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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДЕРЖАВИ  

 

Розглядається сучасний стан дослідження соціальної держави. Автор 

аргументує необхідність використання емпіричних методів для дослідження 

соціальної держави. Особлива увага звертається на дослідницький підхід, як 

основоположний принцип методології. Також стверджується необхідність 

використання вузько партійного підходу та наводяться методи дослідження 

для з’ясування ґенези, моделей, причин та шляхів подолання кризи соціальної 

держави.  
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Після успішної реалізації принципів соціальної держави у післявоєнні 

роки, а також тривалого розширення системи соціального забезпечення, у 

громадян сформувалося уявлення про соціальний захист не як інструмент 

політики, а як природнє право і обов’язок держави.  

Протягом тривалого часу держава проявляла ініціативу щодо регулювання 

соціально-трудових відносин, як результат регламентуючої політики соціал-

демократичних урядів. Внаслідок імплементації політики «розширення» 

соціальної держави (пенсійне забезпечення, медичне страхування та виплати з 

безробіття) [22] знижувався рівень індивідуальної ініціативи громадян. Отже, 

експлуатація соціальної політики урядовими партіями спричинила соціально-

трудовий дисбаланс, що призвів до економічної кризи.  

Таким чином, ініціативи зі скорочення соціальних видатків у ситуаціях, 

коли наявна система соціального забезпечення виявляється економічно не 

обґрунтованою, можуть отримати опір зі сторони громадян, які призвичаїлися 

до соціальних благ. Це, у свою чергу, може привести до зниження підтримки 
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політичних партій під час виборів. Відтак, політичні партії опиняються у 

ситуації вибору між проведення реформ та пошуку механізмів підтримки 

виборців [16; 24].  

Крім того, світова криза 2008-2009 років так само поставила багато питань 

щодо спроможності соціальної держави продовжувати свій розвиток. Проте, 

хоча «криза створила можливості для реформування соціальної держави, але 

запропоновані урядовими партіями рішення не корелюються зі твердженнями 

жодної з існуючих теорій…Подібні рішення збільшать вірогідність проведення 

непопулярних заходів» [28, p.18]. Таким чином, постає питання про те, яким 

чином реформи та зменшення видатків на соціальний захист можуть вплинути 

на політичні сили, що знаходяться при владі, та чи є можливість провести 

реформи, і не зменшити рівень підтримки у виборців.  

Отже виникає потреба в дослідженні феномену соціальної держави з 

метою виявлення причин кризових явищ, оцінки наслідків та визначення 

механізмів подолання кризи.  

Для того щоб дати відповідь на поставлені питання, необхідно розглянути 

методологію дослідження соціальної держави. Проте, дослідивши основні, як 

вітчизняні, так і зарубіжні джерела, можна зробити висновок, що проблема 

методології дослідження соціальної держави досі лишається мало розробленою. 

Так, вітчизняні дослідники, при розгляді соціальної держави, переважно 

звертаються до дескриптивних та загальнонаукових методів [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

11; 12]. Крім того, у даних роботах, здебільшого, не приділяється увага 

дослідницькому підходу, що є основоположним для визначення напрямку 

дослідження. 

Так само зарубіжні дослідження, у переважній більшості, звертаються до 

дескриптивних, теоретичних, методів дослідження [2; 10; 14; 19; 22; 24; 30]. 

Але варто зазначити, що за останні роки були зроблені спроби сформувати 

методологію дослідження соціальної держави [17; 20; 21; 24; 27; 29]. Так, було 

сформовано чотири дослідницькі підходи (функціональний, вузько партійний, 

політико-центристський та феміністичний); крім того були зроблені спроби 
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використання емпіричних методів для дослідження соціальної держави, у тому 

числі, для верифікації теоретичних постулатів, деякі з яких були піддані 

критиці [24; p.12].  

Таким чином, постає необхідність у визначенні методології дослідження 

соціальної держави для відповіді не лише на вище поставлені питання, але й 

визначення предметного поля дослідження. Відтак, спробуємо сформувати 

методологічний підхід, що дозволить розкрити феномен соціальної держави у 

межах політичної науки.  

