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ТЕМА 2 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

 

2.1. Витоки соціальної політики у ХVI – I пол. XIX ст. 

2.2. Еволюція соціальної політики в II пол. ХІХ – I пол. ХХ ст. 

2.3. Формування концепції соціальної держави у середині ХХ ст., 

криза 70-х рр. та її подолання. 

 

2.1. Витоки соціальної політики у ХVI – I пол. XIX ст. 

 

Історія формування соціальної політики пов’язана з усвідомленням 

відповідальності держави та суспільства за добробут кожної людини. 

Формальне закріплення відповідних норм має чітке хронологічне 

визначення, але гуманістичне прагнення допомоги нужденним споконвічне. 

Велике значення для розуміння еволюції соціальної політики 

мають два її виміри – моральний, що втілений в одвічних традиціях 

допомоги ближньому, доброчинності та юридичний, який полягає у 

законодавчому закріпленні таких норм. З одного боку, ці виміри 

неподільні, що визначається їх взаємодією та взаємопроникненням у 

процесі функціонування держави і недержавних суспільних об’єднань. 

З іншого боку, причини виникнення та взагалі існування соціального 

законодавства лежать в площині, віддаленій від гуманізму. Можна 

сказати, що ніколи соціальні реформи не проводилися з гуманних 

міркувань, а завжди з певних політичних причин. У цьому полягає 

деяка колізія соціальної політики, законодавче закріплення якої наповнене 

гуманістичним змістом, а практичне виникнення відповідних норм і, 

до речі, самого терміна «соціальна політика», безпосередньо пов’язане 

не з гуманістичними, а з політичними чинниками. Фактично, причинами 

проведення соціально-політичних реформ з боку держави була 

необхідність забезпечення стабільності в суспільстві, втілення в життя 

принципу «соціальний компроміс замість соціальної революції».  

Соціальна політика – це не щось безпосередньо дане, а продукт, 

витвір цивілізації і, як будь-який витвір, має складну історію тверджень і 

заперечень. У цьому плані доцільно навести цитату відомого західного 

науковця П. Флори: «Сучасна держава з системою соціальної політики 

є європейським винаходом так само, як і національна держава, загальна 

демократія, промисловий капіталізм. Вона виникла як відповідь на 

проблеми, які були породжені капіталістичною індустріалізацією, за 
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нею стояла демократична класова боротьба і її поява безпосередньо 

відбулася після утвердження національної держави». 

Початком законодавчого встановлення соціальної політики вважається 

1601 р., коли в Англії королева Єлизавета видала «Закони про бідних» 

(«The Poor Laws»). Формально світова взагалі та англо-американська 

соціальна політика зокрема починається саме з цих законів. Законодавчі 

акти, що передували, мали справу з літніми та нужденними, а «Закони 

про бідних» кодифікували державну відповідальність у цілому; 

призначалися для переслідування жебрацтва, допомоги неспроможним 

і дітям. Відповідальність за ці заходи покладалася на церковні парафії. 

Ці закони стали фундаментом для багатьох урядових стратегій. 

Такі ідеї, як розрізнення між бідними, які заслужили бідність, та 

бідними, що на неї не заслуговують («the deserved and undeserved 

poors»), встановлення вимог щодо можливості отримання соціальної 

допомоги, визначення відповідальності родичів та ін., і зараз продовжують 

використовуватися в багатьох частинах світу.  

Окремі елементи соціальної політики можна знайти навіть у 

Стародавньому світі. Наприклад, у кодексі Хаммурапі було встановлено, 

що в разі стихійного лиха обов’язок суспільства – допомогти жертвам, 

а Афінська держава впроваджувала пенсії для інвалідів війни та сиріт.  

Соціальне страхування у Стародавньому Римі застосовувалося 

різними організаціями, корпораціями, колегіями, які об’єднували своїх 

членів на основі професійних, матеріальних і особистих інтересів. 

Наприклад, у положенні Статуту Ланувімської колегії (м. Ланувім, 

133 р. н. е.) передбачалося внесення початкового й щомісячного 

грошових платежів, призначенням яких було одержання нащадком 

певної суми на поховання у випадку смерті члена колегії. 

