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Моделі та ідеології соціального захисту: погляди західних політологів 

 

У статті розглянуто спроби класифікації систем соціального 
захисту в західній літературі. Проаналізовані точки зору західних 
політологів щодо моделей соціального захисту та його відмінностей 
в ідеологіях консерватизму, лібералізму та соціал-демократії. 

 

 The article deals with the endeavours of social security classification. 
Attention is given to the different points of view at social security models 
and distinctions of social security in the different ideologies such as con-
servatism, liberalism and social-democracy. 
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 Для розуміння сутності соціального захисту, 
особливо його порівняльних аспектів, велике 
значення має класифікація його систем. Диску-
сія з цієї проблеми видозмінюється тією мірою, 
якою еволюціонують соціальні захисні мережі в 
різних країнах. 

  Класикою “моделювання” систем соціаль-
ного захисту та взагалі соціальної політики за-
лишаються погляди Р. Титмуса, який виділяв 
маргінальну, інституціонально-розподільчу і 
проміжну моделі соціального захисту [1]. 

  Маргінальна модель (США) будується на 
принципі, згідно з яким інститут соціального 
забезпечення починає діяти лише тоді, коли для 
задоволення потреб індивіда недостатньо його 
власних зусиль, а ринок і родина як “природні 
механізми задоволення соціальних потреб” за-
знали краху [2]. Заходи соціальної політики ма-
ють допоміжний характер і діють вибірково що-
до найбідніших груп населення. Відповідно по-
казник витрат на соціальну політику тут мініма-
льний, так само як і частка держави в системі 
соціального захисту. Характерною рисою є те, 
що будь-які соціальні витрати розглядаються з 
точки зору їх позитивного або негативного 
впливу на ринкову економіку. 

  Інституціонально-розподільча модель 
(Швеція та інші скандинавські країни) має два 
основні елементи, які можна виділити при тео-
ретичному розгляді. Деякі автори, наприклад 
Р. Мішра, використовують їх як основу для 
окремих моделей [4]. Один елемент, 
“розподільчий”, орієнтується на вирівнювання 
ресурсів між людьми. Маргінальна модель спря-
мована на виконання мінімально необхідного, в 
той час коли розподільча не зупиняється на міні-
мумі, а передбачає працю з метою згладжування 
соціальної нерівності. “Інституціональний” соці-
альний захист більш складний, він базується на 
усвідомленні соціальної відповідальності. За 
маргінальною моделлю, в більшості випадків, 
індивід покриває соціальний захист із своїх ре-
сурсів, а “інституціональна” модель базується на 
прийманні соціальної відповідальності за стани 
залежності, викликані соціальним існуванням. 
Питомий показник витрат на соціальну політику 
в цій моделі складає більше третини від валово-
го національного продукту, а частка приватного 
сектора в національній системі соціального за-
хисту мінімальна. Модель охоплює переважну 
частину суспільства, але ставлення до неї неод-
нозначне. Наприклад, на думку П. Тейлора-Губі, 

який спирається на висновки широкого спектра 
вчених від Р. Титмуса до Ле Гранда, принцип 
універсалізму, взятий сам по собі, не здатний 
гарантувати суспільству більшу рівність [5]. 

   Проміжна модель (Німеччина, Великобри-
танія) була запропонована Р. Титмусом як своє-
рідний компроміс. Вона мала поєднати найкращі 
риси як інституціонально-розподільчої, так і 
маргінальної моделей. На практиці більшість 
країн Заходу дотримуються тих чи інших моди-
фікацій саме цього підходу, оскільки він є до-
сить “м’яким” щодо можливості змінювати стра-
тегію відповідно до внутрішньополітичних чин-
ників. 
Лоренц Уолтер у монографії “Социальная 

работа в изменяющейся Европе” об’єднує типо-
логії “режимів соціального захисту” Еспінг-
Андерсена та Лейбфрида і говорить про чотири 
моделі: скандинавську, залишкову, корпоративі-
стську та рудиментарну [6]. Головною ознакою 
скандинавської моделі, за У. Лоренцом, є зайня-
тість як головна умова, що забезпечується дер-
жавою. Якщо основна частина соціального захи-
сту може бути забезпечена через роботу, то дер-
жава може меншою мірою звертатися до пере-
розподілу поза межами ринку праці. “Підтримка 
солідарної та універсальної системи соціального 
захисту коштує дорого, і це означає, що вона 
повинна зменшувати соціальні проблеми та збі-
льшувати надходження в державну скарбницю. 
Ця умова найкраще виконується, коли більшість 
людей працює” [7]. Найкраще ця модель пред-
ставлена у Швеції. На відміну від скандинавсь-
кої, залишкова модель орієнтується на підтрим-
ку поза межами ринку праці (Великобританія, 
США, Нова Зеландія, Австралія). Щодо корпо-
ративістської моделі, то вона визначається та-
ким чином. Корпоративістською держава може 
делегувати обов’язки щодо соціального захисту 
і особливо щодо соціального страхування про-
фесійним, релігійним або доброчинним органі-
заціям, зберігаючи таким чином статусні розріз-
нення. Ця модель діє в Угорщині, Німеччині, 
Голландії та Швейцарії, є деякі її елементи у 
Франції та Італії. Соціальна політика у Німеччи-
ні орієнтується на могутні доброчинні організа-
ції більшою мірою, ніж на державні служби. 
Отже, добровільний сектор грає визначну роль 
як по об’єму, так і по різноманіттю послуг, 
шість його компонентів (організації соціального 
захисту в межах католицької, іудаїстської, про-
тестантської церков, Червоний хрест, Асоціація 
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робітничого руху та Незалежна асоціація) мо-
жуть використовувати суспільні ресурси та доб-
ровільну допомогу. 
Рудиментарна модель соціального захисту 

