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АНОТАЦІЯ 

 

Підлипна Р. П. Розвиток системи соціального страхування за умов 

становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 розглянуто теоретико-методологічні та 

прикладні засади функціонування та розвитку системи соціального 

страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки з 

обґрунтуванням концептуальних основ стратегії й тактики її реформування за 

умов політичної та економічної нестабільності з метою забезпечення 

соціального розвитку з урахуванням вітчизняних особливостей та світового 

досвіду.  

Визначено теоретико-методологічні основи структуризації системи 

соціального страхування та засади її функціонування, установлено 

взаємозв’язок між моделлю соціального страхування та соціальним розвитком 

суспільства. Досліджено соціальне страхування в якості інструменту 

нейтралізації соціальних ризиків та забезпечення добробуту населення. 

Сучасна система соціального страхування модифікувалась відповідно до 

потреб часу, однак окремі її елементи та механізми потребують подальшої 

адаптації до потреб сьогодення. Відповідно, розроблено методологію аналізу 

системи соціального страхування, яка розглядає соціальне страхування як 

систему, що здійснює вплив на усі сторони суспільного життя. Досліджено 

компоненти соціального страхування на основі їх структури, взаємозв'язків 

між елементами та середовищем. На основі об’єктних моделей визначено 

соціального страхування як функцію від різних видів прояву, що 

відображають їх часові, просторові та інші стани. Це дає змогу з принципово 

нових методологічних позицій розглянути поняття, структуру та значення 
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соціального страхування для забезпечення соціального страхування в умовах 

становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Уточнено місце і роль системи соціального страхування у суспільстві та 

її потенційні можливості у реалізації основних засад державної політики у 

сфері соціального захисту населення. Зокрема, аналіз видатків соціального 

спрямування у зведеному бюджеті України та у ВВП засвідчив, що вони є 

пріоритетними для вітчизняної економіки, адже становлять більше половини 

сукупних видатків Зведеного бюджету України. З 2007 р. до 2016 р. їх частка у 

сукупних видатках скоротилася з 60,46 до 56,44%. Відповідно скоротилася 

частка видатків соціального спрямування у ВВП – з 19,40% у 2007 р. до 

19,50% у 2016 р. та фактично наближена до середнього для країн ОЕСР 

значення (21%). Вивчено причини недостатньої дієвості інституціонального 

базису системи соціального страхування та висвітлено шляхи узгодженості 

його із інтересами національної соціального розвитку. Проведена критеріальна 

типологізація загроз соціальній сфері з виокремленням ознак: за джерелом 

виникнення та наслідками дії, за тривалістю та частотою виникнення, 

спрямованістю на певні компоненти соціальної сфери тощо. Запропоновано 

власну методику інтегрального оцінювання соціального розвитку, що 

передбачає застосування індикативного оцінювання впливу соціального 

страхування на соціальний розвиток. Запропоновано схему структури системи 

соціального розвитку з позицій системності, яка дає змогу виокремити такі 

рівні соціального розвитку: державне регулювання соціальної сфери індивіда, 

суспільства на рівні держави, соціуму на міждержавному рівні, між якими 

існує горизонтальний та вертикальний зв’язки. 

Охарактеризовано процес становлення соціального страхування, його 

сутність і завдання, систематизовано соціальні ризики за умов невизначеності 

та з’ясовано їх вплив на темпи і пропорції соціально-економічного розвитку. 

Проведена ґрунтовна оцінка видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення довела, що видатки на соціальний захист і соціальне 

забезпечення за досліджуваний період – з 2007 р. до 2016 р. зросли більше ніж 
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у 10 разів і відіграють помітну роль не лише у структурі видатків Зведеного 

бюджету України (26,38%), а й у ВВП: 8,70% ВВП перерозподілялося через 

бюджет шляхом фінансування соціального захисту та соціального 

забезпечення на початку 2016 р. Застосування системного підходу дозволило 

визначити фінансовий механізм державного регулювання соціального 

страхування на сучасному етапі та здійснити аналіз узгодженості системи 

соціального страхування із макроекономічним середовищем за умов політико-

економічної нестабільності в Україні. Однією з найважливіших функцій 

соціальної держави є забезпечення соціальної стійкості, рівноваги та 

стимулювання соціального прогресу шляхом провадження відповідної 

соціальної політики та побудови адекватної системи соціального страхування 

як компоненти соціального захисту, яке повинно посідати чільне місце у 

системі забезпечення соціального розвитку. Продемонстровано, що в основу 

диференціації різних моделей соціальної політики покладено переважно 

участь держави у забезпеченні соціальних потреб населення та, відповідно, 

частку державного фінансування соціального захисту населення, а також 

рівень забезпечення добробуту в суспільстві. Досліджено емпіричні моделі 

інтитуційно-ресурсного забезпечення соціального страхування та намічено 

шляхи вирішення проблеми їх збалансування за умов скорочення бюджетного 

фінансування соціальної сфери в Україні. 

Проаналізовано роль і значення соціального страхування у фінансовому 

забезпеченні соціальної сфери.  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. Проведено якісну оцінку фінансування 

видаткових повноважень фондів соціального страхування за видами 

соціальних ризиків. Запропоновано напрями реформування системи 

соціального страхування в Україні у контексті забезпечення соціального 

розвитку та добробуту населення. Зокрема, представлено методологію 

діагностики стану системи соціального страхування на основі поєднання 
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принципів системного, структурно-функціонального та цільового аналізів, яка 

забезпечує комплексність оцінювання системи соціального страхування в 

цілому та окремих його складових. 

Обґрунтовано роль і місце соціального страхування у подолані бідності, 

критичної диспропорції доходів населення. Аналіз видатків соціального 

спрямування у зведеному бюджеті України та у ВВП засвідчив, що вони є 

пріоритетними для вітчизняної економіки, адже становлять більше половини 

сукупних видатків Зведеного бюджету України. Видаткам на соціальний 

захист і соціальне забезпечення притаманні суттєві перерозподільчі 

властивості, що дає змогу корегувати рівень споживання та пропорції 

розподілу у суспільстві. Проведений аналіз підтвердив існування стійкого 

зв’язку між сукупними доходами населення і соціальною допомогою та 

іншими поточними одержаними трансфертами. Доведено, що удосконалювати 

механізм державного регулювання соціального страхування треба у площині 

активного соціального діалогу між державою, профспілками та роботодавцями 

з метою вироблення узгодженого бачення сучасної системи соціального 

захисту в Україні. Для якісної імплементації передових надбань економічно 

розвинених країн узагальнено зарубіжний досвід функціонування системи 

соціального страхування в контексті його застосування у вітчизняній практиці. 

Визначено сучасний стан, суперечності та досягнення механізму 

функціонування системи соціального страхування в Україні. Державне 

регулювання соціального страхування є важливим елементом управління 

соціальним страхування, зокрема з позицій формування та використання 

державних цільових фондів. Нині більше половини видатків соціального 

захисту населення в Україні покривається за рахунок коштів фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та це значення 

постійно зростає. Так, на початок 2011 р. із фондів соціального страхування 

було профінансовано 88835,01 млн. грн. видатків соціального захисту або 

58,62% у відносному вираженні, а уже на початок 2016 р. – 213620,45 млн. 

грн. або 60,98%. Значна частка припадає на Пенсійний фонд України – 54,64% 
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на початок 2016 р., також суттєві кошти зосереджені за такими напрямами як 

охорона здоров’я – 13,24%, соціальний захист сімей – 7,47%, соціальний 

захист військовослужбовців – 4,18% тощо. За умов глобальних збурень 

актуалізується роль держави як регулятора. Загалом у процесі розробки 

стратегічних напрямів реалізації державної політики соціального захисту 

населення мають ураховуватися такі ключові обмеження, як брак ресурсів, 

нерозвиненість інфраструктури та фінансова неспроможність держави, що 

унеможливлює виконання навіть закріплених законами соціальних гарантій. 