Історія соціальної політики нерозривно пов’язана з традиціями 

благодійництва та доброчинності, які були притаманні людському 

суспільству спокон віків. У Київській Русі велику роль у становленні 

таких традицій відіграло прийняття християнства. Церква була 

благодійною організацією, за посередництвом якої надавалась допомога 

нужденним з боку глави держави – князя. Досить поширеною була 

також громадська благодійність. 

Першими документальними свідченнями турботи держави про 

нужденних вважаються договори князя Олега з Царгородом (911 р.) 

і князя Ігоря (945 р.) «Про порятунок полонених». Ними визначалися 

взаємні зобов’язання щодо викупу русичів і греків, у якій би країні 

вони не знаходилися, та повернення їх на батьківщину. 

У перших законодавчих нормах Київської Русі зверталась особлива 

увага на сирітство, бідність, інвалідність. Наприклад, князь Володимир 
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І Статутом 996 р. доручив духівництву громадську опіку, об’єктами 

якої були «старі жінки, удовиці… прочанки, старці… лікарні і їхні 

лікарі, пустельники». Цим Статутом був визначений обов’язок сплачувати 

одну десяту частину прибутку на утримання монастирів, богоділень, 

лікарень та будинків для подорожніх.  

У Церковному уставі 996 р. згадується про обов’язок духовенства 

турбуватися про бідних, причому на утримання церков, монастирів, 

богоділень і мандрівників було визначено десятину. В цей час 

з’являються законодавчі акти, що регулювали відносини в царині 

підтримки та допомоги різним категорій населення. 

Важливу роль у здійсненні релігійно-благодійних заходів у 

ХV-XVII ст. відіграли братства – православні громадські об’єднання. 

При братствах створювалися лікарні та інші благодійні заклади, де 

приділялась увага найменш захищеним верствам суспільства. Для них 

братства і влаштовували такі шпиталі, де за аналогією з власним 

устроєм запроваджували самоврядування. Обрані головами цих закладів 

старости, старецькі чи отамани займались питаннями внутрішнього 

життя: складали кошториси, збирали і раціонально витрачали фінанси, 

продукти, одяг, ліки тощо.  

У контексті розглядуваних проблем не можна залишити поза 

увагою інститут громади та її роль в еволюції соціальної політики. У 

ХVI-XVIII ст. громада відіграла роль організації селянства, що 

регулювала всі аспекти його життєдіяльності. Громада несла відпові-

дальність за своїх членів, зобов’язана була утримувати убогих, а 

панський двір мав дбати про забезпечення їх певним заробітком, 

видачу готівки для придбання найнеобхіднішого. Щоб не потрапити у 

залежність від лихварів, члени громад створювали позикові каси, де 

зберігався «на чорний день» недоторканний запас збіжжя. Громадою 

здійснювався основний тягар соціальної допомоги на селі, цьому 

сприяли особливості общинної організації сільського життя в Україні. 

У той же час формується державна структура соціальної допомоги 

населенню. Згідно з «Приказом общественного призрения» (1775 р.) 

було створено народні школи, будинки для сиріт, лікарні, аптеки. У 

багатьох губерніях також було запроваджено «приказы общественного 

призрения» (від «приказ» – відомство у державному управлінні Російської 

імперії того часу) з відповідними закладами підтримки та захисту 

населення, сформоване світське законодавство у сфері суспільної 

опіки і приватної благодійності. Прикази стають провідною формою 

допомоги і захисту, а також контролю за церковним життям. Так, 

завданням Приказу Великого Палацу була видача грошей монастирям і 

церквам з царської скарбниці.  
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Розвивається громадська благодійність. У 1812 р. створене Харківське 

товариство благодійництва, у 1816 р. з’являється Рада імператорського 

людинолюбного товариства, яка акумулює кошти окремих меценатів. 

Такі організації об’єднували ресурси і спрямовували їх на найактуальніші 

потреби.  

Разом з тим, в цілому соціальна політика у ХVIII-XIX ст. формувалась 

відповідно до ліберальних настроїв невтручання держави в «природні 

процеси». Зокрема, Адам Сміт, якого часто вважають основоположником 

сучасної економічної науки, в книзі «Дослідження багатства народів» 

(«The Wealth of Nations»), яка була видана 1776 року, обстоював думку 

про обмеження ролі уряду. Адам Сміт намагався показати, що 

конкуренція та мотив особистої вигоди стимулюють людей, які 

переслідують власні інтереси, служити інтересам суспільства. Вільна 

конкуренція, повне державне невтручання найкраще відповідатиме 

інтересам суспільства.  

