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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Одним з головних пріоритетів, визначених 
стратегічними плановими документами соціально-економічного розвитку 
України, є становлення ефективно функціонуючої соціально орієнтованої 
ринкової економіки. За період незалежності держави у напрямі реалізації цього 
завдання досягнуто певних успіхів, однак ще немає підстав стверджувати про 
сформованість в Україні економічної системи, організованої на засадах 
ринкового саморегулювання, в якій ринкові методи господарювання ефективно 
поєднуються з державним регулюванням національної економіки та її 
соціальною спрямованістю. 

Нестабільність внутрішньої економічної ситуації, підсилена негативним 
впливом глобальних фінансово-економічних та соціальних криз, зовнішня 
військова, політична та економічна агресія призвели до посилення тенденцій, 
пов’язаних зі зниженням рівня реальних доходів і витрат населення, падінням 
рівня якості життя, зростанням чисельності осіб за межею бідності та 
критичною диференціацією доходів громадян, погіршенням доступності 
системи соціальних послуг для значних верств населення, наростанням низки 
критичних дисбалансів і проблем у сферах медичного, освітнього, житлово-
комунального забезпечення. 

Однією з базових умов становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки є розвиток системи соціального страхування як фундаментальної 
основи та інструменту державного регулювання, з використанням якого 
мінімізується значна частина соціальних ризиків і загроз. Попри наявність в 
Україні інституційно-організаційних засад функціонування, ефективність цієї 
системи залишається низькою, що підтверджується недостатнім пенсійним 
забезпеченням, нерозвиненістю системи медичного страхування, низьким 
рівнем соціальної безпеки та захищеності працюючих, що негативно 
позначається та перешкоджає, по-перше, формуванню інтелектуально-
кадрового ресурсу розвитку національної економіки і, по-друге, перетворенню 
соціального страхування на один із чинників, стимулів, а також фінансово-
ресурсну передумову соціально-економічного розвитку держави. 

Зазначене обумовлює високу актуальність досліджень, спрямованих на 
обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних засад ефективної 
державної політики розвитку системи соціального страхування в умовах 
послаблення взаємозв’язків у сфері економічного і соціального розвитку 
держави, критичного погіршення ключових індикаторів соціального захисту 
населення та наявності об’єктивно існуючої потреби в реформуванні системи 
соціального страхування.  

Широкий спектр проблем функціонування та розвитку соціальної сфери, 
впровадження методів, механізмів, інструментів та засобів державного 
регулювання економіки та соціальної системи держави, у тому числі з 
дотриманням принципів становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки, досліджено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Авторами 
таких досліджень є О. Амоша, Е. Аткінсон, В. Бабкіна, Дж. Д.  Бaрбер,               
В. Безугла, В. Бідак, М. Білинська, В. Бодров, Т. Васильців, М. Вебер,                     
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Г. Вербицька, К. Вітковська, Н. Внукова, О. Гладун, Б. Данилишин, Т. Заяць, 
Л. Ільчук, І. Кириченко, Н. Кузьминчук, О. Кундицький, В. Куценко, Л. Ліпіч, 
Т. Лoурi, Ю. Макогон, О. Макара, В. Пaретo, Т. Пaрсoнс, Л. Руденко, 
У. Дж. Скотт, Н. Холод, М. Хомяк, І. Чапко, Л. Черенько, М. Шаварина, 
Л. Шаповал, Н. Шаманська, Л. Шевченко, П. Шевчук та ін. 

Питання вдосконалення державного регулювання становлення і розвитку 
системи соціального страхування висвітлені в працях таких науковців, як 
Г. Башнянин, О. Білорус, Л. Весельська, О. Вовчак, О. Давидюк, Н. Коленда, 
О. Копилюк, Е. Лібанова, Б. Мінін, О. Новікова, В. Паламарчук, С. Пирожков, 
О. Повстин, Т. Русанова, А. Самійло, В. Серебряніков, В. Скуратівський, 
А. Хлоп’єв, О. Хомра, В. Черкасова та ін.  

Наукові здобутки перелічених дослідників сформували теоретико-
методологічні засади державної політики становлення та розвитку системи 
соціального страхування в ринково орієнтованих економіках. Однак 
обґрунтування концептуальних засад, принципів, стратегічних пріоритетів, 
механізмів, методів і засобів державного регулювання у сфері модернізації та 
розвитку системи соціального страхування, особливо в умовах поєднання цих 
завдань із проблемами необхідності посилення соціальної орієнтованості 
системи національного господарства, наростання кризових явищ в економіці, 
низької ефективності програм і продуктів соціального страхування, 
нерозвиненості сектору добровільного соціального страхування, вимагає 
системного наукового та нового підходу до удосконалення державного 
регулювання розвитку системи соціального страхування в Україні, визначення 
стимулів та інструментів його активізації і підвищення соціальної та фінансово-
економічної ефективності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація пов’язана з науковими планами кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Львівського торговельно-економічного університету за темами: 
«Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» (номер 
державної реєстрації 0111U008260), в межах якої досліджено компоненти 
державного регулювання розвитку соціального страхування, розроблено 
методику аналізу системи соціального страхування та ефективності державного 
регулювання його розвитку; «Проблеми метрологічного аналізу економічних 
систем» (номер державної реєстрації 0111U008262), де обґрунтовано 
інструменти та засоби державної політики забезпечення розвитку соціального 
страхування у контексті гармонізації моделі виробництва і споживання; 
«Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової стабільності 
банків України» (номер державної реєстрації 0115U004089), де представлено 
результати аналізу інституційного забезпечення фінансової стійкості банків; 
«Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 
України» (номер державної реєстрації 0115U004090), де обґрунтовано систему 
показників оцінювання фінансової стабільності організацій системи 
соціального страхування; «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і 
функціонування сфери товарного обігу України» (номер державної реєстрації 
0116U006451), де розроблено методологію діагностики стану системи 
соціального страхування на основі поєднання принципів системного, 
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структурно-функціонального та цільового аналізу, визначено критерії 
типологізації загроз соціальній сфері та обґрунтовано методику інтегрального 
оцінювання впливу державного регулювання соціального страхування на 
параметри соціально-економічного розвитку держави. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
розроблення теоретико-методологічних засад, обґрунтування пріоритетів, 
механізмів і засобів державного регулювання розвитку системи соціального 
страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в 
Україні.  

Враховуючи визначену мету, в роботі поставлено і вирішено такі 
завдання:  

 сформувати теоретико-методологічні основи державного регулювання 
соціального розвитку; 

 розробити концептуальні засади державної політики у сфері 
соціального захисту населення в умовах соціально орієнтованої ринкової 
економіки; 

 узагальнити сутнісні характеристики та базові елементи соціального 
страхування у системі соціального захисту населення і з’ясувати особливості 
його державного регулювання; 

 виявити процеси становлення системи соціального страхування, його 
елементи і завдання державного регулювання; 

 систематизувати ризики державного регулювання системи 
соціального страхування в умовах невизначеності; 

 узагальнити структуру фінансового механізму державного 
регулювання системи соціального страхування; 

 обґрунтувати роль та значення державного регулювання соціального 
страхування у поліпшенні фінансового забезпечення соціального захисту 
населення; 

 оцінити вплив системи соціального страхування та її державного 
регулювання на стан соціального розвитку в Україні; 

 проаналізувати взаємозв’язки та удосконалити інституційно-
інфраструктурне забезпечення державного регулювання соціального 
страхування та подолання критичних диспропорцій доходів населення; 

 провести якісне оцінювання державної політики фінансування 
видаткових повноважень фондів соціального страхування та обґрунтувати 
напрями її удосконалення; 

 розвинути систему планування та організації державної політики у 
сфері пенсійного страхування та пенсійного забезпечення в Україні; 

 розробити модель інституційно-ресурсного забезпечення державного 
регулювання системи соціального страхування; 

 ідентифікувати альтернативні види соціального страхування в умовах 
скорочення бюджетного фінансування соціальної сфери держави; 

 обґрунтувати перспективні напрями державної політики модернізації 
системи соціального страхування в умовах адаптації до світових практик 
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. 
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Об’єктом дослідження є процес реалізації державної політики 
забезпечення розвитку системи соціального страхування. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади, 
механізми, інструменти, засоби державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування в умовах становлення соціально орієнтованої 
економіки в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 
завдань у дисертації використано такі загальнонаукові і спеціальні методи 
пізнання: системний підхід (для встановлення характеру взаємозв’язків та 
взаємозалежностей між державним регулюванням і забезпеченням розвитку 
системи соціального страхування та посиленням соціального захисту 
населення); структурно-логічний та семантичний аналіз (для уточнення і 
формулювання понятійного апарату державної політики розвитку системи 
соціального страхування); кількісного та якісного порівняння (для оцінювання 
джерел формування та напрямів використання ресурсного забезпечення 
державного регулювання соціального захисту та соціального страхування); 
статистичного аналізу, графічні методи та метод інтегрального оцінювання (для 
аналізу і оцінювання ефективності державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування); аналоговий метод (для визначення порогових 
значень індикаторів державного регулювання соціального страхування); аналіз 
головних компонент (для визначення вагових значень індикаторів державного 
регулювання розвитку системи соціального страхування); системно-
структурний аналіз та моделювання (при оцінюванні впливу державного 
регулювання системи соціального страхування  на соціальний розвиток). 

Теоретичною та інформаційною основою дослідження є законодавчі і 
нормативні акти України, дані Державної служби статистики України, 
Міністерства фінансів України та Національного банку України, інформація 
міжнародних економічних організацій і міжнародних фінансових інституцій, 
праці вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем державного регулювання 
соціального страхування, соціального захисту та соціальної політики держави, 
аналітичні доповіді, інтернет-ресурси, а також матеріали, отримані в результаті 
досліджень, проведених автором. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення та 
результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають 
у такому: 

вперше: 
 розроблено концептуальний підхід до виокремлення системи 

соціального страхування як окремого сегменту відносин у системі соціальної 
сфери держави та провідного інструменту державної соціальної політики, що 
являє собою сукупність елементів і взаємозв’язків між ними, які визначають 
систему прав, обов’язків і гарантій з надання соціального захисту працездатної 
частини суспільства, що створює матеріальні і нематеріальні блага. Елементами 
цієї системи є інститути та інституції загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та добровільного соціального страхування, інституції 
соціальної інфраструктури. Сформований підхід дає змогу застосовувати єдині 
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принципи державного регулювання розвитку системи соціального страхування; 
 запропоновано методологічний підхід до типологізації моделей 

розвитку системи соціального страхування залежно від масштабів і 
ефективності соціального страхування в державі, збалансованості його базових 
структурних співвідношень, міри інтегрованості і ролі соціального страхування 
в системі соціального розвитку держави, базовими серед яких є активна 
(передбачає сукупність активних та комплексних заходів і дій суспільства, 
роботодавців і держави, спрямованих на розширення програм соціального 
страхування, їх поширення та підвищення рівня доступності), інституційна 
(становлення і збільшення обсягів діяльності страхових та інших соціальних 
інститутів) і системна (концентрація державної політики на розвитку системи 
відносин, що виникають між різними суб’єктами та елементами системи 
соціального захисту) моделі. Такий підхід дозволяє диверсифікувати склад 
стратегій державного регулювання розвитку системи соціального страхування 
залежно від етапу її еволюції. 