Система недержавного пенсійного як альтернатива державному 

пенсійному забезпеченню в Україні розвивається досить повільно. Ситуацію 

загострюють недосконалість законодавчої бази; демографічні проблеми; 

труднощі економічного та політичного характеру, недовіра населення до 

фінансових інститутів; значне навантаження на роботодавців, зростання 

тіньового сектора економіки; відсутність державних програм з підтримки та 

популяризації недержавного пенсійного забезпечення та ін. Дослідження 

сучасного стану функціонування вітчизняної та зарубіжних систем 

соціального страхування послужило підставою для висновку про те, що лише 

загальнообов’язкове соціальне страхування не в змозі протистояти усім 

ризикам сучасного суспільства. Отже, альтернативою залишається недержавне 

соціальне страхування загалом і недержавне пенсійне забезпечення зокрема, а 

також обов’язкове та добровільне медичне страхування. 

Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, 

полягають у такому: вперше визначено зміст поняття «система соціального 

захисту» на основі аналізу та синтезу базових категорій «соціальний захист», 

«соціальне страхування», «соціальне забезпечення», «соціальні допомоги»; 

розроблено методологію аналізу системи соціального страхування, яка 

розглядає соціальне страхування як систему, що здійснює вплив на усі 

сторони суспільного життя; доведено незавершеність формування, недостатню 

дієвість інституціонального базису системи соціального страхування та 

неузгодженість його із інтересами соціального розвитку; запропоновано 
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методологію діагностики стану системи соціального страхування на основі 

поєднання принципів системного, структурно-функціонального та цільового 

аналізів. Удосконалено систематизацію концепцій трактування суті 

соціального розвитку, в основу поняття «державне регулювання соціального 

розвитку» покладено синтез традиційного та наслідкового підходів, означено 

критерії типологізації загроз соціальній сфері з виокремленням ознак за 

джерелом виникнення, за наслідками та тривалістю дії, частотою виникнення, 

рівнем прийняття рішень, спрямованістю. Методику інтегрального 

оцінювання соціального розвитку запропоновано доповнити індикатором 

оцінки впливу соціального страхування на соціальний розвиток із 

обґрунтуванням вагового коефіцієнта за допомогою аналізу головних 

компонент. Дістали подальший розвиток ідеї типологізації систематизації 

наукових досягнень у сфері соціальної політики, обґрунтування впливу 

соціального страхування на соціальний розвиток держави з позицій 

фіскальних та регулюючих властивостей єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, комплексний підхід до 

вивчення соціального страхування,  ідеї євроінтеграційного вектора розвитку. 

Практичне значення визначається розробленням рекомендацій щодо 

удосконалення системи соціального страхування в умовах євроінтеграції. 

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, розширюють і 

вдосконалюють знання відносно сутності системи соціального страхування як 

підсистеми державного регулювання та його узгодженості із потребами 

соціального розвитку. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в практиці системи соціального страхування України, зокрема 

щодо відносин з приводу і перерозподілу ВВП, їх мобілізації з різних джерел 

фінансування та використання на потреби соціальних ризиків і забезпечення 

матеріального благополуччя населення. 

Ключові слова: соціальне страхування, ринкова економіка, державне 

регулювання соціальної сфери, соціальний захист, пенсійне забезпечення, 

рівень життя. 
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ANNOTATION 

 

R. Pidlypna. Development of the social insurance system in the context of 

the formation of a socially oriented market economy in Ukraine. – Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis on competing a doctor’s degree of economic sciences by 

speciality 08.00.03 «Economy and management of the national household». – Lviv 

Trade and Economic University, Lviv, 2018. 

The thesis covers the theoretical and methodological foundations of state 

regulation of social insurance and social development, generalizes the conceptual 

foundations of state policy in the field of social protection of the population. 

The theoretical and methodological foundations of social insurance system 

structuring and principles of its functioning have been determined, the relationship 

between the model of state policy and social development of society has been 

established. Social insurance has been investigated as an instrument for social risk 

neutralization and welfare provision. 

The modern social insurance system has been modified according to the needs 

of the time, but some of its elements and mechanisms need further adaptation to the 

needs of the present time. Accordingly, a methodology for analyzing the social 

insurance system, which considers social insurance as a system that has an impact 

on all aspects of social life has been developed. The components of social insurance 

have been investigated on the basis of their structure, interconnections between 

elements and environment. According to the results of the analysis of the essence 

and tasks that are implemented in the process of state regulation of the development 

of the social insurance system, its main forms of manifestation, which are 

supplemented by the institutional component, have been outlined. On the basis of 

object models, social insurance is defined as a function of various types of 

manifestation, reflecting their temporal, spatial and other states. This allows to 

consider the state regulation of social insurance from a fundamentally new 

methodological position. 
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The role and importance of social insurance in the financial security of social 

protection of the population has been established, the impact of state regulation of 

the social insurance system on the state of social development and on solving the 

problem of poverty reduction in Ukraine has been assessed. In particular, the 

analysis of social spending in the consolidated budget of Ukraine and in GDP 

showed that they are priority articles and represent more than half of the 

consolidated expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine. From 2007 to 

2016, their share in total expenditures increased from 52,37 to 60,71%. 

Accordingly, the share of social spending in GDP has increased, from 14,85% in 

2007 to 21,22% in 2016, and is actually close to the OECD average (21,79%). The 

reasons of insufficient efficiency of the institutional basis of the social insurance 

system have been studied and the ways of its coherence with the interests of national 

social development have been highlighted. Criterion typology of threats to the social 

sphere with a distinction of features has been conducted: on the source of the 

occurrence and effects of action, on the duration and frequency of occurrence, on 

the scale of manifestation and orientation on certain components of the social 

sphere. We have suggested our own methodology of integrated assessment of social 

development, which involves the use of indicative assessment of the impact of 

social insurance on social development. The structure of the scheme of state 

regulation of the social sphere from the point of view of the system has been 

suggested, which makes it possible to distinguish the following levels of social 

development: an individual, society at the state level, and society at the interstate 

level, between which there are horizontal and vertical ties. 

The process of the formation of social insurance, its essence and tasks has 

been characterized, and the significant role of its state regulation has been 

substantiated, social risks and conflicts have been systematized. A thorough 

evaluation of expenditures on social protection and social security has shown that 

expenditures for social protection and social security for the period under study - 

from 2007 till 2016 increased by more than 10 times and play a prominent role not 

only in the structure of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine 
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(24,45%), but also in GDP: 8,79% of GDP was redistributed through the budget by 

financing social protection and social security at the beginning of 2016. The 

application of a systematic approach has allowed to determine the financial 

mechanism of regulation of social insurance at the present stage and to carry out an 

analysis of the coherence of the social insurance system with the macroeconomic 

environment in the conditions of political and economic instability in Ukraine. One 

of the most important functions of a social state is to ensure social stability, balance 

and stimulate social progress by implementing appropriate social policies and 

building an adequate social insurance system as a component of social protection, 

which should occupy a prominent place in the system of social development. It has 

been demonstrated that as the basis of differentiation of various models of social 

policy has been laid mainly the state's participation in providing social needs of the 

population and, accordingly, the share of state financing of social protection of the 

population, as well as the level of welfare in society. The empirical models of 

resource providing of social insurance have been investigated and the ways of 

solving the problem of their balance have been outlined in the context of reducing 

the budget financing of the social sphere in Ukraine. 