Ліберальна теорія засновувалась на філософії індивідуалізму, 

повної свободи індивідуума і відповідальності за свої вчинки, наслідки 

ринкових ризиків визнавались природними, а держава мала гарантувати 

цю свободу від будь-кого, в тому числі і свого, втручання. Головне – 

це економічна свобода, а політичні права – лише засіб задля охорони 

незалежності та індивідуальної свободи особистості. Державне 

невтручання розглядалось як головна умова забезпечення цієї свободи.  

Прихильники класичної держави ліберального типу, економічної 

доктрини мінімального державного втручання – «laissez-fair», були 

впевнені, що ринок – це самодостатній механізм, і здатний розвиватися 

самостійно. Допомога держави у функціонуванні економіки, така, як 

соціальний захист населення, розглядалась як зайва, більш того, 

шкідлива, такою ж зайвою була проголошена відповідальність держави за 

негативні наслідки ринку (наприклад, безробіття з незалежних від 

робітника причин). 

Однак положенням класичної ліберальної теорії суперечила сама 

реальність індустріального суспільства. Соціальні катаклізми, такі як, 

наприклад, «Велика депресія» 1930-х рр. із появою мільйонів безробітних, 

змінили ставлення до державної відповідальності, показали, що 

ідеалізація індивідуалізму, погляд на розвиток суспільства як на процес 

виживання найбільш пристосованих індивідуумів (теорія «природного 

добору» соціального дарвінізму), не є світоглядом цивілізованого 

соціуму, а головне, не є ефективним шляхом розвитку економічної та 

соціальної сфер суспільства.  
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2.2. Еволюція соціальної політики в ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст. 

 

Наприкінці ХІХ ст. необхідність формування взаємовідносин держави 

і людини стає особливо актуальною. Це час розгортання підприємств 

найманої праці, а отже, збільшення кількості робітників з дуже тяжким 

матеріальним становищем. Проблема утримання непрацездатних членів 

суспільства існувала, мабуть, завжди, але найбільшої гостроти вона 

набула в час розгортання промислових революцій. Збіднілі робітничі 

групи становили потенційну небезпеку для влади: в будь-який момент, 

за умови відсутності поліпшення їхнього становища, вони могли 

перетворитися у реальну політичну силу, здатну змінити суспільний 

устрій. До того ж, відбувається трансформація сім’ї: міграція з села до 

міста веде до роздільного проживання членів сім’ї, і якщо раніше сім’я 

складалася з трьох поколінь і несла на собі відповідальність за 

забезпечення літніх людей, то зараз вона перестає виконувати цю 

функцію. Це також загострило проблему опіки над непрацездатними 

членами суспільства. 

Такі процеси обумовили соціальну необхідність забезпечення 

робітників засобами до існування в умовах безробіття, хвороб, 

інвалідності, втрати працездатності через літній вік. Тим більше, що 

розміри середньої заробітної плати працівників на той час не були 

достатніми, щоб забезпечити прожитковий мінімум в подібних 

ситуаціях.  

Створення робітничих організацій, які почали боротьбу проти 

соціальної незахищеності, сприяло реформуванню цієї сфері. 70-80-ті 

роки XIX ст. відзначилися підйомом боротьби робітників за прийняття 

державою законів, які б гарантували регулярні грошові виплати літнім 

та непрацездатним. 

Відображенням цих процесів стало те, що на науково-теоретичному 

рівні в пошуках шляхів для укріплення соціального устрою законодавці, 

філософи стали все більше схилятися до визнання необхідності посилення 

втручання держави в соціально-економічні процеси. Є загальновизнаним, 

що теоретична розробка проблем соціальної державності та соціальної 

політики розпочалася на межі ХІХ-ХХ ст. і пов’язана з діяльністю 

організації «Союз соціальної політики» в м. Ейзенах (Німеччина). 

Дослідження акцентували увагу на необхідності державної соціальної 

політики, спрямованої на поліпшення умов життя людей та запобігання 

революційним потрясінням. 