 окреслено сукупність заходів та інструментів формування 
інституційного базису державного регулювання розвитку системи соціального 
страхування за напрямами: інформаційний (оприлюднення інформації щодо 
доходів та витрат державних фондів соціального страхування, запровадження 
практики актуарних прогнозних розрахунків фінансового стану фондів, 
розвиток системи поінформування про функціонування системи інституцій 
недержавного соціального страхування); стратегічний (формування і реалізація 
державної стратегії розвитку системи соціального страхування, удосконалення 
адміністрування діючої системи загальнообов’язкового соціального 
страхування) та мотиваційний (формування комплексу фінансово-економічних 
стимулів для становлення і розвитку альтернативних державній системі 
інституцій страхування);   

удосконалено: 
 методологічні підходи до типологізації загроз соціальній сфері, які 

доповнено загрозами соціального страхування за ознаками: джерела 
виникнення (внутрішні та зовнішні); наслідки дії (прийнятні, критичні, 
катастрофічні); тривалість дії (короткочасні та постійні); частота виникнення 
(стохастичні, періодичні, перманентні); рівень прийняття рішень (глобальні та 
локальні); компонентна спрямованість у процесі державного регулювання 
(загрози соціального страхування у сферах: освіти, охорони здоров’я, 
зайнятості та умов праці, споживання товарів і послуг, забезпечення 
продовольством, житлового забезпечення, пересування, відпочинку, свободи 
особистості, демографії, соціальних викликів, моральних і духовних 
цінностей); 

 методику оцінювання ефективності державного регулювання 
соціального страхування шляхом доповнення використовуваних показників 
індикатором оцінювання впливу соціального страхування на соціальний 
розвиток, обґрунтування вагових коефіцієнтів з використанням методу 
головних компонент, що дозволяє ефективніше оцінювати вплив системи 
соціального страхування на соціальний розвиток держави та формувати більш 
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якісні висновки щодо недоліків її державного регулювання; 
 понятійно-категоріальний апарат теорії економіки та управління 

національним господарством у частині уточнення змісту поняття «державне 
регулювання соціального розвитку». Як правило, це т. зв. стратегічно-
управлінський підхід, коли визначаються мета, цілі, завдання та інструменти, 
реалізація яких забезпечить плановий і керований розвиток соціальної сфери. 
Доведено переваги оперування т. зв. безпеко орієнтованим принципом, що 
дозволяє не лише досягти керованого соціального розвитку держави, але й 
забезпечити соціальну безпеку в процесі модернізації соціальної системи, де 
соціальний захист (на основі інструменту соціального страхування) посідає 
визначальне місце. Відповідно державне регулювання соціального розвитку 
доцільно визначати як поєднання механізмів, інструментів та засобів, що 
застосовуються державою для удосконалення суспільних відносин, інститутів, 
норм та цінностей, орієнтованих на людину і спрямованих на збереження 
стабільності соціальних і культурних систем, захист життєво важливих 
інтересів громадян і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізацію соціальних ризиків і загроз, диспропорцій функціонування 
соціальної сфери; 

 організаційно-інституційні засоби державної політики розвитку 
системи та підвищення ефективності фінансування видаткових повноважень 
фондів соціального страхування, зокрема на відміну від підходів, за яких 
визначаються принципово протилежні способи реформування системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування – кардинальне 
скорочення чисельності відповідних фондів і спрощення всіх процедур або, 
навпаки, створення нових державних структур – доведено переваги та напрями 
удосконалення адміністрування сформованої і діючої вітчизняної інституційної 
системи, які стосуються уніфікації статусів фондів, удосконалення їх структури 
та розподілу компетенцій, поліпшення нагляду за їх діяльністю. Перевагами 
такого підходу є істотне підвищення ефективності системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування за оптимальних 
часових, фінансових та організаційних витрат; 

 методичний підхід до планування й організації державної політики 
забезпечення розвитку соціального страхування. Принципова відмінність 
авторського методу від застосовуваних полягає у використанні в цих цілях 
положень системного підходу, зокрема розробці відповідної системотехніки, 
яка включає проектування і синтез елементів системи соціального страхування 
в межах більш складних систем соціальної сфери та її державного регулювання 
шляхом виокремлення рівнів соціального страхування (індивіда, суспільства, 
соціуму) та визначення системоутворювальних інтеграційних зв’язків між 
елементами системи (вертикальних між рівнями та підсистемами і 
горизонтальних на кожному з рівнів державного регулювання);  

дістали подальший розвиток: 
 стратегічні пріоритети та засоби державного регулювання розвитку 

системи соціального страхування, комплексне досягнення яких слугуватиме як 
істотному поліпшенню соціальної захищеності громадян, підвищенню рівня 
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якості життя і соціальному розвитку держави, так і посиленню участі інституту 
соціального страхування у досягненні стратегічних завдань, зростанню 
можливостей держави в регулюванні цих процесів. Стратегічні пріоритети, які 
вже стали усталеними, доповнено новими. Це створення недержавних форм і 
структур у сфері добровільного соціального страхування, розбудова 
повноцінної інституційної інфраструктури ринку соціального страхування, 
посилення впливу держави на розподіл страхового ресурсу через фіскальні 
механізми, формування механізмів інвестиційного використання коштів фондів 
соціального страхування, посилення соціальної відповідальності бізнесу та 
участі роботодавців у функціонуванні системи соціального страхування; 

 концептуальна структура фінансового механізму державного 
регулювання розвитку системи соціального страхування. Попри елементи, 
традиційно характерні для механізмів регулювання соціально-економічних 
процесів і явищ (зокрема такі, як суб’єкти, об’єкти, мета і завдання), систему 
управління, її інструменти, завдання та принципи, склад інститутів (держава, 
профспілки, роботодавці, фонди державного і недержавного соціального 
страхування, ін.) підпорядковано головним напрямам державного регулювання 
соціального страхування (впровадження страхового принципу, оптимізація 
використання фондів, вдосконалення системи адміністрування, розвиток нових 
інститутів). Такий підхід дозволяє більш системно підійти до реалізації державної 
політики і використання в цих цілях відповідного фінансового механізму; 

 принципи державного регулювання розвитку системи соціального 
страхування, а саме: визначені чинними нормативно-правовим актами та 
науковими дослідженнями у цій сфері принципи соціального страхування 
доповнено принципами державного регулювання розвитку його системи, серед 
яких пріоритетними визначені принципи: повноцінності елементів складу 
системи, розвиненості взаємозв’язків між ними, паритетності розвитку 
державного та альтернативного страхування, ефективності адміністрування 
системи та ринкового саморегулювання, модернізації системи і впровадження 
нових інституцій, основоположності страхового принципу; 

 інституційно-правові аспекти удосконалення інституційно-
інфраструктурного забезпечення розвитку системи соціального страхування 
шляхом обґрунтування низки принципових положень, які доцільно врахувати 
при впровадженні інституції (фонду) гарантування страхових виплат за 
договорами страхування життя. Це зокрема створення інституції на засадах 
добровільного об’єднання страховиків, незалежності від зовнішнього 
адміністративного впливу, ретельного взаємного аудиту резервів учасників, 
достатнього контролю за резервами страховиків з боку Нацкомфінпослуг. За 
такого підходу мінімізується низка критичних ризиків і загроз створення такої 
структури в умовах недостатньої прозорості в системі державного управління і 
недовіри до інститутів влади, зокрема спроможності бюджетного фінансування 
страхового пулу та забезпечення високого професіоналізму топ-менеджменту; 

 принципові стратегічні положення модернізації системи соціального 
страхування в контексті її адаптації до міжнародних норм і стандартів у процесі 
євроінтеграції держави, а саме: напрями і принципи розвитку інституційно-



 8

правових, організаційно-управлінських, господарських та інших засад 
функціонування системи соціального страхування і відносин між її суб’єктами. 
В частині удосконалення системи соціального захисту населення визначено такі 
пріоритети: узгодження економічних та соціальних інтересів держави, бізнесу і 
суспільства; формування «здорового» прозорого конкурентного середовища у 
сферах соціального страхування та соціального захисту; диверсифікація джерел 
і рівнів фінансування. В доповнення до інших результатів досліджень 
реалізація обґрунтованих пропозицій дозволить забезпечити не лише розвиток, 
а й імплементацію вітчизняної системи соціального страхування у відповідну 
глобальну систему. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 
роботи, зокрема методичний підхід до оцінювання державного регулювання 
розвитку системи соціального страхування використані у діяльності 
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у 
м. Львові (довідка № 1/13-2 від 08.02.2017 р.). 

Обґрунтовані за результатами діагностики стану системи соціального 
страхування інструменти та засоби державної політики розвитку інститутів 
соціального страхування на регіональному та місцевому рівнях використані  
Департаментом економічної політики Львівської обласної державної 
адміністрації (довідка ДП № 15/01 від 18.01.2017 р.).  

Наведені у дисертації рекомендації щодо врахування соціальних факторів 
при оцінюванні ефективності функціонування системи соціального страхування 
та її впливу на розвиток національної економіки використані в роботі науково-
дослідної лабораторії економічної оцінки Львівського торговельно-
економічного університету (довідка № 327/01-1.08 від 15.02.2017 р.) 