The role and importance of social insurance in financial security of social 

protection of the population have been analyzed. It was found that the decrease of 

the level and deterioration of the quality of life of the population, imperfection of 

economic and political reforms, property inequality lead to aggravation of social 

contradictions in the society and cause impoverishment. The qualitative estimation 

of financing of expense powers of social insurance funds by types of social risks has 

been carried out. The directions of reforming the social insurance system in Ukraine 

in the context of providing social development and welfare of the population have 

been suggested. In particular, the methodology of diagnosing the state of the social 

insurance system based on a combination of principles of systemic, structural and 

functional and target analyzes has been presented, which provides a comprehensive 

assessment of the social insurance system in general and its individual components. 

The role and place of social insurance in overcoming poverty has been 
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substantiated. The analysis of social spending in the consolidated budget of Ukraine 

and in GDP showed that they are a priority for the domestic economy, since they 

account for more than half of the consolidated expenditures of the Consolidated 

Budget of Ukraine. Expenditures on social protection and social security are 

characterized by substantial redistributive qualities that allow adjusting the level of 

consumption and the proportion of distribution in society. The analysis confirmed 

the existence of a stable relationship between aggregate income and social 

assistance and other current transfers received. It has been proved that the 

improvement of the mechanism of state regulation of social insurance should be in 

the area of active social dialogue between the state, trade unions and employers in 

order to develop a coherent vision of the modern system of social protection in 

Ukraine. For the qualitative implementation of the advanced achievements of 

economically developed countries, the foreign experience of the functioning of the 

social insurance system in the context of its application in the domestic practice has 

been generalized. 

The present state, contradictions and achievements of the mechanism of 

functioning of the social insurance system in Ukraine have been determined. State 

regulation of social insurance is an important element in the management of social 

insurance, in particular from the standpoint of the formation and use of state trust 

funds. Currently, more than half of social protection expenditures in Ukraine are 

covered at the expense of funds of compulsory state social insurance, and this value 

is constantly increasing. Thus, at the beginning of 2011 from the social insurance 

funds 88835,01 million UAH expenditures of social protection were financed or 

58,62% in relative terms, and already at the beginning of 2016 – 213620,45 million 

UAH. or 60,98%. A significant share falls on the Pension Fund of Ukraine – 

54,64% at the beginning of 2016, and substantial funds are concentrated in the 

following areas: health care – 13,24%, social protection of families – 7,47%, social 

protection of servicemen – 4,18%, etc. In the conditions of global disturbances, the 

role of the state as a regulator is being actualized. In general, in the process of 

developing strategic directions for the implementation of the state social welfare 
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policy, key limitations such as lack of resources, underdeveloped infrastructure and 

financial insolvency of the state should be taken into account, which makes it 

impossible to enforce even the social guarantees enshrined in the laws. 

The system of non-state pension provision as an alternative to state pension 

provision in Ukraine develops quite slowly. The situation is exacerbated by the 

imperfection of the legislative framework; demographic problems; difficulties of an 

economic and political nature, distrust of the population to financial institutions; a 

significant burden on employers, the growth of the shadow economy sector; lack of 

state programmes to support and popularize non-state pension provision, etc. The 

study of the current state of functioning of domestic and foreign social insurance 

systems has led to the conclusion that only the compulsory social insurance is 

unable to withstand all the risks of modern society. Thus, non-state social insurance 

in general and non-state pension provision in particular, as well as compulsory and 

voluntary health insurance, remain an alternative. 

The main thesis shaping the scientific novelty of the study are as follows: the 

content of the concept of «social protection system» was first defined on the basis of 

the analysis and synthesis of the basic categories «social protection», «social 

insurance», «social security», «social assistance»; a methodology for analyzing the 

social insurance system that considers social insurance as a system that has an 

impact on all aspects of social life has been developed; the incompleteness of 

formation,  the ineffectiveness of the institutional basis of the social insurance 

system and its inconsistency with the interests of social development have been 

proved; the methodology for diagnosing the state of the social insurance system 

based on the combination of the principles of systemic, structural and functional and 

target analyzes has been suggested. The systematization of the concepts of the 

interpretation of the essence of social development has been improved, the concept 

of «state regulation of the social sphere» is based on the synthesis of traditional and 

consequential approaches, the criteria of typologization of threats to the social 

sphere with the identification of the characteristics according to the source of origin, 

the consequences and duration of the action, the frequency of occurrence, the level 
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of decision-orientation. The methodology of integrated assessment of social 

development has been suggested to supplement by an indicator of the social 

insurance impact assessment on the social development with the justification of the 

weighting factor with the help of the analysis of main components. Further 

development of the idea of typology of systematization of scientific achievements in 

the field of social policy, justification of the influence of social insurance on the 

social development of the state from the standpoint of fiscal and regulatory 

properties of the single contribution to the compulsory state social insurance, an 

integrated approach to the study of social insurance, the idea of the European 

integration development vector has been further developed. 

The practical significance is determined by the development of 

recommendations for the improvement of the social insurance system in the context 

of European integration. 

The theoretical principles outlined in the dissertation expand and improve 

knowledge about the essence of the social insurance system as an object of state 

regulation of the economy and its coherence with the needs of social development. 

The results of the dissertation research can be used in the practice of the social 

insurance system of Ukraine, in particular regarding relations concerning and 

redistribution of GDP, their mobilization from different sources of financing and use 

for social risk needs and ensuring the financial well-being of the population. 

Key words: social insurance, market economy, state regulation of social 

sphere, social protection, pension provision, standard of living. 
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ВСТУП 

 

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, перетворень 
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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, 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 наукових 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 



 26

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 стійкості 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 



 27

товарного обігу України» (номер державної реєстрації 0116U006451), де 

розроблено методологію діагностики стану системи соціального страхування 

на основі поєднання принципів системного, 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. Досягнення поставленої мети обумовило вирішення таких завдань:  

 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 
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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. 

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 
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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 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування та добровільного 

соціального страхування, інституції соціальної інфраструктури. Сформований 

підхід дає змогу застосовувати єдині 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);   
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        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 

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 
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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 системо утворювальних інтеграційних 

зв’язків між елементами системи (вертикальних між рівнями та підсистемами і 

горизонтальних на кожному з рівнів державного регулювання);  

дістали подальший розвиток: 
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 стратегічні пріоритети та засоби державного регулювання 

розвитку системи соціального страхування, комплексне досягнення яких 

слугуватиме як істотному поліпшенню соціальної захищеності громадян, 

підвищенню рівня 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, 
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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-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 
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соціального страхування у відповідну глобальну систему. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційної роботи, зокрема методичний підхід до оцінювання державного 

регулювання розвитку системи соціального страхування в системі соціальної 

безпеки України, 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. Дисертація є самостійною, одноосібно 

виконаною науковою працею. З робіт, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
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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 

(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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Теоретико-методологічні основи державного регулювання 

соціального розвитку 
 

Фінансова криза, одна із найпотужніших за останнє десятиліття не лише 

для економіки України, а й для світової економіки, суттєво позначилась на 

усіх підсистемах соціальної сфери, знизила здатність до відтворення й 

всебічного життєзабезпечення особистості й соціальної спільноти. Отже, за 

таких умов для підтримки загального рівня добробуту ключову роль повинна 

відігравати держава, адже згідно зі Конституцією України, статтею 13 саме 

вона забезпечує «…соціальну спрямованість економіки», стаття 1 стверджує, 

що Україна є «…соціальною державою», а стаття 3 зазначає, що «людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю» [81].  

Тобто, ключовою особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є 

соціалізація усіх сфер людського життя та підпорядкування їх соціальним цілям, 

адже взірець соціально та економічно розвинених країн спонукає до створення 

моделі соціальної держави. Таким чином, державні та місцеві органи влади 

покликані створити необхідні умови для формування соціальної держави. 