Термін «соціальна політика» був запропонований юристом та еконо-

містом, «інтелектуальним батьком політики добробуту» Лоренцом фон 

Штайном (1815-1890 рр.), який під цим поняттям розумів «компромісне 
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рішення, що призначене об’єднати соціальне та політичне 

нетоталітарним шляхом «соціального адміністрування». Очевидно, 

що в цьому визначенні ставився акцент на ідеї такого призначення 

соціальної політики, як вирішення соціальних проблем, а «нетоталітарний 

шлях» – це політичний, компромісний засіб їх розв’язання. Прикладом 

реформістського підходу може служити досвід Німеччини.  

Рейхсканцлер Германської імперії Отто фон Бісмарк-Шенгаузен 

(1815-1898 рр.) одним із перших зумів спрогнозувати небезпеку 

зростання руху соціал-демократії і повести боротьбу проти неї не 

тільки репресіями, але й значними соціально-політичними актами. Він 

проголошував: «…зцілення соціальних недуг варто шукати… на шляху 

позитивного сприяння зростанню благополуччя робітників». Відомий 

дослідник соціальної політики П. Спікер пише, що один британський 

консерватор прокоментував, відзначаючи доповідь У. Беверіджа: 

«якщо не дати людям соціальної реформи, то вони віддячать вам 

революцією». 

За часів рейхсканцлера Бісмарка було запроваджено: закон про 

страхування на випадок хвороби (1883 р.), закон про страхування 

від нещасних випадків (1884 р.), закон про страхування у зв’язку зі 

старістю та інвалідністю (1889 р.). 

Ця серія соціальних законів, які виконували функцію соціальних 

амортизаторів на противагу робітничому рухові, показала, що влада 

вже усвідомила безперспективність та обмеженість репресивних 

заходів. Політична ситуація вимагала негайних дій щодо створення 

системи соціального захисту в інтересах суспільної стабільності та для 

подальшого укріплення традиції патерналістської держави. Спочатку 

тільки поступки, а згодом цілісні соціальні реформи «нового лібералізму» 

в Європі мали на меті уникнення суспільних катаклізмів, і вони 

виправдали своє призначення, між тим як їх недостатність у Російській 

імперії стала однією з причин зміни державного устрою.  

В Україні зародження соціального страхування припадає на 

90-ті роки ХІХ ст., коли в Південному регіоні у 1899 р. почало діяти 

Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів та 

ремісників від нещасних випадків з їх робітниками і службовцями. 

На початку ХХ ст. страхування в Російській імперії мало дві 

форми: індивідуальну і колективну. Було прийнято низку законів: 

«Про пенсії робітникам казенних гірничих заводів та рудників за 

рахунок роботодавців, винних у шкоді, завданій здоров’ю» (1901 р.), 

«Про виплату відшкодування робітникам, потерпілим унаслідок 

нещасних випадків» (1903 р.). Саме після прийняття останнього закону 

підприємці стали активно підтримувати вимоги стосовно введення 
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державного страхування робітників із тим, аби зняти з себе частину 

матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. Ці закони заклали 

підвалини системи страхування працівників на випадок травм і 

захворювань. 

В Англії засновником соціального законодавства став Ллойд Джордж, 

за його ініціативою був прийнятий закон про пенсії за віком (1908 р.), 

а також «Білль про національне страхування» (1911 р.). На відміну 

від системи страхування в Німеччині, цей закон передбачав більш 

вагомий фінансовий внесок з боку держави.  

Закони про державне соціальне страхування було прийнято в 

Англії, Італії, Австрії в 80-90-ті рр. ХІХ ст., в Бельгії та Нідерландах – 

на початку ХХ ст. У Франції встановлення страхування по старості та 

інвалідності відбулося в 1910 році. 

Отже, наприкінці ХІХ ст. було зроблено значний крок у формуванні 

системи соціальної політики, але водночас у цей період ще переважали 

ідеї індивідуалізму, самозахисту та самодопомоги. До Першої світової 

війни чіткого прагнення до серйозного посилення ролі держави у вирішенні 

соціальних проблем ще не прослідковувалось.  

Започаткування вагомих реформ у соціально-політичній сфері 

пов’язано з наслідками Першої світової війни та кризи 30-х рр. ХХ ст., 

що остаточно змінили ставлення до участі держави в соціальній сфері 

та показали обмеженість політики невтручання. До того ж, ці події 

змусили уряди багатьох країн відчути небезпеку безробіття як чинника 

нестабільності і приділити серйозну увагу соціальним проблемам. 