Теоретико-методологічні та прикладні результати дисертаційної роботи 
використані у навчальному процесі Львівського торговельно-економічного 
університету при розробці методичного забезпечення з дисциплін «Політична 
економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» (довідка № 372/01-1.08 від 
16.02.2017 р.) та Ужгородського торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету при 
підготовці навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Соціальне 
страхування», «Соціальна політика» (довідка № ДО-07/02 від 07.02.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати , викладені в 
дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом 
особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
досліджень, викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення та 
отримали позитивну оцінку на 18 міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференціях, зокрема шістнадцять міжнародних: Науковий 
потенціал – 2013 (м. Київ, 2013 р.); Ключови въпроси в съвременната наука – 
2013 : (София, 2013); Простір і час сучасної науки (м. Київ 2013 р.); Naukowa 
przeztrzen europy – 2013 (Przemysl, 2013);  УНИТЕХ 10 (Габрово, 2015); Стан, 
проблеми та перспективи вдосконалення економіки України ( м. Ужгород, 
2015 р.); Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком 
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(м. Дніпропетровськ, 2015 р.); Сучасні економічні, соціальні та екологічні 
детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів (м. Ужгород, 2017 р.); 
Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, 
перспективи (м. Ужгород 2016 р.); Вдосконалення механізмів активізації 
економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної 
економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації (м. Ужгород, 2015 р.); 
Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та 
практики (м. Одеса, 2015 р.); Облік, контроль і аналіз в управлінні 
підприємницькою діяльністю (м. Черкаси, 2015 р.); Інвестиційно-інноваційні 
засади розвитку національної економіки в ринкових умовах (м. Мукачево, 
2015 р.); Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: 
європейський вектор – нові виклики та можливості (м. Львів, 2015 р.); 
Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України ( м. Ужгород, 
2015 р.); Dny vedy – 2013 (Praha, 2013); та двох всеукраїнських: Актуальні 
проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення 
євроінтеграційних процесів (м. Мукачево, 2015 р.); Наукові дослідження: шлях 
від теоретичного пошуку до практичної реалізації (м. Тернопіль 2013 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження за 
темою дисертації опубліковано у 47 наукових працях. Загальний обсяг 
опублікованих праць становить 70,5 друк. арк., у т. ч. автору належить 66,94 
друк. арк., серед них: 2 одноосібні монографії, 22 статей у наукових фахових 
виданнях, з яких 4 включені до міжнародних наукометричних баз, 18 публікації 
за матеріалами науково-практичних конференцій, 5 публікацій в інших 
виданнях.  

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг дисертації становить 
462 сторінки і містить вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних 
джерел (310 найменувань на 35 сторінках) та 8 додатків (на 69 сторінках). 
Основний текст роботи викладено на 356 сторінках і включає 119 рисунків та 
57 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та завдання, 
об’єкт і предмет, а також методи дослідження, відображено зв’язок роботи з 
науковими програмами, темами, планами, подано основні положення наукової 
новизни, зазначено теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Система соціального страхування як об’єкт 
державного регулювання економіки» висвітлено теоретико-методологічні 
основи державного регулювання соціального страхування та соціального 
розвитку, узагальнено концептуальні засади державної політики у сфері 
соціального захисту населення. 

За підсумками узагальнення теоретико-методологічних основ державного 
регулювання соціального розвитку встановлено, що державна політика в цій 
сфері передусім орієнтується на недопущення реалізації ризиків і загроз та 
забезпечення, у такий спосіб, високого рівня соціального захисту населення. 
Відтак, об’єктами регулювання значною мірою стають загрози соціальної 
сфери, які в роботі класифіковано за низкою ознак (рис. 1). За результатами 
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дослідження виокремлено концепції трактування суті соціального розвитку як 
об’єкта державного регулювання. Традиційно соціальний розвиток визначають 
як стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація загроз соціальної сфери 
 

З погляду наслідкового напряму соціальний розвиток є станом рівноваги 
у суспільстві внаслідок комплексу заходів державної політики, спрямованих на 
забезпечення соціальних інтересів і соціальних потреб громадян. Доведено, що 
при формуванні механізмів та інструментів державного регулювання 
соціального розвитку слід спиратися на концептуальні моделі його державного 
регулювання, класифікація яких подана на рис. 2. 

У результаті реалізації ефективної державної політики соціального 
розвитку формуються необхідні умови соціального захисту населення. Але з 
позицій системності така політика має реалізуватися на всіх рівнях соціальної 
сфери: індивіда, суспільства на рівні держави, соціуму на міждержавному рівні. 
Між цими рівнями існують горизонтальні та вертикальні зв’язки. Вертикальний 

За джерелом виникнення 

За наслідками дії 

За тривалістю дії 

За частотою виникнення 

За масштабами прояву 

За спрямованістю 

Внутрішні  

Зовнішні  

Прийнятні  
Критичні  

Катастрофічні  

Короткочасні  
Тривалі / постійні  

Стохастичні (випадкові)  

Періодичні (регулярні)  
Перманентні (постійні)  

Глобальні  

Локальні  

Здоров’ю  

Освіті  
Зайнятості та умовам праці  

Споживанню товарів 
Забезпечення продовольством  

Житловим умовам 
Пересуванню 
Відпочинку 

Свободі особистості 
Демографічні 

Поширенню соціальних хвороб 
Моральних та духовних цінностей 
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зв’язок між рівнями та підсистемами відбувається у двох напрямах: висхідний 
зв’язок, за якого фундаментальну основу на рівні суспільства становить 
регулювання соціальної сфери окремої особи; спадний зв’язок, постійно 
перебуваючи у соціумі, прямо узалежнюється від соціального регулювання 
вищого рівня – суспільства. Між рівнями існують горизонтальні зв’язки, а, 
отже, здійснюється взаємний вплив у системі державного регулювання 
соціального страхування.  

 

Рис. 2. Класифікація моделей державного регулювання соціального розвитку 

За доступом до соціальних виплат та 
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Резидуальна 

Рудиментарна 
Опікунська 
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Продемонстровано, що в основу диференціації різних моделей державної 
політики у сфері соціального захисту покладено переважно міру участі держави 
у забезпеченні соціальних потреб населення та, відповідно, обсяги і рівень 
державного фінансування програм соціального захисту, а також стан 
забезпечення добробуту в суспільстві.  

Порівняльний аналіз концептуальних підходів до соціальних допомог та 
соціального забезпечення в системі соціального захисту населення засвідчив, 
по-перше, наявність найбільших переваг для адресних допомог, які 
ґрунтуються на відмінностях у доходах, адже за принципом ефективності 
Парето забезпечується поліпшення добробуту індивіда без пригнічення інших 
учасників розподілу та не порушуються стимули до праці; по-друге, 
найвагомішими недоліками державної політики у сфері соціального 
забезпечення та соціальної допомоги є зловживання програмами соціальної 
підтримки тими учасниками, які проводять діяльність у тіньовому секторі 
економіки та реально не мають на таку підтримку права, а також зниження 
стимулів до праці; по-третє, загалом жодна зі схем соціального забезпечення не 
позбавлена недоліків, тому найпоширенішим способом соціального захисту у 
світовій практиці залишається соціальне страхування. 

Соціальне страхування є елементом системи соціального захисту 
населення, під якою у роботі запропоновано розуміти сукупність 
неприбуткових програм, які ґрунтуються на принципах соціального 
партнерства держави, роботодавців та найманих працівників і їх об’єднань, з 
метою запобігання та подолання бідності, а також допомоги особам, що 
опинилися на межі бідності чи потребують допомоги у зв’язку з певними 
обставинами, та реалізуються як на державному рівні, так і приватно завдяки 
благодійним організаціям та неформальним допомогам приватних осіб. 

Мінімальний рівень соціального захисту передбачає низку заходів. По-
перше, це базовий набір соціальних трансфертів у грошовому чи натуральному 
вираженні для забезпечення мінімального рівня зайнятості, гарантованих 
доходів для безробітних або незаможних працюючих осіб; по-друге – 
загальнодоступність основних соціальних послуг у сфері охорони здоров’я, 
водопостачання та санітарії, освіти, продовольчої безпеки, житла, а також в 
інших сферах, що визначаються національними пріоритетами. 

Таким чином, реалізація системи соціального страхування є засобом 
здійснення соціальної політики та досягнення цілей державного регулювання 
соціального страхування; як одна з вирішальних компонент соціального 
захисту вона вирізняється обов’язковою участю, залежністю виплат від 
попередніх внесків, початком виплат із настанням страхового випадку та 
недопустимістю настання фінансової скрути застрахованої особи.  

Однією з найважливіших функцій соціально орієнтованої економіки є 
забезпечення соціальної стійкості, рівноваги та стимулювання соціального 
прогресу шляхом провадження відповідної соціальної політики та побудови 
адекватної системи соціального страхування як компоненти соціального 
захисту населення.  

У другому розділі «Концептуальні основи державного регулювання 
системи соціального страхування» на основі дослідження етапів становлення 
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соціального страхування, його сутності та завдань обґрунтовано істотну роль 
його державного регулювання, систематизовано соціальні ризики та конфлікти, 
визначено базові засади фінансового механізму регулювання соціального 
страхування.  

Значення соціального страхування, зокрема державної політики його 
регулювання, у нейтралізації соціальних ризиків та у збереженні добробуту 
населення важко переоцінити. Система соціального страхування, пройшовши 
тривалий шлях еволюції, модифікувалася відповідно до потреб часу, проте й 
нині відбуваються зміни та адаптація окремих її елементів і механізмів згідно з  
потребами сьогодення. За результатами аналізу сутності і завдань, які 
реалізуються в процесі державного регулювання розвитку системи соціального 
страхування, виокремлено його основні форми прояву, які доповнено 
інституційною складовою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Форми прояву державного регулювання соціального страхування  

Форми прояву  Характеристика 

Соціальна Створення універсальної та всеохоплюючої системи захисту всіх верств 
населення від усіх факторів нестабільності 

Економічна Забезпечення зайнятості, доходу, перерозподіл ВВП, захищеність від 
ризиків і загроз формування та відтворення трудових ресурсів  

Фінансова 
Формування системи економічних відносин, що виникають при розподілі 
та перерозподілі ВВП, шляхом створення грошових фондів та їх 
використання на забезпечення соціальних гарантій громадян 

Правова Розвиток системи юридичних норм, що регламентують соціальний захист 
при настанні страхових випадків 

Інституційна 

Формування страхових інститутів (Пенсійний фонд України, Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 
професійних захворювань, Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). 