Згідно з дефініцією М. Панченка, соціальна держава – це «…особливий 

тип високорозвиненої держави, у якій забезпечується високий рівень 

соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної діяльності з 

регулювання соціальної й економічної сфер життєдіяльності суспільства, 

установлення в ньому соціальної справедливості й солідарності» [143]. 

Соціальна справедливість – неоднозначна та суперечлива проблема, 

пошук вирішення якої здійснюється уже кілька століть. Особливого розвитку 

вона набула у працях соціалістів-утопістів – Т. Мора, Т. Кампанелли, А. Сен-
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Симона, Ш. Фур’є, Р. Оуена, В. Консідерана, А. Гедена та марксистських ідеях 

– К. Маркса, Ф. Енгельса [63, с. 153-215]. Сьогодні питання соціальної 

справедливості порушуються у працях таких вітчизняних науковців, як 

А. Агарков [2], А. Кузнєцов [88], А. Кравченко [84], В. Левкулич [94], 

Н. Мозоль [120], А. Приятельчук [200], Є Товмаш [248] та інших. 

Підсумовуючи аналіз змістовного дослідження соціальної 

справедливості, слід відмітити, що це суб’єктивна та філософська категорія, 

яка на сьогодні не має чіткого та однозначного визначення. Соціальна 

справедливість тісно переплітається з поняттями «свободи», «рівності», 

«соціальної відповідальності», які в свою чергу являються основою 

формування соціальної держави. 

Що стосується соціальної солідарності, то, як слушно зауважує 

М. Панченко, на сьогоднішній день в Україні між шарами та верствами 

населення вона практично відсутня [143]. За умов відсутності стійкого 

економічного зростання відбувається все глибша соціально-економічна 

диференціація, збільшення бюджетного дефіциту сприяє формуванню 

політики фінансування розвитку соціальної сфери за залишковим принципом, 

субсидуванню соціальних виплат лише найбільш незабезпеченим верствам 

населення, що не відповідає доктрині соціальної держави. 

Отже, окрім зовнішніх загроз, таких, наприклад, як світова фінансова 

криза, постають іще й внутрішні конфлікти та суперечності в суспільстві через 

обмеженість комплексу благ та нерівномірність їх розподілу між учасниками 

соціально-економічних відносин, що сприяє дисбалансу та нестійкості 

соціального середовища. Все це актуалізує питання пошуку шляхів зміцнення 

державного регулювання соціального страхування. 

Як слушно зауважено у Декларації соціального прогресу та розвитку – 

«…міжнародний мир та безпека, з одного боку, та соціальний прогрес і 

економічний розвиток – з іншого, знаходяться у тісному взаємозв’язку та 

взаємно впливають один на одного…» [39]. Отже, можна стверджувати, що 

державне регулювання соціального розвитку є передумовою не лише 



 40

соціального, а й економічного прогресу в країні. 

На сьогодні офіційне тлумачення терміну «державне регулювання 

соціальної сфери», не закріплено у нормативних документах. Перефразовуючи 

визнання національної безпеки, що міститься у Законі України «Про основи 

національної безпеки» [216], можна сформулювати наступну дефініцію: 

державне регулювання соціальної сфери – це захищеність життєво важливих 

інтересів людини, громадянина, суспільства, за якої забезпечуються 

соціальний прогрес і економічний розвиток, своєчасне виявлення, запобігання 

і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у 

соціальній сфері, зокрема у сфері соціальної політики та пенсійного 

забезпечення, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти, культурного 

розвитку населення тощо. 

В умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки 

державне регулювання розвитку системи соціального страхування є важливим 

і одним із домінантних напрямів забезпечення соціального розвитку держави. 

Авторські підходи до розуміння суті державного регулювання 

соціального розвитку згруповано та представлено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Систематизація концепції сутності трактування «державне регулювання 

соціального розвитку» 

Автор Трактування сутності «державне регулювання соціального 
розвитку» 

1 2 
О. Новікова стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства 

від впливаючих на них загроз національній безпеці, що є 
наслідком реалізації заходів соціального захисту, який 
характеризує їх результативність та ефективність [133, 
с. 27] 

П. Шевчук стан життєдіяльності, убезпечений комплексом 
організаційно-правових та економічних заходів, 
спрямованих на реалізацію соціальних інтересів, 
формування сприятливої демографічної ситуації, 
збереження генофонду держави і трансформацію трудових 
ресурсів відповідно до ринкових вимог [266, с. 108]  
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Продовження табл. 1.1 
1 2 

Т. Русанова, 
О. Хомра 

стан гарантованої правової та інституціональної 
захищеності життєво важливих інтересів особи і 
суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз [237] 

Б. Мінін стан суспільства, при якому забезпечується номінальний 
рівень соціальних умов – матеріальних, санітарно-
епідеміологічних, екологічних, психологічних та інших, 
що визначають якість життя людини і суспільства [114] 

В. Скуратівський складова національної безпеки, що визначає стан 
захищеності життєво важливих інтересів суспільства, 
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також від 
загрози соціальним інтересам [231] 

Е. Лібанова стан захищеності від загроз соціальним інтересам, що є 
результатом реалізації соціальної політики [97, с. 381] 

С. Пирожков результат ефективної соціальної політики, яка має 
застерігати суспільство від соціальних вибухів, відкритих 
і прихованих виявів громадської непокори та інших 
конфліктних ситуацій, сприяти підвищенню 
конкурентоздатності українського працівника за 
європейськими та світовими стандартами, виділяє її як 
важливу складову системи національної безпеки [146] 

О. Білорус захищеність життєво важливих інтересів соціальних 
суб’єктів на макро- та мікрорівнях, збереження і розвиток 
людського потенціалу, ефективне стимулювання 
діяльності людей, систем їхньої соціалізації та 
життєзабезпечення, цінностей, моральності [32] 

В. Серебряніков, 
А. Хлоп’єв 

сукупність заходів щодо захисту інтересів країни та 
народу в соціальній сфері, розвиток соціальної структури 
і відносин в суспільстві, системи життєзабезпечення і 
соціалізації людей, способу життя відповідно до потреб 
прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь [228] 

В. Паламарчук недопущення умов, які б привели до неприйнятного 
зниження рівня життя основних верств населення і 
окремих соціальних груп, що обумовлює соціальну 
деградацію, а також забезпечення умов збереження 
соціальної перспективи для всіх верств населення [142] 

О. Давидюк забезпечення певної якості життя людини і суспільства, в 
тому числі всіх основних сфер виробництва, соціальної 
сфери, охорони внутрішнього конституційного порядку, 
зовнішньої безпеки, культури, при якому забезпечується 
номінальний рівень соціальних умов та соціальних благ 
[36] 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 

В. Данилишин, 
В. Куценко 

гарантується поліпшенням якості життя і є сукупністю 
видів безпек, що зумовлені структурою людської 
життєдіяльності, її сферами: відносини окремих індивідів, 
груп людей, побудовані таким чином, щоб у процесі 
їхнього розвитку не виникала небезпека для кожного з 
них; стійке функціонування соціальних інститутів, що 
забезпечує стабільний розвиток суспільства [38] 

О. Повстин, 
А. Самійло 

сукупність видів безпеки, що зумовлена структурою 
людської життєдіяльності, її сферами, відносинами 
окремих індивідів, груп людей…гарантує поліпшення 
якості життя для задоволення потреб людей, своєчасне й 
адекватне реагування держави та суспільства на кризові 
явища і суперечності, що дедалі більше загострюються 
[195] 

Л. Весельська позитивно врегульований правовими нормами і 
реалізований на практиці стан, коли держава забезпечує 
наявними в її розпорядженні демократичними методами 
управління підтримання гідного рівня життя громадян та 
гарантує можливість задоволення основних потреб її 
розвитку [20] 

Н. Коленда стан захищеності соціальних інтересів населення від 
загроз щодо його соціального стану та рівня 
життєзабезпечення, за якого відбувається збереження та 
розвиток людського потенціалу, просте чи розширене 
відтворення населення, а також досягнення в суспільстві 
соціальної злагоди і цілісності [74] 

 

Загалом підходи до розуміння суті державного регулювання соціального 

розвитку можна згрупувати за двома основними напрямами: статичний 

(традиційний) та наслідковий. 