Як доречно зауважує Я. Ґауф, «існує одне питання, з якого необхідно 

починати вивчення соціальної держави – визначення значення, а також вимірів 

«соціальної політики» [18; p.40]. Для вирішення даного завдання дослідник 

пропонує звернутися до так званої «залежної змінної» (dependent variable), що є 

вихідним положенням для дослідницького підходу (core method). Саме цей 

метод дозволяє визначити вимір та природу соціальної держави.  

Існує кілька дослідницьких підходів дослідження соціальної держави, 

кожен із яких склався у межах певної парадигми. Проте, враховуючи різницю 

між теоретичними концепціями та політичною практикою, зупинимося лише на 

огляді методології дослідження соціальної держави, як практичної реальності. 

Таким чином, це дозволяє емпірично виміряти рівень розвитку такої держави, а 

також оцінити її на якість життя населення й змоделювати оптимальні варіанти 

вирішення кризи.  

Так, у межах першого підходу – функціонального – сутність соціальної 

держави розглядається через призму впливу груп інтересів, громадян та 

розвиток програм соціального захисту та видатків із державного бюджету. Як 

правило, у межах такого підходу за визначальний критерій береться – 

кількісний показник: відсоток ВВП на соціальну допомогу. Відповівши на 

питання, у чому полягає особливість нового типу держави, дана концепція не 

змогла пояснити різницю між різними типами соціальних держав.  

Взявши за основу такий критерій, як політика домінантної партії в уряді 

(partisan politics), дослідники зробили акцент у тлумаченні природи соціальної 
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держави на реалізації урядової політики в інтересах певного соціального класу. 

Відтак, соціальна держава асоціюється з урядуванням соціалістичних та 

християнсько-демократичних партій. Ще одним критерієм може виступати 

«владний ресурс» (power resource), що полягає у побудові кореляції між «(1) 

соціально-політичними протиріччями, як джерелом соціальних конфліктів та 

структурування партійної системи, (2) робочим класом та капіталом, з приводу 

якого розгортаються конфлікти, (3) відсутність різних цілей у соціальних класів 

та інших політичних акторів (політичних партій та груп інтересів)» [19; p.6]. 

Отже, сутність соціальної держави розуміється як результат протистояння 

соціальних класів на політичній арені за розподіл бюджету у власних цілях, 

використовуючи такий ресурс як чисельність у власних інтересах. Але варто 

зазначити, що мова йде не стільки про ідеологічні політичні партії, скільки про 

ті, що впроваджують політику як механізм здобуття політичної підтримки, а 

також про роль класів як політичних агентів. У загальному визначенні, даний 

підхід полягає в постулюванні зв’язку між електоратом, соціальними класами 

та політичною поведінкою.  

На відміну від так званих “соціально-орієнтованих підходів”, які 

центральною проблемою вважали роль політичних партій та груп тиску, у 1980-

х роках була здійснена спроба розглянути сутність соціальної держави через 

політико-центричний (polity-centered) чи інституційний підхід. Вважалося, що 

вирішальну роль у розвитку соціальної держави здійснює не cтільки баланс 

класових сил (class forces), який визначає електоральне поле та політику, а 

інституційна специфіка уряду та правила електоральних змагань [22, p.38]. 

Відповідно, за одиницю аналізу береться держава, як автономний політичний 

актор, що внаслідок інституційної різниці в організації державної влади 

(централізація, бюрократизація, державний режим тощо), по-різному впливає 

на імплементацію політики.  

Аналізуючи дані підходи, можна зробити висновок, що визначальним 

підходом, усе ж, є поведінка політичних акторів, які впливають на визначення 

державного та політичного режиму (парламентські партії, президент), напрямок 
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економічної та соціальної політики (урядові партії), а також визначають 

партійну структуру (електорат, групи інтересів, соціальні класи).  

