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Таблиця 1
Моделі соціальної політики ЄС

Постановка проблеми. Соціальна політика та 
способи її регулювання завжди чинили величезний 
вплив на всю систему економічних, політичних, 
правових, моральних відносин, визначали характер 
і темпи еволюції суспільства. Шлях від зародження 
європейської соціальної ідеї до загальної соціаль-
ної політики Європейського Союзу пролягав через 
кілька століть історії. Він був відзначений 
найгострішими соціально-економічними по-
трясіннями та політичними конфліктами. В 
XXI столітті керівники Європейського Со-
юзу зрозуміли необхідність розробки нових 
концепцій інноваційного соціального світу, 
соціального вирівнювання та соціальної 
справедливості, що лежать в основі сучас-
ної політики ЄС. Особливістю європейської 
соціальної політики є активна й масштабна 
участь держави в процесах відтворення, ви-
сокі податки й соціальні внески, за рахунок 
яких відбувається формування ефективного 
соціального бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз наукових джерел засвідчує зрос-
таючий інтерес дослідників до тематики єв-
ропейського соціального діалогу, соціальної 
конвергенції країн та удосконалення соці-
альної політики ЄС. Науковою новизною 
відрізняються праці вчених-економістів Е. 
Кучко, А. Сапіра, Г. Еспінг-Андерсена, А. 
Хьюберта , Ж. Бассета, Д. Каулієр-Грайса. 
Однак в сучасних умовах глобальних соці-
альних викликів та асиметрій потребують 
подальшого вивчення проблеми формуван-
ня єдиної соціальної політики ЄС.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз моделей європейської соціальної по-
літики, виявлення особливостей трансфор-
мації суспільних відносин, дослідження 
суті реформ, які здійснюються сьогодні в 
країнах ЄС у відповідності з їх стратегічним 
курсом на посилення конкурентоспромож-
ності та соціальне згуртування європейців.

Виклад основного матеріалу дослідження. На пер-
ший погляд може здатися, що в національних систе-
мах соціального захисту країн Європейського Союзу 
більше відмінностей, ніж подібностей, тому що кожна 
держава йшла своїм шляхом формування соціальної 
політики. Проте бельгійський учений-економіст Ан-
дре Сапір [1] представив на засіданні Економічного та 
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фінансового комітету (ECOFIN) в Манчестері 9 верес-
ня 2005 року для Європейської комісії типологізацію 
режимів добробуту (welfare regimes) – моделей соці-
альної політики, які відрізняються ступенем втручан-
ня держави в соціально-економічну сферу суспільства 
та ступенем соціальної захищеності громадян, забез-
печеності свободи соціального вибору різних верств 
населення та впливу соціальних процесів на еконо-
мічний розвиток країни. Дослідник виділив наступні 
моделі: континентальна, англосаксонська, скандинав-
ська і південноєвропейська (табл. 1).

Європейська соціальна модель – передбачає 
спільні дії держави і громадянського суспільства, 
спрямовані на те, щоб для всіх громадян забезпечу-
валось задоволення основних матеріальних потреб, 
участь у житті суспільства, посилення соціальної 
згуртованості [2, c. 13-16]. Європейська соціальна 
модель повинна включати наступні елементи (рис.1): 

Рис. 1. Складові елементи Європейської
соціальної політики

 
Найважливішими для європейської соціальної 

моделі є політика зайнятості, економічна, фіскальна, 
соціальна і освітня політика [3, c. 15-17]:

Економічна політика і політика зайнятості: 
створюють передумови для економічного процвітан-
ня, задоволення матеріальних потреб, забезпечують 
фінансування соціальної політики, сприяють сус-
пільній і політичній стабільності.

Соціальна політика / системи соціального за-
хисту / фіскальна політика: визначають вторинний 
розподіл доходів по трансфертах і тим самим створю-
ють умови суспільної і політичної стабільності, за-
безпечують задоволення потреб і участь у житті сус-
пільства тих, хто через свої недостатні можливості 
з погляду зайнятості і заробітку не в змозі 
себе забезпечити.

Освітня політика: поліпшує середньо-
строкові і довгострокові можливості грома-
дян з погляду зайнятості і заробітку, створює 
передумови для економічного процвітання, 
полегшує участь у житті суспільства.

На думку професора Г. Еспінг-Андерсе-
на, соціальне забезпечення країн-членів ЄС 
характеризуються різноманітністю [4]. За 
останні 50 років Європейський Союз роз-
ширився від 6 до нинішніх 28 держав, саме 
це урізноманітнило моделі соціальної полі-
тики. Європейську соціальну модель наба-
гато легше охарактеризувати, порівнявши 
кожну країну ЄС за рівнем витрат на со-
ціальну сферу [5, c. 16-18].