Представники (статичного) традиційного напряму трактують державне 

регулювання соціального розвитку як умови і середовище захищеності 

соціальних інтересів особи і суспільства у широкому та вузькому значеннях. 

Зокрема, Б. Мінін, О. Новікова, Т. Русанова, О. Хомра, П. Шевчук дають 

визначення державного регулювання соціальної сфери, яке близьке за змістом 

до визначення національної безпеки, закріпленого в Законі України «Про 

основи національної безпеки» та подають перелік загроз соціальній сфері, а 
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В. Скуратівський також наголошує, що державне регулювання соціальної 

сфери є невід’ємною складовою національної безпеки. 

Представники наслідкового напряму розглядають державне 

регулювання соціального розвитку як результат дій з боку держави, 

спрямованих на гарантування соціальних інтересів та соціальних потреб 

громадян. Так, науковці Е. Лібанова та С. Пирожков пов’язують державне 

регулювання соціального регулювання із соціальною політикою та 

зазначають, що державне регулювання соціального розвитку є результатом 

ефективної соціальної політики, а низка інших, серед яких О. Білорус, 

О. Давидюк, В. Данилишин, В. Куценко, В. Паламарчук, В. Серебряніков, 

А. Хлоп’єв, у своїх дослідженнях окреслюють чіткий взаємозв’язок 

державного регулювання соціального розвитку із колом заходів її досягнення. 

Варто зауважити, що деякі представники цього напряму також вводять 

поняття «якості життя» та безпосередньо узалежнюють його із державним 

регулюванням соціального розвитку, серед них, зокрема, такі автори, як 

О. Давидюк, В. Данилишин, Л. Весельська, Н. Коленда, В. Куценко, 

О. Повстин та А. Самійло. 

Що стосується оцінки якості та рівня життя, то Організацією 

Об’єднаних Націй ще у 1961 році розроблено відповідні рекомендації – 

«Міжнародні визначення та оцінка рівня життя», згідно з якими основними 

компонентами та індикаторами рівня життя слугують такі показники, як 

здоров’я, харчування, освіта, зайнятість та умови праці, житло, соціальне 

забезпечення, одяг, відпочинок, свобода особистості [292, с. 3].  

З огляду на вищесказане, можна погодитися із твердженням про те, що 

державне регулювання соціальної сфери покликане забезпечити гідний рівень 

життя населення, однак на практиці це часто не реалізується. Так, згідно з 

показником людського розвитку Програми розвитку ООН, на початок 2016 року 

Україна опинилась на 78 місці із 186 досліджуваних країн за показником 

людського розвитку. При його розрахунку до уваги приймаються, окрім вище 

перелічених, ще й такі значення, як очікувана тривалість життя, середня кількість 
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років навчання, очікувана тривалість навчання, валовий національний дохід у 

розрахунку на душу населення, нерівність у розподілі доходів, статева 

нерівність, частка населення, що проживає за межею бідності, показники 

міжнародної торгівлі, міжнародний рух капіталу, міграція населення, розвиток 

технологій та інновацій, охорона довкілля та показники відтворення населення. 

Таким чином, не враховуючи дохідний показник, Україна опинилась на 56 місці 

серед досліджуваних країн із показником 0,813 (для порівняння максимальне 

значення цей показник становив 0,978 в Австралії, а найменше у Нігері – 0,313). 

Однак за показником ВНД на душу населення Україна посіла 99 місце із 

значенням 6428 дол. США, тоді як максимально на душу населення припадає в 

Катарі – 87478 дол. США, а найменше в Конго – 319 дол. США [291]. 

Синтезувавши підходи, пропонуємо наступну дефініцію: державне 

регулювання соціального розвитку – це 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. 

З огляду на це визначення, постає питання до типологізації загроз 

національним інтересам у соціальній сфері. Законодавчо закріплене наступне 

тлумачення загроз – «наявні та потенційно можливі явища і чинники, що 

створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України» 

[216]. Професор Є. Олєйніков загрозу трактує як «найконкретнішу і 

безпосередню форму небезпеки чи сукупність умов і факторів, що створюють 

небезпеку інтересам громадян, суспільства і держави, а також національним 

цінностям і національному способу життя» [139, с. 10], а О. Власюк розглядає 

загрози як «негативні зміни у зовнішньому політичному, економічному або 

природному середовищі, а також негативні зміни в аналогічних процесах і 

сферах всередині країни» [25, с. 7]. 
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Є. Грабко пропонує групувати загрози соціальній сфері за такими 

напрямами: демографічні (індикатори народжуваності, смертності, старіння 

нації тощо), працересурсні (показники зайнятості та безробіття), загрози 

добробуту (ВВП на душу населення) та загрози поширення соціальних 

негараздів (захворюваність, злочинність, самогубства та інші) [34]. 

Типові загрози у соціальній сфері визначено також Законом України 

«Про основи національної безпеки України» та у «Стратегії національної 

безпеки України»: 

 невідповідність програм реформування економіки країни і результатів 

їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам;  

 неефективність державної політики щодо підвищення трудових 

доходів громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної 

зайнятості працездатного населення;  

 криза системи охорони здоров’я і соціального захисту населення і, як 

наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення;  

 поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб;  

 загострення демографічної кризи;  

 скорочення чисельності населення через погіршення його здоров’я, 

низьку якість життя, недостатній рівень народжуваності, високу смертність, а 

також відтік громадян України за кордон; 

 зростаючий дефіцит трудових ресурсів, старіння населення, низька 

економічна активність і недооцінка реальної вартості робочої сили [219]; 

 зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками 

бідних прошарків суспільства;  

 прояви моральної та духовної деградації суспільства;  

 зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпритульності, 

бродяжництва [216]. 

За підсумками узагальнення теоретико-методологічних основ 

державного регулювання соціального розвитку встановлено, що державна 

політика в цій сфері передусім орієнтується на недопущення реалізації ризиків 
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і загроз та забезпечення, таким чином, високого рівня соціального захисту 

населення. Відтак об’єктами регулювання в значній мірі стають загрози 

соціальній сфері, які класифіковано за низкою ознак: джерелом виникнення 

(внутрішні та зовнішні), наслідками дії (прийнятні, критичні, катастрофічні), 

тривалістю дії (короткочасні та постійні), частотою виникнення (стохастичні, 

періодичні, перманентні), рівнем прийняття рішень (глобальні та локальні), а 

також за спрямованістю на той чи інший компонент державного регулювання 

соціального страхування, що визначає рівень життя суспільства (загрози 

освіті, здоров’ю, зайнятості та умовам праці, доступу до товарів 

(споживанню), забезпеченню продовольством, житловим умовам, 

пересуванню, відпочинку, свободі особистості, демографічні, поширенню 

соціальних хвороб, моральним та духовним цінностям) (рис. 1.1). 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує групування державного 

регулювання соціального страхування, запропоноване О. Іляш за такими 

підходами: 

 «вертикальний» (А. Татаркін, А. Скопін, Г. Клейнер та ін.), розгляд 

державного регулювання соціального страхування держави з позиції окремих 

елементів ієрархічної структури, що описує забезпечення формування та 

розвитку системи соціального страхування на мікроекономічному і 

регіональному рівнях;  