Відбулось усвідомлення владою неминучості впровадження системи 

соціальної політики заради збереження суспільної злагоди, з’явились 

фундаментальні дослідження, які розвинули концепцію подолання 

соціального зла. За виразом відомого дослідника соціальної політики 

Т. Ганслі, війни «постачали» жертви, які потребували організованого 

догляду, та вдів, яким була потрібна економічна підтримка. Вони 

давали державі нагоду ще й підвищити централізоване оподаткування. 

Коли солдати поверталися з війни, сімейне грошове утримання 

допомагало жінкам залишити роботу і повернутися до сім’ї. Виникло 

покоління «буму народжуваності». Це знову ж таки збільшило потребу в 

соціальному забезпеченні. 

У 1919 р. була створена Міжнародна організація праці (далі – 

МОП), головним завданням якої стало забезпечення соціальних 

гарантій робітникам у європейському, а згодом і у всесвітньому 

масштабі. У 20-30-ті рр. прийнято декілька Конвенцій, які регулювали 

відносини в соціальній сфері, зокрема питання, пов’язані з нещасними 

випадками на виробництві та професійними захворюваннями. 
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«Велика депресія» 30-х років у США також показала недосконалість 

соціальної політики того часу. Сполучені Штати Америки відповіли на 

неї законодавчим закріпленням соціального захисту («social security») – 

прийняттям Закону про соціальний захист (Social Security Act) в 

1935 р. 

Творець закону, Президент США Франклін Рузвельт, назвав новий 

законодавчий акт «наріжним каменем в системі, яка зараз будується, 

але ні в якому разі не завершується». Цей закон встановлював постійну 

державну пенсійну систему через внески працедавців і працівників, 

пізніше цю систему було поширено на цілу низку категорій населення.  

Відповідно до Закону були виділені три основних напрями 

соціального добробуту: соціальне страхування, державна допомога, 

охорона здоров’я та послуги соціального добробуту (усиновлення і 

виховання дітей, допомоги дітям-інвалідам). 

Курс Ф. Рузвельта зустрів опір представників великого капіталу, 

проте відповідав вимогам часу, і це адекватно відображалось у 

громадській думці, про що свідчить неодноразове обрання цього 

політичного лідера президентом США. 

На противагу ліберальним підходам до соціальної політики в цей 

час все більшого поширення набувають погляди відомого вченого 

Джона Мейнарда Кейнса, який визнав найважливішими умовами 

економічного зростання розвиток і реалізацію здібностей людини, а 

також втілення у життя можливостей її особистого вибору. 

Значний вплив на формування соціальної політики у Європі та 

Північній Америці справив вчений-економіст, політичний діяч Вільям 

Беверідж. У 1942 р. на замовлення уряду він, як голова Комітету 

соціального страхування та союзних служб Великобританії, підготував 

доповідь під назвою «Повна зайнятість у вільному суспільстві», в якій 

було розглянуто стан соціально-економічної сфери та зроблені 

пропозиції щодо її реформування. Лейбористський уряд протягом 

1944-1948 рр. прийняв ряд законів згідно з рекомендаціями В. Беверіджа. 

Пропозиції Беверіджа стосувалися страхування по безробіттю, 

непрацездатності, пенсій, медичної допомоги, видатків на поховання, 

грошової допомоги матерям, удовам і розлученим, а також дітям. План 

передбачав рівність прав усіх громадян на соціальні виплати, захист 

особи від усіх випадків втрати заробітку, а також однаковий для всіх 

розмір державних пенсій і допомог, загальне безплатне медичне 

обслуговування. 

Також В. Беверідж оголошував боротьбу «п’яти гігантам» – Злидням, 

Лінощам, Неуцтву, Занедбаності та Хворобі. Хоча сьогодні це виглядає 

скоріше як вияв красномовства, на той час такі формулювання отримали 
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резонанс у суспільстві. Доповідь передбачала всеохоплюючу систему, яку 

інколи, особливо в англомовній літературі, називають «гарантування 

соціального захисту «з колиски й до могили» (мовою оригіналу «from the 

cradle to the grave»), тобто протягом усього життя людини. 

Вплив В. Беверіджа не обмежився кордонами Великобританії, 

основні сформульовані ним положення багато в чому стали базовими 

для соціальних реформ в інших країнах. 

