиглей, В.В. Ільїна, В.М. Співак, А.М. Колота, 
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І.О. Кресіни, Н.І. Пігуль, Ю.І. Скулиш, Н.М. Хоми, 
В.М. Шаповал, І.В. Яковюк та ін. 

Проте, незважаючи на напрацювання у сфері ста-
новлення та розвитку поняття соціальної політики, 
сучасні виклики глобалізації потребують історичного 
вивчення та перегляду теоретичних основ соціальної 
політики з метою визначення найбільш ефективних 
форм впливу державної соціальної політики на рів-
номірність розподілу доходів, сприяння підвищенню 
рівня добробуту суспільства, сприяння повній зайня-
тості та соціального захисту найбільш уразливих 
верств населення.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є вивчення історичних передумов виникнення, ста-
новлення та розвитку поняття соціальної політики, 
особливостей трансформації соціальної політики під 
впливом глобалізації, а також аналіз взаємозалежності 
між соціальною політикою у формі встановленого 
рівня мінімальної заробітної плати та показниками 
добробуту (частки бідного населення, частки безро-
бітного населення та індексу розвитку людського капі-
талу) країн Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «соціаль-
ний добробут» стало предметом економічного дослі-
дження А.С. Пігу «Економічна теорія добробуту» 
(1924 р.), де було обґрунтовано, що підвищення сус-
пільного добробуту сприяє економічному зростанню 
країни. Крім того, вчений довів ефективність актив-
ної участі держави у перерозподілі національного 
багатства шляхом стягнення податків та надання суб-
сидій, що сприяє підвищенню добробуту населення 
у цілому [4].

Актуалізація вчень щодо впливу державного сек-
тору на економіку країни була пов’язана з необхідністю 
подолання негативних наслідків Індустріальної рево-
люції, а саме: зростання безробіття, загострення про-
блем бідності, поглиблення соціальних суперечностей 
та криз. Підкреслюючи небезпеку збідніння населення 
та зневіри, що спонукає найманих робітників до злочи-
нів, передусім проти власності, що є вкрай небажаним 
та небезпечним для влади, Р. фон Моль звертав увагу 
на певні загрози та «обмеження» соціальної підтримки 
населення, яка може сприяти переходу від праці або 
підприємництва до пасивного отримання державної 
допомоги [5]. На противагу цьому Л. фон Штейн від-
значав значимість соціальної підтримки у наданні 
можливостей робітничому класу нарощувати капітал 
та ставати самостійним, чого неможливо досягнути без 
допомоги держави, спрямованої на зміцнення серед-
нього класу суспільства [6].

Революційним зрушенням в економіці було виник-
нення макроекономічної теорії, засновником якої є 
Дж. Кейнс, основні положення теорії опубліковані у 
праці «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» 
(1936 р.) [7]. На противагу класичній економічній док-
трині Дж. Кейнс стверджує, що економічна система 
не є саморегулюючою та економічна рівновага не є 
результатом умов функціонування вільного ринку. 

Вчений зазначає, що держава повинна втручатися у 
роботу ринку в період кризи чи рецесії шляхом сти-
мулювання сукупного попиту як основи для поштовху 
економічного зростання. Відповідно до теорії, сукуп-
ний попит може бути підвищений шляхом: зменшення 
ставки позикового проценту, що буде стимулювати 
підприємництво; підвищення бюджетних видатків 
держави, спрямованих на закупівлю товарів та послуг, 
громадських робіт; перерозподілу частини націо-
нального доходу на користь осіб із низьким доходом; 
запровадження прогресивної системи оподаткування 
[7]. Усі зазначені заходи мають на меті підвищити сус-
пільний попит, що призведе до зростання пропозиції, 
зайнятості та доходів населення, що знову сприятиме 
підняттю попиту. 