 «горизонтальний» (О. Іляш) – акцентується увага на функціональній 

структурі державного регулювання соціального страхування;  

 «зовнішньоекономічний» (С. Загашвілі, Н. Гусаків, А. Оболенський та 

ін.) визначає захищеність життєво важливих інтересів соціальних суб’єктів на 

макро- та мікрорівнях, збереження і розвиток людського потенціалу, 

підтримку ефективного стимулювання діяльності людей, систем їхньої 

соціалізації та життєзабезпечення; 

 «моністичний» (А. Сантос, Л. Косалс та ін.), який характеризує 

найважливіші пріоритети забезпечення державного регулювання соціального 

страхування, пов’язані з вирішенням проблеми розповсюдження тіньової 
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економіки, корупції, «інституційних пасток» [59, с. 24-25]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело: побудовано автором на основі праць [25, 33, 119, 122, 269] та деталізовано 
загрози соціальній сфері за ознакою спрямованості  
 

Рис. 1.1 Класифікація загроз соціальній сфері 
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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 



 48

національної безпеки України», однак саме вона законодавчо обґрунтовувала 

поняття системи національної безпеки як сукупності «державних структур і 

недержавних організацій, які функціонують у сфері захисту прав і свобод 

людини, базових цінностей суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз, а 

також відповідна система законодавчих актів держави і нормативних 

документів (статутів, декларацій, програм) недержавних організацій» [82]. 

Фактично до системи національної безпеки віднесено суб’єкти, об’єкти, 

національні інтереси, загрози та нормативно-правове забезпечення. У 

наступних нормативно-правових актах визначення системи національної 

безпеки відсутнє.  

Виходячи з того, що будь-яка система включає внутрішні і зовнішні 

системоутворюючі зв’язки, пропонуємо наступну структуру системи 

державного регулювання соціальної сфери (рис. 1.2). 

Зазначені об’єкти державного регулювання соціальної сфери дозволяють 

виокремити рівні соціального страхування – окремого індивіда, суспільства на 

рівні держави, соціуму на міждержавному рівні, між якими існує 

горизонтальний та вертикальний зв’язки. Вертикальний зв’язок між рівнями та 

підсистемами спрямований у двох напрямах: 

 висхідний зв’язок – фундаментальну основу на рівні суспільства 

становить регулювання соціальної сфери окремої особи; 

 низхідний зв’язок – постійно перебуваючи у соціумі та контактуючи 

із іншими членами суспільства, людина/громадянин прямо узалежнюється від 

рівня соціального регулювання вищого рівня – суспільства.  

Доцільно зауважити, що між рівнями можна виокремити горизонтальні 

зв’язки, тобто між різними державами виникають соціально-економічні 

взаємовідносини, а отже, здійснюється взаємний вплив на рівні державного 

регулювання соціального страхування. Це спостерігається також й на інших 

рівнях: на рівні регіонів (міжрегіональні відносини) та на рівні окремих 

громадян.  
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Джерело: побудовано автором на основі [74, 216, 219]. 

Рис. 1.2 Система державного регулювання соціальної сфери 
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та реалізації пріоритетів соціальних інтересів, ґрунтуючись у своїй діяльності 

на принципах забезпечення державного регулювання соціального страхування 

та використовуючи норми чинної законодавчої бази, оскільки державне 

регулювання соціальної сфери забезпечується завдяки обдуманій соціальній 

політики відносно прийнятих програм, концепцій та стратегій. 

Механізм забезпечення державного регулювання соціального 

страхування ґрунтується на чітких принципах: 

 пріоритету прав і свобод людини і громадянина;  

 верховенства права;  

 пріоритету договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів;  

 своєчасності і адекватності заходів захисту національних інтересів 

реальним і потенційним загрозам;  

 чіткого розмежування повноважень та взаємодії органів державної 

влади у забезпеченні національної безпеки;  

 демократичного цивільного контролю;  

 вибору засобів і шляхів забезпечення національної безпеки, 

адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам; 

 професіоналізму, відкритості та прозорості у процесі формування і 

реалізації державної політики; 

 використання в інтересах України міждержавних систем та 

механізмів міжнародної колективної безпеки [216].  

Серед ключових пріоритетів соціальних інтересів України законодавчо 

закріплені наступні: 

 гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;  

 розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;  

 зміцнення соціальної стабільності в суспільстві;  

 створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової 

економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту 

населення;  



 51

 забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов 

життєдіяльності громадян і суспільства;  

 розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу 

українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для 

розширеного відтворення населення;  

 істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне 

підвищення життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення 

вартості оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих 

законом соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної 

підтримки, зниження рівня безробіття;  

 створення умов для подолання бідності і надмірного майнового 

розшарування в суспільстві;  

 збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного 

потенціалу країни, подолання кризових демографічних процесів;  

 створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони 

та відновлення її фізичного і духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, 

наркоманії, інших негативних явищ;  

 ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед 

дітей і підлітків [216]; 

 створення економічних і соціальних умов для підвищення рівня 

народжуваності та зниження рівня смертності, зменшення відтоку населення 

за кордон, повернення трудових мігрантів в Україну; 

 забезпечення відповідності національного ринку освітніх послуг 

перспективним потребам суспільства і держави у трудових ресурсах 

необхідної кваліфікації; 

 створення доступної, високоякісної та ефективної системи медичної 

допомоги, боротьба із соціально небезпечними захворюваннями, здійснення 

протиепідемічних заходів; 

 зниження рівня соціального та майнового розшарування населення, 

наближення системи соціальних гарантій до принципів і норм держав – членів 
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ЄС; 

 дальше реформування пенсійної системи, підвищення ефективності 

соціальних гарантій для найбільш уразливих верств населення; 

 ужиття заходів щодо запобігання та подолання бездомності, 

безпритульності; 

 запобігання поширенню пропаганди екстремізму, насильства, 

ксенофобії, релігійної нетерпимості, моральної розбещеності. 

 формування збалансованої системи природокористування на основі 

принципу гранично допустимих екологічних змін довкілля, ощадливого 

споживання природних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття, зменшення викидів, скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище, застосування сучасних екологічно 

безпечних ресурсозберігаючих технологій; 

 поліпшення екологічного стану водних ресурсів, якості питної води, 

запобігання дальшому забрудненню басейнів Чорного та Азовського морів, 

підземних вод; 

 реабілітація техногенно забруднених територій, підвищення рівня 

техногенної, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему; 

 забезпечення якісно вищого рівня безпеки праці, модернізація за 

рахунок роботодавця основних фондів і технологій, потенційно небезпечних 

для життя і здоров’я працівників; 

 здійснення інженерного захисту територій від небезпечних 

геологічних процесів та гідрометеорологічних явищ; 

 реформування житлово-комунального господарства, модернізація 

його основних фондів та підвищення якості житлово-комунальних послуг, 

зокрема через залучення приватних інвестицій і розвиток конкуренції у цій 

сфері [219]. 

Механізм державного та регіонального управління державним 

регулюванням соціальної сфери, його структура та етапи реалізації висвітлені 



 53

у дослідженні О. Снігової, яка зазначає, що механізм державного та 

регіонального управління державним регулюванням соціальної сфери – «це 

цілісна система послідовних етапів, взаємопов’язаних і взаємодіючих 

структурних елементів, що визначає порядок, особливості, методи та 

інструменти цілеспрямованого впливу органів державної влади та місцевого 

самоврядування (суб’єктів управління) на соціально-економічні процеси на 

державному та регіональному рівнях (об’єкти управління) з метою 

перешкоджання виникненню, послабленню або подоланню загроз соціальній 

сфері». Автор також пропонує розрізняти механізм формування державного 

регулювання соціальної сфери, який, на її думку, передбачає «виявлення 

сукупності структурних елементів системи (соціальних інтересів, загроз та 

причин, що їх обумовлюють), визначення їхнього місця в системах 

національної безпеки, державного та регіонального управління, створення 

теоретичних основ державного регулювання соціальної сфери; оцінку стану та 

можливостей державного та регіонального управління щодо забезпечення 

державного регулювання соціальної сфери, що, по-суті, відповідає змісту 

системи, а механізм забезпечення «окреслює процес формування комплексу 

організаційно-управлінських заходів щодо створення умов реалізації основних 

положень Стратегії державного регулювання соціальної сфери» [233, с. 88].  