включає в себе Португалію, Іспанію, Грецію, 
Ірландію та деякі області Італії, в цих країнах 
юридичні права на соціальне забезпечення пов-
ністю відсутні або мінімальні [8]. Соціальні слу-
жби в цих країнах розвивались несистематично, 
і в той же час обіцянки майбутньої всеохоплюю-
чої системи соціального захисту залишалися 
політичним чинником забезпечення стабільності 
в суспільстві. 
Інший спосіб класифікації соціального захис-

ту – це його визначення в рамках певної ідеоло-
гії. Найчастіше в літературі виділяються консер-
вативні, ліберальні та соціал-демократичні уяв-
лення щодо соціального захисту. 
За консервативними поглядами, соціальний 

захист є проблемою другорядною в державі і 
привертає увагу лише в тих випадках, коли мо-
же вплинути на стабільність у суспільстві. Як 
вважає Б. Катнер, “часто в невиправданому пра-
гненні до соціального миру “держава добробу-
ту” відкуповується від робочих за допомогою 
мінімальної заробітної платні, надмірних догові-
рних зобов’язань, дорогих додаткових виплат... 
Фінансова криза  80-х рр. – це заслужений раху-
нок за ті крайнощі, які були допущені протягом 
трьох десятиріч [9]. Так, консерватори вважа-
ють, що соціальний захист “держави добробуту” 
виховує утриманські настрої, орієнтацію на спо-
живання та інші настанови, що підривають інди-
відуалістичні та вільні ринкові принципи. Це 
такі принципи, як індивідуалізм, вільна конкуре-
нція, опора індивіда на власні сили, орієнтація 
на успіх та наполегливу працю. Але в цілому 
консерватори не відмовились від ідеї соціально-
го захисту, хоча й внесли суттєві виправлення з 
тим, щоб сприяти утвердженню альтернативної 
концепції “консервативного соціального захис-
ту”. 
Ліберали переконані, що суспільство здатне 

регулювати себе без втручання держави. 
Ф. Хайєк стверджує, що вся діяльність держави 
з будь-яких мотивів обмежуватиме свободу ін-
дивіда, суспільство є занадто складним, аби в 
нього втручатися, і що діяльність вільного рин-
ку, яка представляє собою не що інше як суму 
діяльностей всіх індивідів, репрезентуватиме 
найкращий захист прав кожного індивіда [10]. 
Більше того, “спроба здійснити соціальну спра-

ведливість несумісна із суспільством вільних 
людей” [11]. Ринок – єдиний ефективний регу-
лятор розміщення ресурсів і розподілу матеріа-
льних благ. 
Важливими вихідними передумовами сучас-

ного лібералізму з часів Дж. М. Кейнса, У. Беве-
ріджа стали селективність, а не універсальність 
під час розподілу соціальних виплат. Як вважає 
теоретик західногерманського лібералізму 
Р. Дарендорф, контроль за витратами соціальної 
держави конче необхідний в сучасних умовах, 
коли держава вже не спроможна фінансувати 
систему соціальної допомоги. 
Соціал-демократичний варіант соціального 

захисту має подвійне завдання. Він повинний 
захищати індивідів від злиднів та приниження та 
одночасно покращувати умови праці та життя, 
здійснювати соціальну справедливість та сприя-
ти розбудові солідарного суспільства. Але, хоча 
соціал-демократи проти скорочення соціальних 
витрат, повністю запобігти скороченню в період 
економічного спадання неможливо. 
П. Спікер у праці “Соціальна політика: теми 

та підходи” узагальнює ідеологічні уявлення 
щодо соціального захисту. За його думкою, 
“ліві” виступають за надання соціального захис-
ту та державних послуг, за колективізм, інститу-
ціональний соціальний захист. В свою чергу, 
“праві” проти розширення соціального захисту 
та надання державних послуг, виступають за 
індивідуалізм та залишковий соціальний захист 
[13]. Звичайно, таке схематичне розмежування 
не охоплює весь спектр переконань щодо соціа-
льної політики та соціального захисту, а також 
розбіжностей у рамках однієї доктрини, але дає 
загальне уявлення щодо ідеологічних підходів у 
дискурсі соціального захисту. 
Деякі західні політологи вважають, що зараз 

наявна тенденція всіх моделей соціального захи-
сту до зближення, до формування “змішаного 
соціального захисту”, ринкові підстави почина-
ють грати значну роль у державній та соціальній 
політиці [14]. Ця тенденція підкріплюється ліні-
єю, яку в питаннях соціальної політики займає 
Європейське Співтовариство. Її сутність – в 
укріпленні позицій Європи та економічно актив-
них індивідів, груп на світовому ринку. 
“Соціальний вимір” ЄС як... компонент процесів 
створення континентальних держав залишається 
надзвичайно рудиментарним” [15]. Більше того, 
як вважає У. Лоренц, сьогодні в усіх європейських 
країнах із системою соціального захисту відбува-
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ються складні перетворення, які ведуть до частко-
вого відступу держави та відродження волюнтариз-

му [16]. Такі погляди свідчать про еволюційний 
характер систем соціального захисту в світі. 
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