Як видно з таблиці 2, найбільш роз-
винуте соціальне забезпечення в Бельгії, 

Люксембурзі, Німеччині, а найменше фінансується 
соціальна сфера в Естонії, Мальті та Латвії.

Модель соціальної політики країн ЄС залежить 
від витрат на соціальну сферу у вигляді частки від 
ВВП, системи соціального забезпечення, режиму фі-
нансування.

За допомогою власних розрахунків автор у табли-
ці 3 наводить показники соціального забезпечення 
по кожній країні ЄС за шістьма параметрами та на 
рисунку 2 групує країни на чотири соціальні групи 
за двома критеріями: фінансування соціальної сфери 
та загальні витрати на соціальний захист [6]. 

Для всебічного забезпечення соціальної сфери 
існують наступні структурні фонди: Європейський 
фонд регіонального розвитку (ERDF), Європейський 
соціальний фонд (ESF) та Фонд  згуртованості (CF), 
які сприяють зміцненню економічної, соціальної 
та територіальної єдності між регіонами та держа-
вами-членами ЄС. Ці фонди також підтримують 
конкурентоспроможність та зайнятість, заохочують 
транскордонне, транснаціональне та міжрегіональне 
співробітництво. Наприклад, ESF надає можливість 
працевлаштування, зосередивши увагу на мобіль-
ності трудових ресурсів та адаптації працівників до 
промислових змін. В  2012 році 38,9 млн. євро було 
надано для структурних фондів, в той час як бюджет 
проектів CF становив 9,6 млрд. євро [7, c. 3-5].

Програма ЄС із стимулювання зростання та за-
йнятості «Європа-2020» передбачає, що наука, тех-
нології та інновації забезпечать значний внесок у 
вирішення зростаючих соціально-економічних про-

Таблиця 2
Витрати ЄС на соціальну сферу у 2012 році

Рис. 1. Залежність соціальної моделі країн ЄС від 
фінансування соціального забзпечення та загальних витрат 

на соціальних захист
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блем, з якими нині стикається Європа. У цьому кон-
тексті розглядається питання розвитку інноваційної 
соціальної політики, мета якої полягає у вирішенні 
низки соціальних та екологічних проблем – таких, 
як зміна клімату, безробіття, злочинність, соціальне 
відчуження, матеріальна бідність, міграція, нерів-
ність у розподілі добробуту, старіння населення [8]. 

Сьогодні у країнах ЄС соціальні видатки бюджету 
складають в середньому 27% ВВП. Зважаючи на бю-
джетні обмеження, викликані негативним впливом 
економічної рецесії, саме соціальні інновації можуть 
забезпечити вирішення гострих соціальних проблем і 
водночас сприяти більш ефективному використанню 
наявних ресурсів ЄС [9]. 

Прикладом новаторського підходу ЄС є реаліза-
ція у 2007-2013 рр. Сьомої Рамкової Програми в 
сфері досліджень, технологічного розвитку та де-
монстраційної активності з бюджетом понад 53 
млрд. євро [10]. На зміну їй на період 2014-2020 
рр. Єврокомісія вже розробила «Горизонт-2020 – 
Рамкова програма з наукових досліджень та ін-
новацій» та передбачила її фінансування на рівні 70 
млрд. євро [11]. 

Сьогодні існує чимало ініціатив та інструментів 
реалізації соціальних інновацій, які уже впроваджу-
ються в ЄС. Окремі країни ЄС, незважаючи на досить 
короткий проміжок часу, змогли створити спеціальні 
соціальні фонди, парки та інститути, які можуть слу-
гувати орієнтиром для інших країн-учасниць [12]:

1. SITRA, Фінляндія. Цей фонд створений на базі 
Фінського інноваційного фонду і є незалежним гро-
мадським фондом під контролем парламенту Фінлян-
дії. На сьогодні фонд SITRA реалізує п’ять основних 
програм: інновацій, охорони здоров’я, продовольства 
і харчування, захисту довкілля та підтримки маши-

нобудування. Річний бюджет фонду становить близь-
ко 40 мільйонів євро і поповнюється в основному за 
рахунок внесків приватних корпорацій.

2. Естонський фонд розвитку (Argengufond). Ді-
яльність Естонського фонду розвитку спрямована на 
ініціювання та підтримку позитивних змін в економі-
ці Естонії шляхом інноваційних проектів і венчурних 
інвестицій. Фонд орієнтований на новаторські ініціа-
тиви з міжнародним потенціалом і наразі забезпечує 
підтримку чотирьох проектів, пов’язаних з інформа-
ційними технологіями та сервісною економікою.