 
Недосконалість системи соціального захисту, аморфність соціальної 

політики, викликані неузгодженістю між соціальною та економічною 
політикою держави, їх завданнями та цілями, послаблюють соціальний 
розвиток держави, призводять до виникнення соціальних ризиків. Більше того, 
сучасне суспільство закономірно вважається «суспільством ризику», якому 
властиві постійні технологічні, природні, економічні, екологічні та інші 
потрясіння. Встановлено, що важливим завданням державної політики 
попередження та недопущення соціальних ризиків є ідентифікація соціальних 
конфліктів (рис. 3), які, щоправда, виконують як негативні, так і позитивні 
функції. Так, за умов демократії соціальний конфлікт є рушійною силою 
прогресу, підвищення рівня та поліпшення якості життя, задоволення потреб і 
модернізації суспільства загалом. Однак у перехідних суспільствах з постійною 
соціальною нестабільністю соціальні конфлікти створюють соціальну напругу, 
загострюють суперечності, зростають у масштабах, набуваючи стихійного 
характеру, стають неконтрольованими та призводять до деструктивних 
наслідків. 
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Рис. 3. Класифікація соціальних конфліктів 
 

Отже, система управління соціальними ризиками та соціальними 
конфліктами має стати невід’ємним елементом державної політики у сфері 
соціального розвитку та адекватно співвідноситися із соціальними та 
економічними пріоритетами розвитку суспільства, бути достатньо гнучкою, 
щоб враховувати макроекономічні і політичні процеси, які відбуваються в 
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країні та є надзвичайно динамічними. 
Доведено, що загалом механізм державного регулювання соціального 

страхування треба формувати у площині відносин та активного соціального 
діалогу між державою, профспілками і роботодавцями з метою вироблення 
узгодженого бачення перспектив становлення і розвитку сучасної системи 
соціального захисту в державі. В структурі цього механізму ключова роль 
відводиться фінансовим відносинам, у зв’язку з чим у роботі розроблено 
концептуальну модель фінансового механізму державного регулювання 
системи соціального страхування, що складається з таких елементів, як об’єкти 
та суб’єкти регулювання, інституційна основа та управлінський блок із 
визначеними стратегічними цілями, напрямами, завданнями і принципами 
державного регулювання.  

У третьому розділі «Державне регулювання системи соціального 
страхування за умов політико-економічної нестабільності в Україні» 
з’ясовано роль та значення соціального страхування у фінансовому 
забезпеченні соціального захисту населення, здійснено оцінювання впливу 
державного регулювання системи соціального страхування на стан соціального 
розвитку та на вирішення проблеми подолання бідності та критичних 
диспропорцій доходів населення в Україні. 

Аналіз видатків соціального спрямування у Зведеному бюджеті України 
та у ВВП засвідчив, що вони є пріоритетними статтями і становлять більше 
половини сукупних видатків зазначеного бюджету (табл. 2).  

Таблиця 2 
Обсяги фінансування видатків соціального спрямування та їх частки у 
ВВП і сукупних видатках Зведеного бюджету України у 2007-2016 рр. 

Роки, 
станом 
на 01.01 

Видатки соціального спрямування Видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення 

Обсяги, 
млн. грн. 

Частка у видатках 
зведеного 

бюджету, % 

Частка у 
ВВП, % 

Обсяги, 
млн. грн. 

Частка у видатках 
зведеного 

бюджету, % 

Частка 
у ВВП, 

% 
2007 39691,60 52,37 14,85 12953,2 17,09 4,85 
2008 52499,00 51,20 15,21 19310,5 18,83 5,60 
2009 85668,30 60,46 19,41 39940,2 28,19 9,05 
2010 99271,00 56,56 18,24 41419,9 23,60 7,61 
2011 125256,30 55,41 17,38 48517,3 21,46 6,73 
2012 176505,10 57,08 18,62 74069,7 23,95 7,81 
2013 190444,20 61,95 20,85 78775,4 25,63 8,62 
2014 240631,70 63,69 22,23 104534,9 27,67 9,66 
2015 251404,90 60,31 19,31 105434,8 25,29 8,10 
2016 298961,30 60,71 21,22 125306,9 25,45 8,89 

 

За 2007-2016 рр. їх частка у сукупних видатках зросла (з 52,37 % до 
60,71 %), проте цей показник у більшості років аналізованого періоду 
поступався середньому значенню аналогічного показника для країн ОЕСР 
(рис. 4). Найбільшу частку фінансових ресурсів, що спрямовуються на видатки 
соціального характеру, в Україні сконцентровано на фінансуванні соціального 
захисту та забезпечення – близько чверті видатків бюджетів різних рівнів.  

Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні за  
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2007-2016 рр. зросли більше ніж у 10 разів і відіграють помітну роль не лише у 
структурі видатків Зведеного бюджету України (25,45 %), а й у ВВП (8,89 %) 
держави. Видаткам на соціальний захист і соціальне забезпечення притаманні 
суттєві перерозподільчі властивості, що дає змогу коригувати рівень 
споживання та пропорції розподілу в суспільстві. 
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Рис. 4. Частки видатків на соціальну інфраструктуру у ВВП  

в Україні та в країнах ОЕСР у 2007-2016 рр.  
 

У структурі видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення в 
Україні переважають видатки на фінансування таких програм, як соціальний 
захист пенсіонерів (60,16 %) та соціальний захист сім’ї, дітей та молоді (24,62%), 
що не дає підстави вважати її раціональною, а аспект фінансування, як напрям 
державного регулювання розвитку системи соціального страхування, – 
досконалим, адже незначними у 2016 р. у структурі видатків були обсяги витрат 
на соціальний захист на випадок непрацездатності (5,29 %), соціальний захист 
ветеранів війни та праці (3,37 %), соціальний захист інших категорій населення 
(3,95 %), допомога у вирішенні житлового питання (1,85 %), інша діяльність у 
сфері соціального захисту (0,57 %), соціальний захист безробітних (0,18 %), 
фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту 
(0,01 %) (рис. 5). Така структура видатків нехарактерна для економічно 
розвинених держав, а також соціально орієнтованих ринкових економік.  
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Рис. 5. Структура видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення 

Зведеного бюджету України 2016 р., %  
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З іншого боку, населення України значною мірою залежне від соціальної 
допомоги з боку держави. Так, соціальна допомога та інші одержані поточні 
трансферти посідають друге місце у структурі доходів населення. Їх частка на 
початок 2007 р. становила 36,18 % і досягла максимального значення (40,77 %) 
на початок 2013 р., практично зрівнявшись з рівнем доходів від заробітної 
плати (40,85 %), та дещо скоротилася на початок 2016 р. – до 37,45 %. 

Значно меншу частку в структурі доходів населення займає прибуток та 
змішаний дохід (15,10 % на початок 2016 р.), ще меншу – доходи від власності 
(5,30 %). 

Згідно з рахунком вторинного розподілу доходу, соціальні допомоги на 
початок 2016 р. становили 263,4 млрд. грн. і на 100 % спрямовувалися на 
формування ресурсів домогосподарств, а при використанні соціальних допомог 
96,55 % спрямовувалося на сектор загальнодержавного управління (яскравим 
прикладом чого є житлові субсидії), 3,32 % – нефінансові корпорації, 0,11 % – 
фінансові корпорації та 0,02 % на некомерційні організації, що обслуговують 
домашні господарства (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соціальні допомоги (ресурси) Соціальні допомоги (використання) 

Рис. 6. Структура формування та використання соціальної допомоги 
в Україні станом на 01.01.2016 р. 

 

Отже, соціальна допомога стала дієвим інструментом перерозподілу 
ВВП, а залежність населення від цього джерела доходів – надзвичайно 
великою. Результати аналізу підтверджують існування стійкого зв’язку між 
сукупними доходами населення і соціальною допомогою та іншими поточними 
одержаними трансфертами. Вище значення характерне лише для показника 
заробітної плати, що цілком закономірно. Це джерело забезпечує понад 40 % 
сукупних доходів населення. Що стосується структури витрат населення, то 
частка внесків на соціальне страхування у 2016 р. становила лише  1,06 %. 

Результати порівняння внесків на соціальне страхування з державними 
трансфертами, які переважно складаються із соціальних виплат, включаючи 
соціальну допомогу, дозволили оцінити ефективність державної політики у 
соціальній сфері. Зроблено висновок, що населення суттєво узалежнене від 
обсягів фінансування соціальної допомоги та інших одержаних поточних 
трансфертів, адже, по-перше, їх внесок у формування доходів населення є 
надзвичайно відчутним (перевищує третину сукупних доходів), а, по-друге, 
роль населення у фінансуванні цих видів допомоги є дуже незначною  
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(в середньому близько 3 % (рис. 7, а), решта фінансується за рахунок коштів 
роботодавців, бюджету та позабюджетних цільових фондів (рис. 7, б). Отже, 2/3 
обсягу соціальної допомоги фінансується з бюджетів різних рівнів за рахунок 
інших джерел, наприклад таких, як податкові надходження. 
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            а)               б) 
Рис. 7. Частки соціальної допомоги та інших одержаних поточних трансфертів 

в Україні у 2007-2016 рр., що покриваються внесками на соціальне 
страхування, сплаченими: а) населенням; б) роботодавцями та найманими 

працівниками 
 

Оцінено значення соціального страхування в економіці України, зокрема 
за рахунками розподілу та використання доходу. Так, у рахунку вторинного 
розподілу доходів при формуванні ресурсів всієї економіки внески на соціальне 
страхування на початок 2016 р. становили 173,2 млрд. грн. або 8,81 % сукупних 
ресурсів, і зайняли третє місце за значенням після валового сальдо первинних 
доходів (65,22 %) і соціальних допомог (13,39 %), а при використанні – 13,39 % 
сукупних видатків та друге місце після інших поточних трансфертів (67,19 %). 

Найбільшу частку у формуванні ресурсів при вторинному розподілі 
доходу становлять внески на соціальне страхування за рахунок сектору 
загальнодержавного управління – 94,69 %, наступними за вагомістю є 
нефінансові корпорації – 5,05 %. Незначну роль відіграють фінансові 
корпорації та некомерційні організації – 0,26 % разом. 