Традиційно саме з ім’ям цього політичного лідера пов’язують 

виникнення західноєвропейської «держави загального добробуту» (англ. 

мовою Welfare State), головні принципи якої, згідно з доповіддю 1942 р., – 

загальнодоступність, універсальність, адекватність соціальної 

допомоги. У свою чергу, з ім’ям О. Бісмарка пов’язується виникнення 

соціальної держави. 

У роки Другої світової війни розширилося міжнародне співробітництво 

з питань забезпечення соціальних гарантій трудящим. Зокрема, було 

опубліковано такі документи, як Атлантична хартія (1941 р.) і 

Філадельфійська декларація МОП (1944 р.). Атлантична хартія закликала 

до міжнародного співробітництва з метою досягнення вищого рівня 

економічного розвитку, життя і соціальної політики. 

Філадельфійська декларація МОП закликала уряди ввести гарантовану 

мінімальну заробітну плату, досягти повної зайнятості, реалізувати 

програми соціального забезпечення, поліпшити умови праці, підвищити 

життєвий рівень населення. 

 

2.3. Формування концепції соціальної держави в середині 

ХХ ст., криза 70-х рр. та її подолання 

 

У 1950-60-ті рр., які в західній літературі інколи називають «експансією 

соціальної політики», загальною тенденцією країн Заходу стало 

збільшення витрат на соціальні програми. З’являються «режими 

соціального захисту» – країни з дуже розвиненими соціально-захисними 

системами. Розширюються можливості соціальної державності, яка стає 

однією з ідеологічних цінностей Заходу. Важливу роль у цих процесах 

відіграло те, що економіка країн Західної Європи в цей час перебувала в 

періоді піднесення, що й дозволило швидко розвиватися соціально-

захисним мережам. 

У цей час остаточно формується концепція соціальної держави і 

закріплюється в конституціях багатьох країн. Сам термін «соціальна 

держава» вперше з’явився в Конституції Федеративної Республіки 

Німеччина в 1949 р.: у ст. 20 було проголошено, що ця країна є 

«демократичною і соціальною федеративною державою». В подальшому 
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це поняття було закріплене в конституціях інших держав Західної 

Європи. Так, Франція згідно зі ст. 1 Конституції Французької 

Республіки «є неподільною, світською, демократичною й соціальною 

Республікою. Вона забезпечує рівність перед законом усім громадянам, 

незалежно від походження, раси або релігії». Як зазначено в пункті 

1 ст. 1 Конституції королівства Іспанії, «Іспанія конституюється в 

правову, соціальну і демократичну державу, що проголошує вищими 

цінностями правопорядку свободу, справедливість, рівність, політичний 

плюралізм». 

Дуже вагомою в цей період стала вважатися відповідальність держави 

та інших суспільно-політичних інститутів за благополуччя і дотримання 

соціальних прав громадян. Загальноприйнятої форми набуло переконання, 

що ця відповідальність не може бути перекладена на громадянина, 

приватне підприємство або громаду і має реалізовуватись, зокрема, 

шляхом соціальних допомог, а фінансування цієї системи має 

здійснюватися за рахунок перерозподілу доходів через страхування та 

податкову політику.  

Однією з основних рис розвитку соціальної політики в 50-х – на 

початку 70-х рр. було збільшення чисельності охоплюваного соціальним 

захистом населення. Головними одержувачами допомог все ще 

залишаються наймані працівники, але в їх числі з’являються різноманітні 

категорії осіб ненайманої праці – ремісники, фермери, комерсанти, 

представники вільних професій, дрібні підприємці тощо. Разом з тим, 

відбувається збільшення розміру соціальних допомог та пенсій, 

лібералізація, тобто пом’якшення умов їх виплати. 

Відомою подією стало прийняття в 1965 р. в США закону «Медікер», 

який стосувався медичного страхування людей похилого віку (від 65 років) 

та інвалідів. У тому ж році було прийнято закон про фінансову допомогу 

особам з низькими доходами – «Медікейд». 