У «Економічній енциклопедії» під механізмом розуміють систему 

певних ланок та елементів, що приводить їх у дію [46, с.355]. Тому, 

погоджуючись із думкою Н. Коленди [74], вважаємо, що механізм 

забезпечення можна трактувати як сукупність методів ресурсного 

забезпечення, взаємопов’язаних важелів, інструментів та заходів, що 

застосовуються певними інституціями, ґрунтуючись на чітких принципах 

досягнення державного регулювання соціального страхування. О. Снігова 

виокремлює п’ять етапів управління (рис. 1.3).  

Як слушно зауважує І. Лапшина, пострадянським країнам притаманна 

державоцентрична модель державного регулювання соціальної сфери, що 

кардинально відрізняється від західноєвропеської – антропоцентричної [92], 
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Джерело: побудовано автором на основі [233, с.89-91]. 

Рис. 1.3 Етап управління державним регулюванням соціальної сфери 

 

тому в економіці добробуту державне регулювання соціальної сфери має 

вирішальне значення та виступає цільовою функцією соціальної політики, тоді 

як у вітчизняних реаліях соціальні цілі підпорядковуються економічним 

пріоритетам, що мають першочергове значення. Оскільки воно здійснюється 

через інструменти соціальної політики, адекватна соціальна політика 

покликана вирішити низку конфліктів, що виникають у соціальній сфері. 

 

1.2. Основні засади державної політики у сфері соціального захисту 

населення 

Розуміння соціальної політики в економіках добробуту та країнах, що 

розвиваються, суттєво відрізняється, адже спроби її імплементації у цих 

системах суттєво відірвані в часі. Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

стало очевидним, що ринковий шлях розвитку необхідний для підвищення 

рівня добробуту, однак державне втручання необхідне для захисту тих 

категорій та верств населення, які не могли отримати переваги від ринкової 

економіки. Отже, на противагу ідеям комодифікації, притаманним ринковим 

відносинам, все більшого значення набувають питання соціальних прав 

людини. Найбільшого поширення отримали вчення про соціальну політику 

Г. Еспінга-Андерсона, адже на його дуку «…визначальним критерієм 

соціальних прав повинна виступати межа, яка дозволяє людям унезалежнити 

Формування системи управління державним регулюванням  

Оцінка стану державного регулювання соціального страхування 
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регулювання соціального страхування 

Розробка та впровадження інструментарію державного та 
регіонального управління державним регулюванням  

Моніторинг, спостереження та контроль 
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2 етап 
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їхні життєві стандарти від чисто ринкових сил» [285, с. 3]. 

Кроткий екскурс в історію виникнення соціальної політики висвітлює 

А. Варшней та відстежує її поступове поширення від країн Західної Європи 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. до США, а згодом до країн, що розвиваються. 

Як зазначає науковець, головною метою соціальної політики, на початкових етапах 

було подолання класових конфліктів між робітниками та індустріалістами, згодом 

наступними завданнями стали освіта та охорона здоров’я для малозабезпечених, 

виплати у зв’язку з безробіттям, хворобою та старістю [307]. 

Як зазначено у статті 1 «Конвенції про основні цілі та норми соціальної 

політики» вся політика повинна, передусім, спрямовуватися на досягнення 

добробуту й розвитку населення, а також на заохочення його прагнення до 

соціального прогресу [117]. Нині існує низка підходів до розуміння змісту 

цього поняття, загалом, на нашу думку, можна виокремити наступні основні – 

«активний», «інституційний», «системний».  

Прихильники «активного» підходу розглядають соціальну політику як 

сукупність активних та комплексних заходів і дій суспільства, роботодавців та 

держави, спрямованих на розширення програм соціального страхування, їх 

поширення та підвищення рівня доступності. Представниками цього підходу 

виступають Н. Волгін, М. Панченко, О. Крюков, О. Оболенський (табл. 1.2). 

Прихильники «інституційного» підходу розглядають соціальну політику 

як становлення і збільшення обсягів діяльності страхових та інших соціальних 

інститутів. Представниками цього підходу виступає Г. Лопушняк та зазначає, 

що соціальна політика є соціальним інститутом.  

Прихильники «системного» підходу розглядають соціальну політику як 

концентрацію державної політики на розвитку системи відносин, що 

виникають між різними суб’єктами та елементами системи соціального 

захисту моделі. Представниками цього підходу виступають Т. Норкіна, 

З. Скарбун, Н. Тарханова, А. Сіленко. Такий підхід дозволяє диверсифікувати 

склад стратегій державного регулювання розвитку системи соціального 

страхування в залежності від етапу еволюції її поступу. 
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Таблиця 1.2 
Трактування поняття «соціальна політика» у сучасних дослідженнях 

Автор Зміст дефініції 
Н. Волгін «…розподіл доходів, товарів, послуг, матеріальних і соціальних 

умов відтворення населення…обмеження масштабів абсолютної 
бідності, підтримка соціального здоров’я тощо» [239] 

М. Панченко «…обов’язковий елемент діяльності суспільства й держави, її 
найважливіша область, де конструюється бажаний стан 
соціальної сфери, що і виступає її основним об’єктом. Це 
діяльність з управління розвитком соціальної сфери та 
визначення пріоритетних напрямів її вдосконалювання з метою 
підвищення рівня життя всіх соціальних груп» [143] 

О. Крюков «…діяльність по управлінню соціальною сферою суспільства, 
забезпеченню матеріальних і культурних потреб його членів, 
регулюванню процесів соціальної диференціації суспільства, у 
тому числі доходів економічно активного населення і 
непрацездатних громадян, що дозволяє кожному членові 
суспільства реалізовувати його найважливіші соціально-
економічні права, насамперед право на рівень і якість життя, 
необхідні для нормального відтворення і розвитку особистості» 
[87] 

О. Оболенський «…комплекс соціально-економічних заходів держави, 
підприємств, установ, організацій, спрямований на послаблення 
нерівності в розподілі доходів і майна, на захист населення від 
безробіття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень та 
ін.» [42, с. 271] 

Г. Лопушняк  «…є складним соціальним інститутом, який містить такі 
елементи: систему установ та організацій держави, громадських 
організацій, політичних партій, об’єднань громадян та інших 
суб’єктів державної соціальної політики, правил взаємодії 
держави з економічними та соціальними агентами, процеси і 
процедури» [102] 

Т. Норкіна, 
З. Скарбун, 
Н. Тарханова 

«система правових, організаційних, регулятивно-контрольних 
заходів держави з метою узгодження цілей соціального 
характеру із цілями економічного зростання» [134, с. 35] 

А. Сіленко «…система взаємодії державної влади, що постійно 
оновлюється, недержавних структур, самої особистості щодо 
життєзабезпечення та розвитку людини»[230] 

 Джерело: складено автором 

Кожен із зазначених підходів містить об’єктивні твердження, однак, на 

нашу думку, суть соціальної політики проявляється не в існуванні установ, а у 

реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня розвитку 
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суспільства через систему зазначених соціальних установ, у процесі чого 

формуються відносини між суб’єктами соціуму.  