У структурі використання ситуація дещо відмінна. Сектори 
загальнодержавного управління та нефінансових корпорацій у використанні 
внесків на соціальне страхування займають незначні частки (0,06 % та 1,38 % 
відповідно). Найвагомішу частку у використанні внесків на соціальне 
страхування при вторинному розподілі доходу займають домашні господарства 
(98,55 %), адже саме на виплати матеріального забезпечення та надання 
соціальних послуг цієї категорії спрямовані внески на соціальне страхування 
(рис. 8).  

Важливе значення як критерій оцінювання ефективності державного 
регулювання соціального розвитку та рівня якості життя має показник 
задоволення життям, адже демонструє самооцінку домогосподарств. Для 
України така самооцінка становить 5,0, тобто половину від його максимального 
значення, що є нижчим як від середнього показника у світі, так і від середнього 
значення у країнах ОЕСР, де така оцінка в середньому дорівнює 6,6. За рівнем 
людського розвитку Україна належить до кластеру країн з високим рівнем 
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завдяки високим показникам освіти (в середньому в нашій країні навчання 
триває 11,3 року, що перевищує середньосвітовий показник майже у півтора 
рази, а очікувана тривалість навчання – 15,1 року, що в 1,24 разу більше за 
середнє значення у світі). 
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Рис. 8. Структура внесків на соціальне страхування у формуванні ресурсів 
валового внутрішнього доходу та у його використанні 

в Україні станом на 01.01.2016 р. 
 

Виявлено, що зниження рівня і погіршення якості життя населення, 
недосконалість економічних і політичних реформ, майнова нерівність 
призводять до загострення соціальних суперечностей у суспільстві та 
зумовлюють зубожіння населення України. 

Межа бідності, визначена за відносним критерієм (75 % медіанного рівня 
середньодушових еквівалентних сукупних витрат), за 9 місяців 2016 р. 
становила 1173 грн. Порівняно з 2014 р. значення цього показника підвищилося 
на 229 грн. Рівень бідності, розрахований з використанням цієї межі, в цілому 
за досліджуваний період збільшився на 0,6 в.п. і склав у 2016 р. 24,7 %, але у 
динаміці 3-х періодів його значення коливалося: у 2014 р. порівняно з 2013 р. 
показник зріс на 0,2 в.п.; у 2015 р.  порівняно з 2014 р. – підвищився на 1,2 %; у 
2016 р. порівняно із 2015 р. – знизився на 0,8 %.  

Відповідно, межа крайньої бідності (визначена за критерієм 60 % 
медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат) була на 
рівні 938 грн., а середньодушові еквівалентні витрати, нижчі від цієї межі, мали 
11,6 % населення. Рівень абсолютної бідності, визначеної на основі офіційно 
затвердженого прожиткового мінімуму (вартісний вираз якого протягом 
досліджуваного періоду зріс), становив 20,9 % за витратами та 9,1 % за 
доходами у 2016 р. Рівень абсолютної бідності для міжнародних порівнянь 
(добове споживання на рівні 5 дол. США на особу у паритеті купівельної 
спроможності) у 2013 р. становив 2,5 %, у 2014 р. – знизився до 1,9 %, а з 
2015 р. знову підвищився (до 2,3%) і в 2016 р. становив 2,4 %, тобто перебував 
у діапазоні низьких значень.  

Частка злиденних серед населення України, бідного за відносним 
критерієм (квінтильний коефіцієнт розшарування серед бідного населення – 
коефіцієнт Джині), збільшилася на 0,4 % (рис. 9). За сукупністю бідних, яка 
визначалась на основі прожиткового мінімуму з використанням показника 
витрат, коефіцієнт розшарування зріс на 3,1 %; з використанням доходів 
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зменшився – на 0,6 %. Значення коефіцієнта розшарування за досліджуваний 
період знаходилися в межах від 38,2 % (у 2014 р. за абсолютним критерієм за 
витратами) до 43 % (за відносним критерієм у 2016 р.). 
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Рис. 9. Рівень злиденності серед бідного населення за 2013-2016 рр. 

 

Результати аналізу засвідчують високий рівень бідності в Україні, що дає 
підстави для висновку про низький рівень ефективності реалізації державної 
Стратегії подолання бідності. Однією з причин цього стала невідповідність її 
заходів державній політиці, яка мала б проводитися на тих чи інших територіях, 
адже в Україні наявна велика різниця умов і рівня розвитку окремих регіонів, у 
т. ч. й рівня бідності (рис. 10).  
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Рис. 10. Рівень бідності за регіонами України у 2015-2016 рр., % 
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За даними 2016 р. лідером за показником рівня бідності була Рівненська 
область (49,1 %), показник якої майже в 2 рази перевищував середньодержавне 
значення. Високий рівень бідності був характерний також і для Тернопільської 
(38,5 %), Житомирської (38 %) та Сумської (35,1 %) областей; суттєво вищим за 
середньодержавне значення – у Кіровоградській (32,5 %), Одеській (32,2 %), 
Волинській (31,5 %), Хмельницькій (31,5 %), Херсонській (31 %) та  
Івано-Франківській (29,6 %) областях.  

У дисертації також проведено аналіз рівня диференціації життя за даними 
Світового банку, за результатами якого підтверджено висунуті твердження про 
те, що в Україні має місце суттєва диференціація доходів населення, адже на 
початок 2016 р. частка доходів, сконцентрована у руках 20 % найбагатшого 
населення, становила 34,7 %, а частка доходів, сконцентрована у руках 20 % 
найбіднішого населення, – 10,5 %. Цю ж ситуацію підтверджує показник частки 
доходів, що сконцентровані у руках 10 % найбагатшого населення, – 20,6 %, а 
частка доходів, сконцентрована у руках 10 % найбіднішого населення, була в 
4,6 раза менша – 4,48 %. Частковий інтегральний показник соціального 
розвитку віднесено до зони незадовільного стану, адже за результатами аналізу 
індикаторів державного регулювання більшість значень розміщені у зонах 
задовільного та критичного станів (табл. 3).  

Таблиця 3 
Індикатори державного регулювання соціального розвитку України у 2016 р. 

Індикатори, одиниці вимірювання Фактичні 
значення 

Зони порогових 
значень* 

Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчими медіанного рівня загальних доходів, % 61,8 XRкрит  

 
Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчими середнього прожиткового мінімуму 
загальних доходів, % 

8,4 XRздв 

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до 
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, разів 2,8 XLздв 

Відношення середнього розміру пенсії за віком до прожиткового 
мінімуму осіб, які втратили працездатність, разів 2,1 XLопт 

Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш 
забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів 4,7 XRздв 

Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових 
витратах домогосподарств, % 53,6 XRкрит 

Рівень використання праці (відношення оптимального попиту на 
працю до її пропозиції), % 9,74 XRнездв 

* L (ліва частина) – для індикаторів, які є стимуляторами, нормування відбувається за критеріями  лівої  частини; R  (права  
частина) – для індикаторів, які є дестимуляторами, нормування відбувається за критеріями правої частини. Значення: XRкрит – критичне; 
XRнездв – незадовільне; XLздв, XRздв – задовільне; XLопт – оптимальне. 

 
 Хоча відмічено й позитивні наслідки державного регулювання 

соціального розвитку в Україні. Так, за 2011-2016 рр. збереглися тенденції до 
зростання таких індикаторів, як відношення середнього розміру пенсії за віком 
до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, відношення 
середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на 
одну працездатну особу, зменшення частки населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими середнього 
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прожиткового мінімуму загальних доходів. Разом з тим, до факторів, що 
засвідчують недоліки державного регулювання належать: тенденція до 
зростання частки витрат на продовольчі товари в споживчих грошових 
витратах домогосподарств, частка населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими медіанного рівня 
загальних доходів. 

Зроблено висновок, що значним незадіяним інструментом у системі 
державного регулювання соціальної сфери залишається розвиток соціального 
страхування. Особливо з огляду на суттєву залежність населення від масштабів 
соціальної допомоги та отримуваних соціальних послуг, що надаються за 
рахунок коштів бюджету і позабюджетних цільових фондів. Обґрунтовано, що 
стійка та ефективна система соціального страхування є невід’ємною складовою 
соціального захисту громадян. 

У четвертому розділі «Механізм державного регулювання системи 
соціального страхування в сучасних умовах» проведено оцінювання 
фінансування видаткових повноважень фондів соціального страхування, стану 
державного регулювання пенсійного страхування та пенсійного забезпечення, а 
також інституційно-ресурсного забезпечення державного регулювання системи 
соціального страхування в Україні. 

За результатами аналізу перерозподілу акумульованих у фонди 
соціального страхування коштів встановлено, що основне місце у структурі 
видатків за схемами соціального захисту в Україні посідають виплати 
матеріального забезпечення періодичного та разового характеру (близько 83 %), 
решту – надання соціальних послуг (рис. 11). 
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Рис. 11. Співвідношення матеріальної допомоги та соціальних послуг  

у структурі послуг соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр.  
 

Нині більше половини видатків соціального захисту населення в Україні 
покривається за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування і це значення постійно зростає. Так, на початок 2011 р. 
із фондів соціального страхування було профінансовано 88,8 млрд. грн. 
видатків соціального захисту або 58,62 % у відносному вираженні, а вже на 
початок 2016 р. – 213,6 млрд. грн., або 60,98 % (рис. 12). 

На початок 2016 р. значна частка припадала на Пенсійний фонд України – 
54,64 %. Також суттєві кошти були зосереджені за такими напрямами, як 

Роки 
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охорона здоров’я – 13,24 %, соціальний захист сімей – 7,47 %, соціальний 
захист військовослужбовців – 4,18 %. 

У дисертації доведено низьку ефективність державного регулювання 
розвитку вітчизняної системи соціального страхування у частині пенсійного 
забезпечення. Це підтверджується значними регіональними диференціаціями у 
виплатах та розмірах пенсій. Так, найвищими є пенсійні виплати пенсіонерам 
м. Києва (майже 49 % пенсіонерів мають пенсії, вищі за середній показник), а 
найнижчими – у Волинській та Рівненській областях (частка населення з 
доходами до 1500 грн. у цих областях становить 1,87 % та 1,76 % відповідно).  
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Рис. 12. Динаміка обсягу та частки коштів соціального страхування у сукупних 

джерелах фінансування соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр. 
  