Створення «режимів соціального захисту» також пов’язане з 

діяльністю соціал-демократичних партій. Так, Соціал-демократична 

партія Швеції знаходилася при владі від початку 1930-х рр. до середини 

1970-х рр. Результатами функціонування соціал-демократичних урядів 

стало створення дієвого державного сектора економіки, значне 

збільшення частки національного доходу в соціальних витратах. Саме 

з цим періодом пов’язане формування «шведського соціалізму», що 

характеризується високим рівнем регулювання державою соціальної 

сфери, високим ступенем соціальної захищеності громадян, наявністю 

ринкової економіки змішаного типу з пануванням приватної власності, 

парламентаризмом у політиці. 
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Шведські соціал-демократи відмовились від концепції класової 
боротьби, розробивши натомість концепцію «Folkhemmet» («народного 

дому»). Швеція стала однією з перших країн у світі, що ввела 
безкоштовну освіту на всіх рівнях, включаючи в університетах. 
Починаючи з 1940-х рр. розгорнуте масштабне житлове будівництво: з 
1965 до 1974 р. було побудовано більше мільйона дешевих помешкань. 
У сфері соціального захисту вдалося досягти значних успіхів: якщо в 
1950-ті роки на соціальні цілі витрачалось приблизно 10 % 
національного прибутку, то в 1970-ті рр. – 33 %. 

Однак з 1975 р. розпочинається етап уповільнення темпів розвитку 
соціального захисту. Економічна криза середини 70-х та першої половини 
80-х рр. завдала значної шкоди досягненням у цій сфері. Найбільш 
гострою виявилася проблема фінансового дефіциту. Зростання масштабів 
безробіття призвело до того, що внески виплачувались тепер меншою 
кількістю працюючих, між тим як державні витрати на допомогу по 
безробіттю збільшились. Серед громадськості з’явились навіть 
прогнози про «загибель», «кінець епохи» держави добробуту. 

До того ж «режими соціального захисту» виявили певні негативні 
психологічні явища. Патерналістське спрямування державної соціальної 
політики часто призводило до настроїв соціального утриманства, 
послаблення мотивації праці, орієнтації на державне піклування серед 
населення. Ці тенденції знайшли теоретичне відображення у відмові 
від надмірного соціального захисту в неоконсервативних концепціях. 
Прихід до влади неоконсервативних урядів (Р. Рейган у США, 
М. Тетчер у Великобританії) був значною мірою пов’язаний із кризою 
«держави загального добробуту». 

Неоконсерватори наголошували на тому, що розростання «держави 
добробуту» в повоєнні десятиріччя призвело до радикального перекосу 
на користь суспільного сектора за рахунок приватного, а фінансова 
криза 80-х рр. – це заслужений рахунок за надмірні договірні 
зобов’язання, дорогі додаткові виплати та інші крайнощі, які були 
допущені впродовж трьох десятиріч. Іншими словами, проникнення 
держави в економічне та соціальне життя суспільства призвело до 
стримання ініціативи приватного підприємництва, що визначає 
динаміку економічного зростання. 

На практиці майже два десятиліття правління неоконсерваторів – 
між 1979 і 1997 роками, особливо прем’єрство Маргарет Тетчер (1979-
1990), призвели до суттєвих змін у системі соціального захисту. Відбулася 
посилена «комерціалізація» соціальної сфери, тобто приватизація 
системи надання соціальних послуг, перехід на контрактне залучення 
недержавних організацій до надання послуг, упровадження «квазі-
ринку» соціальних і медичних послуг. Британія часів Маргарет Тетчер 



Соціальна і гуманітарна політика 

 

30 

була країною з найменшим у Європі профспілковим рухом, 
найнижчим рівнем захищеності на ринку праці й високим ступенем 
гнучкості цього ринку. Також послідовне втілення неоконсервативна 
концепція соціального захисту знайшла в ФРН під час перебування 
при владі християнських демократів. 

У цей час у зв’язку з кризою відбулася переоцінка концептуального 
змісту соціальної політики, що інколи позначається як «демонтаж» 
соціальної державності. Але, оскільки ідея соціальної державності до 
цього часу стала невід’ємною частиною переконань суспільства, вона 
не могла бути «демонтована» остаточно, змінилося ставлення до неї, і 
в деяких країнах були скорочені соціальні витрати. 

Сучасна державно-політична думка вже не базується на безперечному 
конфлікті між соціальним захистом та економічним зростанням. 
Соціальна політика країн Західної Європи, основи якої були закладені 
в 50-60 рр. ХХ ст., характеризується сьогодні такими рисами, як 
визнання права всіх громадян на базовий рівень добробуту, високий 
рівень соціальної захищеності, спрямування значної частки валового 
внутрішнього продукту на соціальні потреби, участь поряд із 
державними організаціями численних некомерційних організацій 
(благодійних, конфесіональних, громадських тощо), які виступають як 
колективні представники громадянського суспільства. 