Після Другої світової війни у Німеччині почала 
формуватися «соціальна ринкова економіка» на основі 
принципів ордолібералізму. Теорія соціального рин-
кового господарства була обґрунтована В. Ойкеном 
та базувалася на таких принципах: забезпечення від-
критості ринку та вільної конкуренції, свободи усіх 
господарських угод, приватної власності, повної відпо-
відальності бізнесу за результати діяльності [8]. Вод-
ночас А. Мюллер-Армак у праці «Господарське управ-
ління та ринкове господарство» (1947 р.) визначив, 
що особливістю соціального ринкового господарства 
є поєднання свобод ринку з принципом соціального 
вирівнювання, що досягається за допомогою раціо-
нальної фіскальної політики. Така політика передбачає 
фінансову підтримку населення, що понесло збитки 
внаслідок війни, виплати та дотації соціально неза-
хищеним групам населення, забезпечення соціального 
страхування, надання пільгових позик тощо [9].

Водночас представник американського соціально-
інституціонального напряму Дж. Гелбрейт виступав 
за активне втручання держави у суспільне та еконо-
мічне життя населення з метою подолання негатив-
них наслідків функціонування ринкових механізмів 
шляхом надання соціального забезпечення бідному 
населенню, перенавчання осіб, що втратили роботу, та 
гарантування доступу до освіти як передумови подаль-
шого технологічного прогресу. Крім того, Дж. Гелб-
рейт пропонував зменшити фінансування військового 
сектору та спрямувати ресурси на будівництво доступ-
ного житла для населення [10]. 

Разом із тим К. Мюрдаль у дослідженні щодо сві-
тового добробуту аналізує зростання нерівності в 
економічному розвитку між країнами «першого» та 
«третього» світу, вказуючи, що індустріалізація бага-
тих країн сприяє переміщенню капіталів та збіднінню 
країн «третього світу». Вчений наголошує на необхід-
ності побудови соціальної політики держави на умовах 
націоналізму та сприяння індустріалізації, без таких 
дій бідні країни не будуть у змозі вийти з «кола» техно-
логічної відсталості та бідності [11]. 

Наприкінці ХХ ст. науковці та політики почали гово-
рити про соціальну кризу, що проявляється у зростанні 
потреб у соціальних послугах за умови відсутності 
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відповідних фінансових надходжень та збільшенні роз-
мірів державного апарату, що вимагає додаткових від-
рахувань із бюджету та ускладнює процес отримання 
соціального захисту громадянами та особами, які не є 
громадянами. 

У контексті даного дослідження слід зазначити, 
що виклики глобалізації негативно впливають на 
національні економіки, значна мобільність робочої 
сили призводить до втрати кваліфікованих праців-
ників та дефіциту працездатного населення, розви-
ток та впровадження технологій штучного інтелекту 
можуть сприяти підвищенню безробіття, прагнення 
виробників підвищити свою конкурентоспроможність 
на глобальному рівні може негативно вплинути на 
рівень оплати праці й умови праці тощо. Крім того, 
у результаті старіння населення, міграції та надання 
притулку біженцям у розвинутих країнах спостеріга-
ється зменшення надходжень до державного бюджету 
та водночас зростання потреби у наданні соціального 
захисту (фінансової допомоги біженцям та пенсійного 
забезпечення – непрацездатному населенню), що при-
зводить до зменшення рівня соціального захисту насе-
лення у цілому. 

Разом із тим у країнах, що розвиваються, теж спо-
стерігається зменшення податкових надходжень у 
зв’язку з відтоком працездатного населення, що вима-
гає зменшення державних витрат у цілому. Саме за 
таких умов необхідним є перегляд функцій держав-
ного сектору щодо надання соціального забезпечення 
вразливим верствам населення, забезпечення високого 
рівня зайнятості, гарантування прожиткового мінімуму 
непрацездатному населенню та мінімальної заробітної 
плати працездатному населенню, надання соціаль-
них послуг, створення фондів соціальної допомоги та 
страхових фондів, застосування принципів субвенції, 
індексації заробітної плати тощо [12].