Недосконалою є й система виплати пенсій у розрізі груп населення. 
Особливу увагу тут привертає різка динаміка зростання пенсій державних 
службовців, зокрема суддів. Лише у 2016 р. до 2015 р. середній розмір пенсії 
збільшився на 4265 грн., у той час як середня пенсія в Україні зросла лише на 
56 грн. Пенсії державних службовців перевищують середній розмір пенсії у 
кілька разів, зокрема пенсії помічників народних депутатів – у 2 рази, пенсії 
депутатів – у 10 разів.  

Аргументовано, що за критерієм механізму фінансування соціальних 
видатків вітчизняна модель соціального страхування є континентальною, однак 
протягом досліджуваного періоду частка фінансування соціальних видатків за 
рахунок системи соціального страхування скоротилася з 84,72 % на початку 
2009 р. до 84,04 % на початку 2016 р., що свідчить про деяке зниження 
ефективності системи соціального страхування загалом. 

Серед основних джерел фінансування системи соціального захисту в 
Україні найбільші суми надходжень припадають на соціальні внески 
роботодавців та застрахованих осіб (102,3 млрд. грн. та 203,3 млрд. грн. у 2011 р. та 
2016 р. відповідно). Наступним за обсягами джерелом фінансування системи 
соціального захисту є внески центрального уряду; їх обсяги зросли за останні 
шість років у 2,4 раза (з 48,8 млрд. грн. на початок 2011 р. до 116,5 млрд. грн. на 
початок 2016 р.), що є цілком закономірним, адже в умовах прагнення до 
формування соціальної держави роль державного регулювання соціальної 
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сфери у забезпеченні добробуту громадян зростає. 
Важливим свідченням дієвості державного регулювання розвитку 

системи соціального страхування є стан сформованих співвідношень між 
джерелами фінансування. В Україні основним джерелом фінансування 
залишаються страхові, тобто соціальні внески (рис. 13). 
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Рис. 13. Структура джерел фінансування соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр.  
 

Основне навантаження соціальної відповідальності припадає на 
роботодавців, адже за рахунок їх внесків, а саме нарахувань на фонд оплати 
праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
на початок 2016 р. було сформовано 86 % усіх соціальних внесків (рис. 14).  
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Рис. 14. Структура соціальних внесків за платниками в Україні у 2016 р.  

 

Варто зазначити, що останніми роками характерною є тенденція до 
збільшення ролі внесків соціально захищених громадян у формуванні ресурсів 
соціального захисту, адже частка соціальних внесків зазначеної категорії 
громадянами за аналізований період зросла у структурі сукупних джерел 
фінансування соціального захисту у 1,83 раза (з 4,77 % на початок 2011 р. до 
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8,72 % на початок 2016 р.), що свідчить про часткове перенесення 
навантаження з роботодавців на найманих працівників та державу. 

Інші напрями соціального захисту передбачають формування коштів за 
рахунок таких джерел, як охорона здоров’я (43,76 %), соціальний захист сімей 
(24,70 %), соціальний захист військовослужбовців (13,80 %), компенсації 
житлових витрат (7,03 %), соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС (4,45 %), соціальний захист працівників 
державного управління (3,50 %), соціальні виплати роботодавців (2,67 %),  
лікарняні каси (0,09 %). 

У п’ятому розділі «Стратегічні напрями вдосконалення механізму 
державного регулювання системи соціального страхування як засобу 
стабілізації соціально-економічного розвитку України» здійснено 
узагальнення зарубіжного досвіду державної політики розвитку системи 
соціального страхування, обґрунтовано перспективні напрями та інструменти 
запровадження альтернативних видів соціального страхування та модернізації 
вітчизняної системи соціального страхування в умовах євроінтеграції. 

На шляху підвищення ефективності державного регулювання розвитку 
системи соціального страхування Україна може скористатися позитивними 
практиками та досвідом країн з високим рівнем соціальної орієнтації ринкової 
економіки. Встановлено, що системи соціального страхування країн ЄС та 
України відрізняються не лише загальним навантаженням на фонд оплати 
праці, а й розподілом відповідальності за соціальне страхування. Середнє 
навантаження на застраховану особу в країнах Європи є вищим – 11,23 %, а 
навантаження на роботодавця дещо нижчим – 21,20 % (в Україні – 22%).  

На відміну від України, у більшості країн ЄС усі види допомоги по 
інвалідності, незалежно від причин, згруповані за одним напрямом соціального 
страхування. Тому допомога у зв’язку з нещасним випадком на виробництві 
виплачується у 26 країнах із 32 поряд із допомогами по інвалідності (19 країн) 
та пенсіями по інвалідності (18 країн). Соціальне страхування на випадок 
безробіття застосовується в усіх країнах ЄС, а в Австрії, Швеції та Швейцарії 
передбачено ще й виплати на перепідготовку та перекваліфікацію кадрів. 

У країнах ЄС переважають солідарні державні системи пенсійного 
страхування, які охоплюють практично всіх працівників і забезпечують 
основну частину їх пенсійних доходів. Такі різновиди пенсійних виплат, як 
пенсія за віком і пенсія через втрату годувальника, застосовуються в усіх 
країнах ЄС, проте пенсія по інвалідності переважно належить до іншої сфери 
соціального страхування – страхування на випадок інвалідності. Вагомого 
значення набувають недержавні пенсійні фонди, активи яких за 2007-2016 рр. 
збільшилися у Нідерландах, Данії та Швеції.  

В Україні встановилася негативна тенденція до зменшення середньої 
очікуваної тривалості життя населення, про що свідчить показник середньої 
тривалості життя (71,2 року порівняно з 80,1 року в країнах ОЕСР та 80,7 року в 
ЄС). Однією з причин цього є недоліки державної політики формування 
пенсійного забезпечення. Бюджетні можливості тут обмежені, і дедалі більшої 
актуальності та необхідності набуває становлення і розвиток системи 
недержавного пенсійного забезпечення.  
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Важливим напрямом як соціального захисту загалом, так і соціального 
страхування зокрема, є допомога та виплати на оздоровлення. У ЄС у 24 
країнах із 32 здійснюється оплата лікарняних, у інших – виплати з 
непрацездатності або ж здійснюється медичне страхування. Досить поширеним 
є надання послуг з охорони здоров’я у натуральній формі (22 країни). 
Специфічні види виплат допомоги і надання соціальних послуг застосовуються 
у Великій Британії – виплата на підтримку і зайнятість; Німеччині – допомога 
особам, які потребують догляду; Фінляндії – підтримка для осіб похилого віку; 
у Данії та Ірландії – послуги домашнього піклування. У Швейцарії усі заходи з 
охорони здоров’я фінансуються винятково за рахунок коштів медичного 
страхування, а також страхування від нещасних випадків. В Естонії лише 
медичне страхування слугує джерелом виплат і допомог на оздоровлення, 
однак страхові внески здійснюють винятково роботодавці. Особливістю 
медичного страхування у Німеччині є те, що в разі настання страхового 
випадку здійснюється не лише страхова фінансова виплата, а й надаються 
медичні послуги у натуральній формі.  

Запровадження цього напряму соціального страхування в Україні 
стримується через низку проблем організаційного та методологічного 
характеру. Попри те, ймовірними є й істотні ризики, пов’язані з реформуванням 
вітчизняної системи медичного соціального страхування (табл. 4), а успіхи 
державної політики у сфері реформування медичного страхування стануть 
можливими лише після вирішення таких питань: визначення переліку послуг, 
що будуть включені до полісу медичного страхування; окреслення контингенту 
населення – платників страхових внесків до Фонду медичного страхування; 
визначення розміру внесків на медичне соціальне страхування. 

Таблиця 4 
Ймовірні позитивні і негативні наслідки державної політики 

реформування системи медичного соціального страхування в Україні 
Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Формування єдиної організаційної структури 
управління та системи функціонування за 
всіма видами соціального страхування 

Створення додаткової адміністративної 
одиниці (зростання рівня бюрократизації 
системи страхування) 

Підвищення ефективності фінансування 
шляхом економії витрат у розрахунку на 
одну застраховану особу  

Збільшення бюджетного фінансування через 
додаткові витрати на створення нового 
фонду 

Накопичення позитивного досвіду у 
здійсненні загальнообов’язкового виду 
соціального страхування порівняно з 
ринковими компаніями 

Посилення тінізації та корумпованості, 
зловживань у системі фонду, що можуть 
вплинути на якість надання медичних 
послуг 

 

Таким чином, одним з основних недоліків реформування системи 
соціального страхування в Україні є відсутність комплексної оцінки 
проведення реформ і визначення системного механізму їх реалізації. 
Загальнообов’язкове соціальне страхування не в змозі протистояти усім 
відомим соціальним ризикам, які виникають у сучасному суспільстві, а 
недержавне залишається нерозвиненим. 

У роботі визначено та обґрунтовано стратегічні пріоритети державного 
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регулювання розвитку системи соціального страхування в Україні (рис. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування в Україні 

 
У дисертації зроблено висновок, що соціальна та економічна політика 

повинна мати спільні вектори розвитку, сприяти створенню умов досягнення 
стратегічної цілі держави – соціально спрямованого ринкового господарства та 
забезпечення реалізації відповідних субцілей: соціальної орієнтації 
економіки,збереження й розвитку людського та інтелектуального потенціалу, 
захисту соціальних інтересів особи, суспільства та держави. Раціоналізація 
соціокультурних видатків у структурі бюджету може стати каталізатором 
економічного зростання України. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації обґрунтовано новий підхід до вирішення наукової проблеми, 
пов’язаної з удосконаленням державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової 
економіки України, що має важливе теоретичне і практичне значення. 