Отже, становлення соціальної політики пройшло в своєму розвитку 
шлях від повного заперечення втручання держави в соціальну сферу 
(ліберальна концепція держави – «нічного сторожа») до принципу 
соціально відповідальної держави, до «експансії соціальної політики». 
Відбулося усвідомлення владою неминучості впровадження системи 
соціальних гарантій заради збереження стабільності та суспільної 
злагоди, хоча в подальшому система соціальної політики набула кризових 
явищ, а сама ідея розвиненого соціального захисту стала предметом 
дискусій та критики.  

Незважаючи на те, що «держава загального добробуту» та 
«соціальна держава» – це «винаходи» західноєвропейських країн, 
історія України багата власним досвідом становлення і розвитку 
соціальної державності. Національні традиції в цій сфері пов’язані зі 
значним досвідом благодійництва, допомоги, підтримки, гуманного 
ставлення до нужденних, і створюють унікальний соціальний простір, 
підґрунтя для розвитку та удосконалення сучасної системи соціальної 
політики в Україні.  

 

Ключові поняття: соціальна політика, соціальний захист, держава 
загального добробуту, соціальна держава, концепція «держави-нічного 
сторожа», доброчинність, благодійництво, «режими соціального 
захисту», громадська благодійність. 
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Завдання для індивідуальної роботи 

 

Теми рефератів 
 

1. Традиції розвитку благодійності і меценатства в Україні. 

2. Православне християнство і благодійність. 

3. Феномен «шведської моделі соціалізму» та його значення. 

Моделі соціалізму Європи.та Америки. 

4. Періоди формування соціальної державності в країнах 

Західної Європи. 

Контрольні питання 
 

1. Які важливі етапи формування соціальної політики ви можете 

визначити? 

2. У чому полягає зміст ліберальної концепції соціальної політики? 

3. Що спричинило проведення соціальних реформ у європейських 

країнах наприкінці ХІХ ст.? 

4. Які заходи, спрямовані на поліпшення добробуту населення, 

здійснювалися в Київській Русі? 

5. У чому полягає внесок О. Бісмарка та В. Беверіджа у 

формування соціальної політики? 

6. Назвіть причини «кризи держави добробуту» 70-х рр. ХХ ст. 

7. Які риси притаманні сучасній реалізації соціальної політики у 

західноєвропейських країнах? 

 

Тестові завдання 
 

1. Початком законодавчого встановлення соціальної політики 

вважається прийняття «Закону про бідних» («The Poor Laws») в: 

а) 1601 р.; 

б) 1602 р.; 

в) 1889 р.  

2. Харківське товариство благодійництва було створене в: 

а) 1812 р.; 

б) 1615 р.; 

в) 1904 р. 

3. Ідеї повного державного невтручання обстоював у своїх 

наукових працях: 

а) Адам Сміт; 

б) Джон Кейнс; 

в) Вільям Беверідж. 

4. Організацію «Союз соціальної політики» було створено в: 
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а) Німеччині; 

б) Франції; 

в) Росії. 

5. Термін «соціальна політика» вперше запропонував: 

а) Адам Сміт; 

б) Шарль Монтеск’є; 

в) Лоренц фон Штайн. 

6. Міжнародну організацію праці було створено в: 

а) 1919 р.; 

б) 1941 р.; 

в) 1946 р. 

7. «Закон про соціальний захист» було прийнято у: 

а) 1935 р.; 

б) 1939 р.; 

в) 1946 р. 

8. Низку законів, спрямованих на створення системи страхування в 

1883-1889 рр., було прийнято: 

а) у Великобританії; 

б) у Німеччині; 

в) у Росії. 

9. Ідея «держави-нічного сторожа» належить концепції: 

а) лібералізму; 

б) консерватизму; 

в) соціалізму. 

10. Економічна криза, яка призвела до згортання більшості 

соціальних програм і до так званого «демонтажу соціальної 

державності» в Західній Європі, датується: 

а) серединою 70-х – I пол. 80-х рр.; 

б) 90-ми рр.; 

в) 60-ми рр.  
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