3. Фонд соціальних інвестицій підприємств, Ве-
ликобританія. Фонд соціальних інвестицій підпри-
ємств підтримує соціальний інвестиційний бізнес від 
імені Міністерства охорони здоров’я Великобританії. 
Фонд був створений в 2007р. для сприяння іннова-
ціям у сфері охорони здоров’я і соціального захис-
ту. Фінансування проектів надається некомерційним 
структурам, діючим соціальним підприємствам, а та-
кож працівникам сфери охорони здоров’я. 

4. Парк соціальних інновацій, Іспанія. Саме Іспа-
нія має перший у світі досвід у створенні «соціально-
орієнтованої силіконової долини». У червні 2010 р. 
Іспанський центр соціальних та корпоративних інно-
вацій DENOKINN відкрив перший у Європі Парк со-
ціальних інновацій, розташований у м. Сантурсе на 
півночі Іспанії. Проект підтримується місцевими ор-
ганами влади і урядом Іспанії та має початковий бю-
джет у розмірі 6 мільйонів євро. Передбачається, що 
в роботі Парку соціальних інновацій візьмуть участь 
понад 50 міжнародних компаній і асоціацій, надаю-
чи можливість створити нові соціальні підприємства 
з доступом до навчання та наставництва (спеціальна 
підготовка буде здійснюватися на базі Академії со-
ціальних інновацій).

Таблиця 3
Соціальне забезпечення країн ЄС за 6 показниками
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5. Національний інститут соціальних іннова-
цій, Нідерланди. Ця структура заснована у 2006 році 
асоціаціями роботодавців, профспілками, двома уні-
верситетами і незалежними організаціями з метою 
стимулювання соціальних інновацій на робочих міс-
цях, що має стати підґрунтям для підвищення якості 
та продуктивності праці робітників, а також накопи-
чення інноваційного потенціалу.

Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи 
на різницю в моделях соціального забезпечення різних 
країн Євросоюзу, в останні роки відбувається зближен-
ня соціальної політики європейських країн та активі-
зація діяльності у таких сферах соціального захисту, 
як збереження суспільного добробуту; призначення со-
ціальної допомоги адресного характеру; впровадження 
ринкових відносин у систему соціального страхування; 
поширення приватного пенсійного страхування; ши-
роке впровадження інновацій у соціальній політиці; 
підтримка активної зайнятості та створення умов для 
реалізації економічних ініціатив громадян. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО  
ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

У статті проаналізовано виміри «ефективності» офшорних зон, розглянуто інструменти, яким користується фінансовий ка-
пітал у глобальному масштабі. Досліджено концептуальні основи виникнення і поширення офшорного бізнесу крізь призму 
світового досліду. Здійснено класифікацію офшорних зон та аналіз мотиваційних моторів руху капіталів «до» і «через» офшори. 
Аналізуються проблеми, які виникають внаслідок зростання частки офшорної компоненти в глобалізованій економіці.

Ключові слова: глобалізацій виміри, офшорний бізнес, офшорні зони, інформаційна епоха, податкові гавані, секретні юрисдикції.

Черленяк И.И., Дюгованец О.М. ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

В статье проанализированы измерения «эффективности» оффшорных зон, рассмотрены инструменты, которыми пользу-
ется финансовый капитал в глобальном масштабе. Исследованы концептуальные основы возникновения и распространения 
оффшорного бизнеса сквозь призму мирового опыта. Осуществлена классификация оффшорных зон и анализ мотивационных 
моторов движения капиталов «до» и «через» оффшоры. Анализируются проблемы, возникающие вследствие роста доли офф-
шорного компонента в глобализированной экономике.

Ключевые слова: глобализационные измерения, оффшорный бизнес, оффшорные зоны, информационная эпоха, 
налоговые гавани, секретные юрисдикции.

Cherlenyak I.I., Diugowanets O.M. GLOBALIZATION MEASUREMENTS OF INTERNATIONAL OFFSHORE BUSINESS IN THE 
INFORMATION AGE

The paper analyzes the measurements of the offshore zone effectiveness and considers the instruments used by financial capital on 
a global scale. The conceptual bases of emergence and spread of the offshore business are examined in the light of the world experience. 
The work presents the сlassification of the offshore areas and analysis of the motivational capital flow motors «to» and «through « the 
offshores. The problems that arise from the growing share of the offshore component in the globalized economy are analyzed .

Keywords: globalization measurements, offshore business, offshore areas, information age, tax heaven, secret jurisdiction.