Одним із дієвих методів вирішення даної проблеми 
є пошук альтернативних джерел надання соціального 
захисту населенню. Практика реалізації соціального 
забезпечення суспільства у розвинутих країнах указує 
на делегування певних соціальних функцій держави 
приватному сектору у формі корпоративної соціаль-
ної відповідальності, недержавним та громадським 
організаціям. За таких умов послаблюється фінансо-
вий тиск на державний сектор та підвищується рівень 
соціального захисту населення. Як правило, поняття 
корпоративної соціальної відповідальності визнача-
ється як добровільна участь бізнесу у вирішенні соці-
альних проблем, наданні соціального захисту та спри-
янні підвищенню рівня добробуту населення [13]. Слід 
зазначити, що особливістю делегування функцій соці-
ального захисту приватному сектору є зацікавленість 
бізнесу, оскільки така діяльність сприяє підвищенню 
рівня конкурентоспроможності, рівня лояльності спо-
живачів до продукції, працівників до роботодавця та 
довіри до компанії. Зазвичай приватні компанії нада-
ють соціальний захист шляхом зменшення плинності 
кадрів тобто збереження рівня зайнятості, надання 

медичного страхування, фінансування освітніх, куль-
турних та спортивних заходів для співробітників та 
місцевої громади, забезпечення належних умов праці 
та оплати праці, створення приватних пенсійних фон-
дів, участі у вирішенні соціальних проблем місцевої 
громади та благодійних проектах тощо [13]. Відтак 
глобалізаційні процеси сприяли делегуванню дер-
жавних функцій приватному сектору та недержавним 
організаціям.

Разом із тим для вивчення взаємозв’язку між соці-
альною політикою та основними характеристиками 
добробуту населення були використані статистичні 
дані станом на 2018 р. для 23-х країн Європейського 
Союзу, серед яких: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, 
Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люк-
сембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, 
Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінлян-
дія, Франція, Чехія, Швеція, що представлені Органі-
зацією економічного співробітництва та розвитку [14; 
15], «Програмою розвитку Організації об’єднаних 
націй» [16], Європейським фондом удосконалення 
життя та умов праці [17].

Слід зазначити, що країни Європейського Союзу 
мають різні моделі соціальної політики. В Ірландії 
функціонує ліберальна модель, що спрямована на міні-
мізацію економічної нерівності населення та ґрунту-
ється на приватній власності та ринковій економіці, 
разом із тим функції надання певних соціальних послуг 
переносяться на приватний сектор у формі приватного 
страхування та недержавних пенсійних фондів. Спе-
цифікою даної моделі є надання фінансової соціальної 
допомоги адресно найбіднішим громадянам, а рівень 
добробуту населення залежить виключно від їхніх 
власних зусиль та діяльності. 

Австрія, Франція, Німеччина та Італія мають кон-
сервативну соціальну політику, яка формується на 
основі соціально орієнтованої ринкової економіки, де 
держава покликана мінімізувати нерівність, що вини-
кла в результаті ринкових умов економіки, шляхом 
забезпечення однакового доступу до освіти, фінан-
сової допомоги у старості та у разі хвороби, доступ-
ності житла тощо. Відповідно до даної моделі, головне 
завдання держави полягає у забезпеченні рівних мож-
ливостей для всіх громадян, особистий добробут яких 
залежить від власного прагнення та зусиль; окрім того, 
державна політика спрямована на перерозподіл мате-
ріальних благ, при цьому величина соціальних виплат 
залежить від розміру доходу, страхових платежів тощо.

Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія та Нідерланди 
наслідують соціал-демократичну модель державної 
соціальної політики, за якої соціальні послуги нада-
ються виключно державним сектором, а необхідні над-
ходження до бюджету забезпечуються високими подат-
ками та прибутками державних підприємств. Окрім 
того, держави прагнуть скоротити різницю у доходах 
та забезпечити рівність прав усіх громадян, сприяють 
повній зайнятості, наданню гідних умов праці, захисту 
екології та доступності медицини [18].
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Отже, спільною рисою усіх моделей є прагнення 
державного сектору мінімізувати нерівномірність роз-
поділу доходів населення, подолати бідність та сприяти 
повній зайнятості, що забезпечується гарантуванням 
мінімальної заробітної плати. Разом із тим із метою 
забезпечення сталого розвитку економіки державний 
сектор повинен сприяти накопиченню людського капі-
талу, що досягається шляхом надання якісної освіти, 
послуг щодо охорони здоров’я населення та визнача-
ється індексом розвитку людського капіталу.