1. В умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки 
державне регулювання розвитку системи соціального страхування є важливим і 
одним з домінантних напрямів забезпечення соціального розвитку держави. 
Систематизація концепцій сутнісного трактування соціального розвитку дає 
підстави для їх групування за двома напрямами: статичний (традиційний) 
підхід, представники якого трактують соціальний розвиток як умови і 
середовище захищеності соціальних інтересів особи і суспільства у широкому 

Стратегічні пріоритети 

Забезпечення адресності та цільового характеру пільг 

Удосконалення механізму використання коштів та підвищення ефективності 
бюджетного фінансування в системі соціального страхування  

Посилення впливу держави на розподіл страхового ресурсу через фіскальні механізми 

Формування механізмів інвестиційного використання коштів пенсійних фондів 

Розбудова повноцінної інституційної інфраструктури ринку соціального страхування 

Повноцінне впровадження солідарної накопичувальної пенсійної системи 

Реформування системи медичного страхування 

Побудова моделі адміністрування соціального страхування 

Створення недержавних форм і структур у сфері добровільного соціального 
страхування 

Посилення соціальної відповідальності бізнесу та участі роботодавців у 
функціонуванні системи соціального страхування 
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та вузькому значеннях; наслідковий підхід, прихильники якого розглядають 
соціальний розвиток як результат дій з боку держави, спрямованих на 
гарантування соціальних інтересів і соціальних потреб громадян. Синтез цих 
підходів покладений в основу визначення державного регулювання соціального 
розвитку як поєднання механізмів, інструментів та засобів, що застосовуються 
державою для удосконалення суспільних відносин, інститутів, норм та 
цінностей, орієнтованих на людину і спрямованих на збереження стабільності 
соціальних і культурних систем, захист життєво важливих інтересів громадян і 
суспільства загалом, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію 
соціальних ризиків і загроз, диспропорцій функціонування соціальної сфери. 
Попри підвищення рівня якості життя соціальний розвиток є однією з 
передумов формування інтелектуального та трудоресурсного потенціалу 
національного господарства.   

2. Встановлено, що державна політика формування дієвої системи 
соціального страхування, орієнтованої на соціальний розвиток і соціальну 
безпеку суспільства, має бути гнучкою і адаптивною, а її елементи, 
інструменти, засоби та заходи – орієнтуватися на фінансові і бюджетно-
ресурсні можливості, масштаби та обсяги проникнення соціального 
страхування, стан сформованості визначних структурних співвідношень 
(передусім між державною та приватною компонентами, формами інститутів 
соціального страхування, засобами традиційного та альтернативного 
фінансування тощо) в системі соціального страхування і т. ін. У зв’язку з цим 
на різних етапах еволюції і державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування доречно впроваджувати відповідні моделі: активну 
(системні, активні та комплексні заходи, що реалізуються всіма суб’єктами 
соціального страхування, з метою збільшення його обсягів і поширення на всі 
верстви і категорії населення); інституційну (орієнтовану на максимально 
активну участь і роль елементів інституційної інфраструктури розвитку 
системи соціального страхування держави); системну (головні завдання якої 
фокусуються навколо вибування системи відносин між всіма суб’єктами та 
елементами системи соціального захисту). 

3. Обґрунтовано, що недопущення соціальних ризиків і загроз є 
пріоритетними завданнями  державного регулювання соціального розвитку. 
Саме тому в цілях ідентифікації об’єктів державної політики визначено загрози 
соціального розвитку, які класифіковано за ознаками: джерела виникнення 
(внутрішні та зовнішні); наслідки дії (прийнятні, критичні, катастрофічні); 
тривалість дії (короткочасні та постійні); частота виникнення (стохастичні, 
періодичні, перманентні); рівень прийняття рішень (глобальні та локальні); 
спрямованість на безпосередню компоненту державного регулювання 
соціального страхування (загрози освіті, здоров’ю, зайнятості та умовам праці, 
доступу до товарів (споживання), забезпеченню продовольством, житловим 
умовам, пересуванню, відпочинку, свободі особистості, демографічні, 
поширення соціальних хвороб, моральним і духовним цінностям), що 
недопущення соціальних ризиків і загроз є пріоритетним завданням  

4. Соціальне страхування об’єктивно вважається одним з найбільш дієвих 
інструментів, які використовує держава для регулювання соціального розвитку. 
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Аргументами на користь такого висновку є функціональна багатоаспектність, 
різнорівневість і масштабність поширення соціального страхування в рамках 
соціальної системи. В цілях глибшого розуміння соціального страхування як 
об’єкта державної політики виокремлено рівні соціального страхування: 
окремого індивіда, суспільства на рівні держави, соціуму на міждержавному 
рівні; визначено системоутворювальні інтеграційні зв’язки між ними: 
вертикальні між рівнями та підсистемами (фундаментальну основу державного 
регулювання соціального страхування становлять інституційне забезпечення 
соціальної сфери та соціальні відносини між суб’єктами на різних рівнях), а 
також горизонтальні на кожному з рівнів державного регулювання.  

5. Державне регулювання розвитку соціального страхування в соціально 
орієнтованих ринкових економіках покликане не лише систематично 
гарантувати соціальний захист, але й сформувати для цього відповідну дієву, 
постійно діючу та ефективну систему, результатом функціонування якої є 
високий рівень соціального захисту. Встановлено, що під системою соціального 
захисту потрібно розуміти сукупність її елементів та взаємозв’язків між ними, 
організованих на принципах соціального партнерства держави, роботодавців, 
найманих працівників і їх об’єднань з метою запобігання та подолання бідності, 
а також надання допомоги особам, які опинилися на межі бідності чи 
потребують допомоги у зв’язку з певними обставинами, і реалізуються як на 
державному рівні, так і приватно, завдяки благодійним організаціям і 
неформальній допомозі приватних осіб. Мінімальний рівень соціального 
захисту передбачає: по-перше, базовий набір соціальних трансфертів у 
грошовому чи натуральному вираженні для забезпечення мінімального рівня 
зайнятості, гарантованих доходів для безробітних або незаможних працюючих 
осіб; по-друге, загальнодоступність основних соціальних послуг у сфері 
охорони здоров’я, водопостачання та санітарії, освіти, продовольчої безпеки, 
житла, а також в інших сферах, що визначаються національними пріоритетами. 
Державне регулювання розвитку системи соціального страхування (на засадах 
обов’язкової участі, залежності виплат і внесків, гарантування своєчасності і 
повноти страхових виплат та недопустимості настання фінансової скрути 
застрахованої особи) є визначальним компонентом такої функції держави, як 
соціальний захист. 

6. Державне регулювання розвитку системи соціального страхування 
здійснюється з використанням спеціально підібраних механізмів, інструментів 
та засобів, серед яких, з огляду на те, що страхування є категорією фінансів, 
ключовим є фінансовий механізм, покликаний впорядкувати та регулювати 
фінансові відносини. Концептуальна структура фінансового механізму 
державного регулювання системи соціального страхування складається з таких 
елементів, як об’єкти та суб’єкти регулювання, інституційна основа та 
управлінський блок із визначеними стратегічними цілями, напрямами, 
завданнями і принципами державного регулювання. Водночас, попри фінансові 
аспекти при формуванні фінансового механізму регулювання соціального 
страхування важливо враховувати й такі ключові обмеження, як брак ресурсів, 
нерозвиненість інфраструктури та фінансова неспроможність держави, що 
значно ускладнюють реалізацію функцій і завдань у сфері соціальної політики 
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та соціального захисту населення. 
7. Доведено високий рівень залежності ефективності державного 

регулювання соціального страхування та формування системи фінансового 
забезпечення соціального захисту. Так, протягом періоду незалежності в Україні 
спостерігалося зростання ролі та значення соціальної сфери, що є характерним 
для соціально орієнтованих економік. Але, фінансове забезпечення соціальної 
сфери передбачало фінансування заходів з підтримки розвитку культури, 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення 
населення, ресурси якої формувалися переважно за рахунок бюджетного 
фінансування, що не дало змоги повною мірою фінансувати соціальний 
розвиток і забезпечувати високий рівень якості життя населення. Показник 
задоволення життям для України є нижчим як від середнього показника у світі, 
так і від середнього значення для країн ОЕСР. За показниками тривалості 
життя, рівня доходів, соціальної нерівності Україна є ближчою до кластеру 
країн із середнім рівнем людського розвитку. Такі висновки дають підстави для 
суттєвого підвищення ефективності державного регулювання і забезпечення 
соціального розвитку та використання в цих цілях системи соціального 
страхування. 

8. На основі розробленої системи індикаторів оцінювання державного 
регулювання соціального розвитку встановлено зони перебування ключових 
параметрів ефективності державної політики у цій сфері. Зокрема 
ідентифіковано незадовільний рівень у сфері використання праці, а також 
критичний стан перебування значень таких індикаторів, як частка населення з 
середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 
медіанного рівня загальних доходів, та частка витрат на продовольчі товари в 
споживчих грошових витратах домогосподарств. Відтак, важливо забезпечити 
узгодження політики поліпшення стану цих важливих характеристик 
соціального розвитку при формуванні положень державного регулювання 
розвитку системи соціального страхування в Україні. 

9. Встановлено, що одним з найбільш системних недоліків, а, відтак, і 
перешкодою становлення повноцінної і структурно збалансованої системи 
соціального страхування в Україні є недостатність інституційно-
інфраструктурного забезпечення цих процесів, що призводить до невиконання 
однієї з головних функцій та завдань цієї системи – захисту найбільш вразливих 
верств населення і послаблення, таким чином, критичних диференціацій та 
диспропорцій у матеріальному забезпеченні та підтримці громадян. Відповідні 
завдання слід реалізувати через інститути гарантування страхових виплат, при 
державній політиці створення і впровадження яких необхідно дотримуватися 
принципів добровільного об’єднання страховиків, незалежності від 
зовнішнього адміністративного впливу, ретельного взаємного аудиту резервів 
учасників, достатнього контролю за резервами страховиків з боку 
Нацкомфінпослуг. 

10. Встановлено, що населення України в значній мірі залежить від 
обсягів та рівня соціальної допомоги, оскільки з боки держави, по-перше, її 
частка у формуванні доходів населення перевищує третину сукупних доходів; 
по-друге, роль населення у фінансуванні цієї допомоги вкрай незначна. 
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Результати кореляційного аналізу дають підстави стверджувати про існування 
стійкого статистично значимого зв’язку між сукупними доходами населення, 
обсягами соціальної допомоги та іншими поточними трансфертами. Понад 
половину (58,4 % на поч. 2017 р.) видатків соціального захисту фінансується 
завдяки внескам роботодавців, близько третини – за рахунок внесків 
центрального уряду (36,9 %) та 8,6 % – за рахунок внесків соціально захищених 
громадян. У структурі видатків соціального захисту загалом і соціального 
страхування зокрема основне місце посідають виплати матеріального 
забезпечення періодичного та разового характеру (більше 80 %) сукупного 
обсягу допомоги, а разом із соціальними послугами вони становлять більше 
98 % видатків соціального захисту в Україні. Вказане доводить 
нераціональність структури, недостатню ефективність та необхідність 
покращення адміністрування фінансування соціальної допомоги шляхом 
уніфікації статусів фондів, удосконалення їх структури та розподілу 
компетенцій, покращення нагляду за їх діяльністю. 