Розглядаючи питання про дослідження історії становлення соціальної 

держави, варто зупинитися на наступних особливостях. У науковій літературі 

переважно мова йде про використання історико-порівняльних методів. Проте, 

наведене твердження вимагає уточнення. Звернемо увагу, що 

загальноісторичний аналіз дозволяє з’ясувати виникнення процесів та явищ, що 

вплинули на становлення соціальної держави, тим самим, задаючи контекст для 

наступного, більш докладного вивчення явищ. Відповідно, для розгляду 

формування політики соціальної держави у певних країнах найоптимальнішим 

є використання методу аналізу хроніки подій (event history analysis). Даний 

метод дозволяє аналізувати соціальний процес, який призводить до виникнення 

подій. У свою чергу, під подією розуміється «певна зміна від одного стану до 

іншого, та яка визначається «як категоріальна / дискретно залежна змінна» [15]. 

Даний метод дозволяє визначити, які чинники стали найбільш суттєвими для 

імплементації тої чи іншої урядової політики.  

Але для виявлення закономірностей, також необхідним є застосування 

крізь-часового аналізу (across-time analysis) (дискретно-часові моделі, крос-

секційний аналіз і аналіз часових проміжків). Наприклад, застосування 

дискретно-часової моделі дозволяє виявити можливість виникнення певної 

події (імплементацію політики) у певний проміжок часу. Цей метод ефективний 

у випадках, коли існують різні часові змінні та багато вихідних даних [21; 

p.208].  

Як уже було зазначено, для з’ясування причин існування особливостей 

розвитку соціальної держави у різних країнах – національних моделях – був 

сформований вузько партійний підхід, який згодом став домінуючим. Проте, 

для виявлення специфіки розвитку кожної із моделей, необхідним є, поміж 

застосування вище наведених методів, які дозволяють дослідити ґенезу 

національних моделей, методів крос-національного порівняння, а також 

панельних порівнянь.  
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Але виявлення взаємозв’язку між соціально-економічними показниками та 

електоральною підтримкою партій, що, у свою чергу, дозволяє визначити 

чинники, що призвели до кризи соціальної держави, вимагає застосування 

інших методів. Зокрема, найбільш оптимальним з огляду на наявні статистичні 

данні та релевантність результатів, є аналіз Монте-Карло із застосуванням 

ланцюгів Маркова [16; .p426]. Крім того, для визначення економічної 

обґрунтованості не тільки імплементації «політики розширення» чи «політики 

скорочення» соціальної держави, необхідним є аналіз декомодифікації із 

застосуванням методу часових проміжків та соціальної виплати (social wage), 

як «брутто-коефіцієнт заміни допомоги з безробіття у розрахунку на два рівні 

доходу (медіанний дохід та 67% процентиль розподілу доходу), трьом сімейним 

одиницям та трьом часовим проміжкам безробіття» [24; p.11].  

Усі попередні методи були націлені на дослідження кризи соціальної 

держави, тобто подій та явищ, які вже відбулися. Натомість для виявлення 

механізмів подолання кризи, вище розглянуті методи не можуть бути 

застосовані. Таким чином, виникає необхідність у використанні інших підходів. 

Зокрема, найбільш релевантним методом для даного дослідження є 

використання теорії перспектив, оскільки вона дозволяє дати відповідь на 

питання чому політичні актори вдаються до ризикових політичних рішень 

(реформування, імплементація «політики скорочення»). Тобто, дозволяє 

побудувати модель майбутнього вибору, який має бути зроблений у ситуації 

непевності та ризику. Крім того, для виявлення загальних рис та відмінностей, і 

компенсації недоліків загального порівняльного методу, рекомендованим є 

застосування теорії нечітких множин. Оскільки запровадження механізмів 

подолання кризи є складним процесом, адже передбачає існування більше, ніж 

одного результату. Також важливо враховувати, що складність процесу 

передбачає вплив зовнішніх умов, а інколи навіть їх поєднання. Саме теорія 

нечітких множин та булева алгебра, завдяки оперуванню поняттями достатності 

та необхідності умов, дозволяють застосувати їх у ситуаціях так званої 

багатовимірної кон’юнктурної обумовленості (ситуації, коли за однакових умов 
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наступають різні наслідки та існує можливість комбінації вихідних умов) [29; 

p.32]. Передбачається, що у разі неможливості імплементації «політики 

скорочення» соціальної держави як механізму подолання кризи, необхідним є 

повне реформування такої моделі держави, й запровадження системи 

соціальної допомоги, спрямованої на мотивацію отримання робочих місць. Але 

реформування, окрім теоретичної концепції, має бути операціоналізоване, що 

потребує введення додаткових одиниць налізу. Такими можуть виступати: 