Для визначення взаємозв’язку між соціальною 
політикою та рівнем добробуту населення у країнах 

Європейського Союзу було проведено кореляційний 
аналіз між величиною річної мінімальної заробітної 
плати (євро, станом на 2018 р.) та індексом розвитку 
людського капіталу (2018 р.), рівнем бідності (2018 р.) 
і рівнем безробіття (2018 р.). 

Статистичні дані (рис. 1) підтверджують існування 
прямої лінійної кореляції між показниками соціальної 
політики та рівнем розвитку людського капіталу та 
оберненої лінійної кореляції між показниками соці-
альної політики та часткою бідного населення (риc. 2). 
Аналіз даних не підтвердив наявність взаємозв’язку між 
соціальною політикою та рівнем безробіття (рис. 3).

Рис. 1. Взаємозалежність між мінімальною заробітною платою (євро) 
та індексом розвитку людського капіталу (найвищий рівень – 1), 2018 р.

Джерело: складено автором за даними [16; 17]

Рис. 2. Взаємозалежність між мінімальною заробітною платою (євро)  
та рівнем бідності (% населення), 2018 р.

Джерело: складено автором за даними [14; 17]
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Окрім того, коефіцієнт Пірсона (табл. 1) також під-
тверджує існування лінійної залежності між показ-
никами, а саме: сильної кореляції між соціальною 
політикою та рівнем розвитку людського капіталу та 
середньої оберненої кореляції між соціальною політи-
кою та рівнем бідності у країнах Європейського Союзу. 
Водночас результати не підтвердили кореляцію між 
соціальною політикою та рівнем безробіття.

Отже, отримані результати вказують на перева-
жання сервісної державної політики, яка передбачає 
надання якісних послуг рівномірно усьому насе-
ленню, тобто сприяє формуванню людського капі-
талу, проте має мінімальний контролюючий вплив 
на працевлаштування та перерозподіл доходів. Така 
політика стимулює конкуренцію та інноваційний роз-
виток на противагу слідуванню політики соціального 
вирівнювання.

Висновки. Основні принципи соціальної політики 
почали формуватися у період індустріалізації, коли 
відбулося підвищення рівня безробіття та зросла дифе-
ренціація доходів населення. За таких умов головною 
метою соціальної політики було гарантування міні-
мального доходу населенню, сприяння повній зайня-

тості, перенавчання працівників у разі втрати роботи, 
забезпечення перерозподілу доходів на користь най-
більш уразливих осіб. 

Разом із тим виклики глобалізації ХХІ ст. та світові 
фінансові потрясіння сприяли формуванню сервісної 
держави, що на відміну від держави загального добро-
буту не забезпечує економічну рівність населення, а 
покликана надавати однакові освітні, медичні та інші 
послуги населенню, тобто інвестувати у соціальний та 
людський капітал, а рівень індивідуального добробуту 
залежить виключно від наполегливості громадян, вод-
ночас фінансова соціальна допомога надається лише 
нужденним. 

Окрім того, підвищення фіскального тиску на 
державний бюджет у період глобалізації призвело до 
неспроможності державного сектору надавати соці-
альний захист суспільству повною мірою та сприяло 
переданню таких функцій приватному сектору. Нині 
соціально орієнтована діяльність бізнесу є вигідною 
для всіх учасників, а саме бізнесу, держави та суспіль-
ства у цілому. 

Водночас результати кореляційного аналізу 
між показником соціальної політики та основними 

Рис. 3. Взаємозалежність між мінімальною заробітною платою (євро) 
та рівнем безробіття (% населення), 2018 р.