11. Як доведено у ході дослідження, істотним критичним недоліком 
функціонування вітчизняної системи соціального страхування є нерозвиненість 
альтернативних до державної (зокрема добровільної) системи соціального 
страхування, унаслідок чого фінансове забезпечення соціального страхування 
формується практично винятково за кошти єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так, за напрямами 
соціального захисту безробітних його частка у формуванні ресурсів на кінець 
2016 р. становила 99,4 %, у сукупних надходженнях соціального захисту в разі 
професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві – 99,7 %, у 
формуванні ресурсів соціального захисту в разі тимчасової втрати 
працездатності – 99,3 %, у надходженнях соціального захисту пенсіонерів – 
99,8 %. Вказане актуалізує важливість реалізації державної політики 
реформування вітчизняної системи соціального страхування, впровадження 
альтернативних, стабільних і надійних джерел фінансування усіх видів 
соціального захисту загалом і соціального страхування зокрема, а також 
оптимального розподілу ресурсів. 

12. За результатами аналізу світового досвіду зроблено висновки 
стосовно удосконалення державного регулювання розвитку системи 
соціального страхування в Україні. Перспективними напрямами тут визначено 
здійснення всеохоплюючої реформи системи соціального забезпечення шляхом 
реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення, розвиток 
системи адресної допомоги найуразливішим верствам населення, 
удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, 
громадян, а також застосування таких особливих видів соціального захисту, як: 
допомога сім’ям; допомога з материнства/батьківства; допомога по вагітності 
та пологах; допомога сім’ям з дітьми; допомога з догляду за дитиною; разові 
види допомоги; послуги, пов’язані з усиновленням, виплати піклувальникам і 
прийомним батькам; заходи зі сприяння соціальній інтеграції та підтримки 
доходів; інші види допомоги сім’ям. 

13. Важливою умовою ефективності державної політики в процесі 
регулювання складних соціально-економічних систем є її плановість, зокрема 
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стратегічне планування. В дисертації акцентовано на тому, що в Україні 
відсутній єдиний комплексний стратегічний плановий документ з розвитку 
системи соціального страхування. Для усунення цього недоліку державного 
регулювання обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики в 
аналізованій сфері: повноцінне впровадження солідарної накопичувальної 
пенсійної системи; реформування системи медичного страхування; побудова 
моделі адміністрування соціального страхування; створення недержавних форм 
і структур у сфері добровільного соціального страхування; забезпечення 
адресності та цільового характеру пільг; розбудова повноцінної інституційної 
інфраструктури ринку соціального страхування; удосконалення механізму 
використання коштів та підвищення ефективності бюджетного фінансування в 
системі соціального страхування; посилення впливу держави на розподіл 
страхового ресурсу через фіскальні механізми; формування механізмів 
інвестиційного використання коштів пенсійних фондів; посилення соціальної 
відповідальності бізнесу та участі роботодавців у функціонуванні системи 
соціального страхування. 

14. Україна обрала курс на євроінтеграцію та становлення соціально 
орієнтованої ринкової економіки, що відповідно накладає зобов’язання щодо 
адаптації вітчизняної системи соціального страхування до європейських і 
світових вимог. У дисертації визначено напрями і принципи гармонізації та 
узгодження інституційно-правових, організаційно-управлінських, 
господарських та інших засад функціонування системи соціального 
страхування і відносин між її суб’єктами, а також визначені та обґрунтовано 
такі пріоритети удосконалення системи соціального захисту населення: 
узгодження економічних та соціальних інтересів держави, бізнесу і суспільства; 
формування «здорового» прозорого конкурентного середовища у сферах 
соціального страхування та соціального захисту; диверсифікація й 
альтернативація джерел і рівнів фінансування. 
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становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну проблему 
розроблення теоретико-методологічних засад, обґрунтування пріоритетів, 
механізмів і засобів державного регулювання розвитку системи соціального 
страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в 
Україні. Сформовано теоретико-методологічні основи державного регулювання 
соціального розвитку. Розроблено концептуальні засади державної політики у 
сфері соціального захисту населення в умовах соціально орієнтованої ринкової 
економіки. Узагальнено сутнісні характеристики та базові елементи 
соціального страхування у системі соціального захисту населення і виявлено 
особливості його державного регулювання. Виявлено процеси становлення 
системи соціального страхування, його елементи і завдання державного 
регулювання. Систематизовано ризики державного регулювання системи 
соціального страхування в умовах невизначеності. Узагальнено структуру 
фінансового механізму державного регулювання системи соціального 
страхування. Обґрунтовано роль та значення державного регулювання 
соціального страхування у поліпшенні фінансового забезпечення соціального 
захисту населення. Оцінено вплив системи соціального страхування та її 
державного регулювання на стан соціального розвитку в Україні. 
Проаналізовано взаємозв’язки та удосконалено інституційно-інфраструктурне 
забезпечення державного регулювання соціального страхування та подолання 
критичних диспропорцій доходів населення. Проведено якісне оцінювання 
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державної політики фінансування видаткових повноважень фондів соціального 
страхування та обґрунтовано напрями їх удосконалення. Розвинуто систему 
планування та організації державної політики у сфері пенсійного страхування 
та пенсійного забезпечення в Україні. Розроблено модель інституційно-
ресурсного забезпечення державного регулювання системи соціального 
страхування. Ідентифіковано альтернативні види соціального страхування в 
умовах скорочення бюджетного фінансування соціальної сфери держави. 
Обґрунтовано перспективні напрями державної політики модернізації системи 
соціального страхування в умовах адаптації до світових практик становлення 
соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Ключові слова: соціальне страхування, соціально орієнтована ринкова 
економіка, державне регулювання, державна політика, соціальна сфера, 
соціальна система, соціальний захист. 
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Пидлыпна Р. П. Развитие системы социального страхования в 
условиях становления социально ориентированной рыночной экономики 
Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

В диссертационной работе решена научно-прикладная проблема 
разработки теоретико-методологических принципов, обоснования приоритетов, 
механизмов и средств государственного регулирования развития системы 
социального страхования в условиях становления социально ориентированной 
рыночной экономики в Украине. Сформированы теоретико-методологические 
основы государственного регулирования социального развития. Разработаны 
концептуальные принципы государственной политики в сфере социальной 
защиты населения в условиях социально ориентированной рыночной 
экономики. Обобщены сущностные характеристики и базовые элементы 
социального страхования в системе социальной защиты населения и выявлены 
особенности его государственного регулирования. Выявлены процессы 
становления системы социального страхования, его элементы и задачи 
государственного регулирования. Систематизированы риски государственного 
регулирования системы социального страхования в условиях 
неопределенности. Обобщена структура финансового механизма 
государственного регулирования системы социального страхования. 
Обоснована роль и значение государственного регулирования социального 
страхования в улучшении финансового обеспечения социальной защиты 
населения. Оценено влияние системы социального страхования и ее 
государственного регулирования на состояние социального развития в 
Украине. Проанализированы взаимосвязи усовершенствования 
институционально-инфраструктурное обеспечение государственного 
регулирования социального страхования и преодоления критических 
диспропорций доходов населения. Проведено качественное оценивание 
государственной политики финансирования расходных полномочий фондов 
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социального страхования и обоснованы направления их совершенствования. 
Развито систему планирования и организации государственной политики в 
сфере пенсионного страхования и пенсионного обеспечения в Украине. 
Разработана модель институционально-ресурсного обеспечения 
государственного регулирования системы социального страхования. 
Идентифицированы альтернативные виды социального страхования в условиях 
сокращения бюджетного финансирования социальной сферы государства. 
Обоснованы перспективные направления государственной политики 
модернизации системы социального страхования в условиях адаптации к 
мировым практикам становления социально ориентированной рыночной 
экономики. 

Ключевые слова: социальное страхование, социально ориентированная 
рыночная экономика, государственное регулирование, государственная 
политика, социальная сфера, социальная система, социальная защита. 

 
ANNOTATION  

R. Pidlypna. Development of the Social Insurance System in the Context of 
the Formation of a Socially Oriented Market Economy in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis on competing a doctor’s degree of economic sciences by 
speciality 08.00.03 – Economy and Management of the National Economy. – Lviv 
University of Trade and Economic, Lviv, 2018. 

 The scientific and applied problem of the development of theoretical and 
methodological principles, the justification of priorities, mechanisms and means of 
state regulation of the development of the social insurance system in the conditions of 
the formation of a socially oriented market economy in Ukraine has been solved in 
the thesis. Theoretical and methodological foundations of the state regulation of 
social development have been formed. The conceptual principles of the state policy in 
the sphere of social protection of the population in the conditions of a socially 
oriented market economy have been developed. The essential characteristics and 
basic elements of social insurance in the system of social protection of the population 
have been generalized and the features of its state regulation have been revealed. The 
processes of the formation of social insurance system, its elements and tasks of state 
regulation have been revealed. The risks of state regulation of the social insurance 
system in the conditions of uncertainty have been systematized. The structure of the 
financial mechanism of state regulation of the social insurance system has been 
generalized. The role and significance of state regulation of social insurance in 
improving the financial security of social protection of the population has been 
proved.A role and value of government control of social security arefound out in the i
mprovement of the financial providing ofsocial defence of population. Analyzed 
relationships and improved institutional and infrastructure support of state regulation 
of social insurance and of overcoming the critical disparities of income. The 
relationship between state regulation of social insurance and poverty reduction has 
been analyzed. Developed system of planning and organization of the state policy in 
the sphere of pension insurance and pension provision in Ukraine. The developed 
model of institutional resource provision state regulation of the social insurance 
system. A qualitative assessment of the state policy of financing expenditures on 
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social insurance funds by types of social risks has been carried out. The state policy 
in the field of pension insurance and pension securement in Ukraine has been 
assessed. Empirical models of resource provision of state regulation of social 
insurance system have been developed. Alternative types of social insurance in the 
context of reducing the budget financing of the social sphere of the state have been 
identified. The perspective directions of the state policy of modernization of the 
social insurance system in the conditions of adaptation to the world practices of 
becoming a socially oriented market economy have been grounded. 

Keywords: social insurance, socially oriented market economy, state 
regulation, state policy, social sphere, social system, social protection. 
 
 
 
 