активація (activation – активні витрати на одного безробітного у порівнянні до 

ВВП на одного працевлаштованого), соціальні видатки (generosity – 

вимірюється двома індексами деко модифікації: ставкою заміщення, що 

розраховується як після податкові виплати на одну людину у віці 40 років з 

повним соціальним захистом, яка отримує середню заробітну плату; а також 

тривалістю надання соціальних виплат, що вираховується як кількість, тижнів 

протягом яких виплачується людині у віці 40 років з повним соціальним 

захистом у випадку безробіття чи хвороби), кодиціональність (обумовленість 

певними зобов’язаннями (також вимірюється двома показниками: числом 

кваліфікаційних тижнів, тобто число страхових тижнів чи необхідний стаж; а 

також числом днів, які необхідно очікувати перед тим, як буде наданий 

соціальний захист), і, насамкінець, забезпечення зайнятості (індекс жорсткості 

законодавства зі забезпечення зайнятості) [29; p.47-48].  

Отже, розглянувши найпоширеніші підходи та методи дослідження 

соціальної держави, можна зробити наступні висновки.  

По-перше, методологія дослідження соціальної держави (research design) 

передбачає постулювання загального підходу, у межах якого буде проводитися 

дослідження. Найбільш оптимальним на сьогоднішній день є підхід з точки 

зору політики домінантної партії в уряді. Таким чином, робочі рамки 

дослідження (framework) обмежуються розглядом політичної участі та 

поведінки акторів, які впливають на вироблення, розгляд та імплементацію 

урядової, соціально-економічної, політики.  
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По-друге, у відповідності до заданої загальної моделі, обираються 

конкретні методи дослідження, що дозволяють провести теоретичний 

експеримент та перевірити висунуті гіпотези.  

По-третє, для з’ясування ґенези соціальної держави використовують 

вдаються до аналізу хроніки подій та крізь-часового аналізу. У свою чергу, для 

дослідження особливостей національних моделей використовують крос-

національне та панельне порівняння. А для прогнозування вироблення політики 

соціальної держави та електоральної підтримки урядових партій необхідним є 

використання теорії перспектив, разом із алгеброю нечітких множин, а також 

методу Монте-Карло зі застосуванням ланцюгів Маркова.  

По-четверте, передбачається, що використання запропонованої методології 

у подальших дослідженнях дозволить дати емпіричну оцінку теоріям та 

концепціям, що пояснюють сутність, становлення національні моделей, 

причини й наслідки, а також сформувати механізми подолання кризи соціальної 

держави з урахуванням електоральних наслідків для урядових та опозиційних 

політичних партій.  
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Харченко А.С. Особенности методологи исследования социального 

государства. Рассматривается актуальное состояние исследования 

социального государства. Автор аргументирует необходимость использования 

эмпирических методов для исследования социального государства. Особое 

внимание уделяется на исследовательский подход, как основоположный 

принцип методологии. Также указывается на необходимость использования 

узкопартийного подхода, и приводятся методы исследования для определения 

становления, моделей, причин и методов преодоления кризиса социального 

государства.  

Ключевые слова: социальное государство, методология исследования, 

исследовательский подход.  

Kharchenko O. Characteristics of the welfare state research methodology. 

Modern researches of the welfare state are considered. Author argues the necessity 

of application of empirical methods to welfare researches. The research core is 

considered as basic principle of the methodology. Also it is argued the necessity of 

application partisan-politics framework, as well as other methods to indentify 

genesis, models, causes and solutions of welfare state crisis.  

Key words: welfare state, research design, core method.  