Джерело: складено автором за даними [15; 17]

Таблиця 1 
Кореляційний аналіз, коефіцієнти кореляції Пірсона

 Індекс людського 
розвитку

Мінімальна заробітна 
плата (євро, рік)

Рівень бідності, 
%

Рівень безробіття, 
%

Індекс людського розвитку 1
Мінімальна заробітна плата 
(євро, рік) 0.8* 1

Рівень бідності, % -0.46** -0.43** 1
Рівень безробіття, % -0.22*** -0.06 0.48** 1

*висока кореляція, **середня кореляція, ***низька кореляція
Джерело: складено автором
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критеріями рівня добробуту населення підтвер-
дили існування залежності між рівнем мінімальної 
заробітної плати та розвитком людського капіталу 
(сильна пряма кореляція) та рівнем бідності (середня 
обернена кореляція); крім того, було виявлено від-
сутність кореляції між соціальною політикою та 

рівнем безробіття. Такі результати вказують на пере-
важання сервісної державної політики, що передба-
чає надання якісних послуг рівномірно усьому насе-
ленню та сприяє накопиченню людського капіталу, 
проте має обмежений вплив на рівень працевлашту-
вання та перерозподіл доходів.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:  
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ И ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕАЛИИ

В статье проанализированы исторические предпосылки возникновения и дальнейшее развитие понятия 
социальной политики. Исследована трансформация основных принципов предоставления социальной защиты 
населения, а именно обоснована необходимость делегирования функций социальной защиты частному сектору 
и негосударственным организациям в период финансовой несостоятельности государственного сектора пре-
доставить указанные услуги в полной мере. Проведен корреляционный анализ между показателем социальной 
политики (уровень минимальной заработной платы) и критериями благосостояния населения в форме уровня 
аккумулированного человеческого капитала, уровня безработицы и бедности для стран Европейского Союза. 
Результаты анализа указали на преобладание сервисной государственной политики, обеспечивающей равномер-
ное предоставление социальных услуг населению с целью накопления человеческого капитала и способствующей 
конкуренции, технологическому прогрессу в отличие от политики выравнивания доходов.

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, благосостояние, человеческий капитал, безра-
ботица, бедность.

STATE SOCIAL POLICY: THE FORMATION OF SCIENTIFIC APPROACHES  
AND EUROPEAN REALITIES

The article provides the historical background of the emergence and further development of the concept of social 
policy. The paper covers the discussion of the essence of public social policy formation during the Industrial revolution 
in order to eliminate and cope with the enlarged unemployment and accompanied increasing rate of poverty, to provide 
additional training for workers that lost their job. From that time the key principles and the variety of social services that 
the state provided were modified in accordance to the current needs of each particular country and economic and social 
circumstances. Moreover, the study includes the analysis of the challenges of globalization and their negative affect on the 
state’s social policy, as relatively freely labour migration reduces the budget incomes and leads to a rise in unemployment, 
the issue of aging population increases the need of state’s expenditures on retirement payments and additional health care 
services, while the amount of workable population is decreasing. Under these conditions, the transformation of the basic 
principles of providing social protection of the population is required, one of the possible and efficient mechanisms to 
cope with these issues is to delegate social protection functions to the private sector and non-governmental organizations 
during the period of financial insolvency of the public sector to provide these services in full. Additionally, in order to 
study the relationship between the public policy and population wellbeing, a correlation analysis was carried out between 
the indicator of social policy (minimum wage level) and the welfare indicators, namely: human capital index, unemploy-
ment and poverty rate for the European Union countries. The results of the analysis shown the existence of a strong 
positive direct correlation with human capital index, a medium negative direct correlation with poverty rate, and didn’t 
evidence the correlation between public policy and unemployment rate. Moreover, the study proved the predominance of 
the state social services policies that ensure the equal provision of social services to the population in order to accumu-
late human capital and contribute to competition, technological progress, in contrast to the policy of equalizing incomes.

Key words: social policy, social protection, welfare, human capital, unemployment, poverty.