Існують численні наукові дослідження щодо виокремлення тих чи інших 

моделей соціальної політики, на основі різних ознак згідно з якими 

здійснюють класифікацію моделей державного регулювання соціального 

розвитку.  Нами проведено їх групування, що представлено на рис. 1.4. 

Найбільшого поширення отримали наукові здобутки Г. Еспінг-

Андерсона. Він класифікував соціальну політику на три типи:  

1) ліберальна – у якій переважає допомога нужденним, незначні 

універсальні трансферти або вузькі плани соціального страхування. За такої 

моделі допомоги надаються переважно громадянам з низькими доходами, 

представникам робочого класу та тим, хто перебуває на утриманні держави. 

Проведення соціальних реформ у такій системі суттєво узалежнене від 

традицій та етико-трудових норм, обмеження добробуту залежить від 

граничної схильності обирати між добробутом та працею, а виплати 

матеріальних допомог є низькими. Держава може підтримувати ринок 

пасивно, гарантуючи лише мінімум, або активно – підтримуючи приватні 

схеми соціального забезпечення. Така модель мінімізує декомодифікаційний 

ефект, розширює сферу соціальних прав, однак сприяє збільшенню 

розшарування населення, у якому можна виокремити полярні класи: перший – 

одержувачі державних допомог із відносно однаковим рівнем бідності, другий 

– більшість із ринково-диференційованим добробутом, така модель є типовою 

для США, Канади та Австралії; 

2) консервативна – ґрунтується на традиціях класових відмінностей, які 

зберігаються, тому відмінні права поширюються на різні класи. У такій моделі 

приватне страхування та соціальні виплати відіграють незначну роль, держава 

не бере на себе суттєвих обов’язків з перерозподілу доходів.  

Основна роль підтримки у разі реалізації соціальних ризиків для особи 

покладена на родину, зважаючи на сімейні та релігійні цінності, притаманні 

для таких держав історично. 
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Джерело: згруповано та побудовано автором [251, 264, 285, 286, 287, 294, 295, 304]  

 
Рис. 1.4 Класифікація моделей державного регулювання соціального розвитку 

 

Програми соціального страхування зазвичай не включають 

непрацюючих дружин, виплати у зв’язку з материнством, доглядом за 

дитиною тощо, держава надає допомоги лише у тому випадку, коли 

можливості родини вже вичерпано. Ця модель розповсюджена у таких 
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країнах, як Австрія, Італія, Німеччина, Франція та інших; 

3) соціально-демократична модель передбачає поширення принципів 

універсальності і декомодифікації соціальних прав не лише на малозабезпечені 

верстви населення, а на так званий «середній клас». У такій моделі проголошуються 

високі стандарти життя та добробуту, а не мінімальні, як у інших моделях. 

Соціальні права визнаються рівними як для низькокваліфікованих працівників, так і 

для працівників із високим рівнем кваліфікації, усі мають змогу отримувати 

достойні виплати у разі реалізації соціального ризику, однак і всі відчувають 

обов’язок щодо необхідності сплати внесків. Людський добробут виноситься на 

новий рівень – «превентивної соціалізації», коли держава не очікує моменту 

зниження спроможності сім’ї підтримувати члена роди, а підвищує рівень 

незалежності особи вчасною допомогою. Держава із такою моделлю соціальної 

політики гарантує підтримку дитинства, материнства та нужденних. Зазвичай така 

модель передбачає суттєве навантаження соціальних внесків та добре функціонує в 

умовах, де більшість населення зайнята в економіці, а частина, що перебуває на 

утриманні державних соціальних виплат, є незначною [285, с. 26-28].  

Загалом, як зазначає науковець, жоден з трьох типів у чистому вигляді 

сьогодні не існує, однак елементи того чи іншого у більшій чи меншій мірі 

зустрічаються як у економіках добробуту, так і в соціально-економічних 

системах країн, що розвиваються. 

Р. Титмус в основу своєї класифікації соціальної політики заклав ступінь 

інтеграції соціальної політики із економікою країни, таким чином 

виокремивши маргінальну модель соціальної політики, за якою соціальна 

політика практично відокремлена від економічної політики, а державне 

фінансування соціального захисту здійснюється на мінімальному рівні, та 

мотиваційну, суть якої полягає в тому, що соціальна політика виступає лише 

додатком до економічної, а також інституційно-дистрибутивну – сама 

соціальна політика є тісно інтегрованою із економічною політикою держави, а 

її метою є розподіл соціальних благ у суспільстві із застосуванням 

економічних важелів [304]. 
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На ролі держави, її внеску у здійснення соціального захисту так чи 

інакше ґрунтується класифікація моделей соціальної політики низки таких 

науковців, як В. Гордін, М. Кшеужопольський, Д. Тілтон, Н. Ферніс. Так, 

В. Гордін за спаданням ступеня державного втручання виокремлює 

патерналістську, шведську, загального добробуту, соціально-ринкову та суто 

ринкову моделі, відповідно, найбільший ступінь державного втручання 

характерний для патерналістської моделі, а найменший – притаманний 

ринковій [251]. 

Хоча в основу поділу моделей соціальної політики, запропонованого 

М. Кшеужопольським, покладено суб’єктів надання соціального захисту 

населенню, однак запропонована ним класифікація по суті дуже нагадує 

попередню, де корпоративна модель передбачає надання соціальних допомог, 

безпосередньо пов’язаних із внесками з відповідних фондів, резидуальна 

модель – заснована на гарантуванні мінімального рівня доходів державою, 

рудиментарна – ґрунтується переважно на доброчинності та діяльності 

неурядових організацій, а при опікунській держава гарантує пожиттєвий 

соціальний захист [294]. 

Т. Тілтон, Н. Ферніс відштовхуються у своїх дослідженнях від ролі 

держави у задоволенні потреб суспільств. Так, на їхню думку, існують такі 

типи моделей соціальної політики, як позитивна, що передбачає вирівнювання 

доходів протягом життя та перенесення тягаря з однієї особи на все 

суспільство (опікунська), модель державного регулювання соціального 

страхування гарантує мінімальний дохід всіх громадян (фактично це 

резидуальна), а модель суспільного добробуту ґрунтується на вирівнюванні 

соціально-економічних умов життя населення [286]. 

Дещо інший підхід простежується у працях В. Джорджа та П. Вілдінга, 

які основну відмінність в обранні державою тієї чи іншої моделі соціальної 

політики поклали на ідеологічні принципи. На думку цих науковців, можна 

розрізняти антиколективістську модель, що ґрунтується на ліберальних 

принципах, вимушену соціалістичну, якій притаманний прагматизм у наданні 
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соціальних послуг, модель фабіанського соціалізму, в основу якої покладено 

принципи економічної рівності та демократії, а також марксистську, засновану 

на егалітарному принципі розподілу суспільних благ [287]. 

За принципом фінансування соціальних заходів Р. Мішра виокремлює 

залишкову, інституційну та соціалістичну моделі. Відповідно, при залишковій 

моделі соціальної політики витрати на соціальний захист населення 

здійснюються за залишковим принципом, тобто в межах наявних коштів. За 

умов інституційної моделі передбачено створення соціальних інститутів, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана із наданням соціального захисту та, 

відповідно, з акумуляцією коштів на соціальні заходи. Соціалістична модель 

передбачає фінансування соціальних заходів на максимально можливому рівні 

для забезпечення високих показників добробуту громадян [295]. 

А. Шевчук моделі соціальної політики групує за географічною ознакою, 

тобто фактично за приналежністю країн до того чи іншого типу моделей 

соціальної політики. Таким чином науковець характеризує континентальну 

німецьку модель як таку, що «…ґрунтується на розгалужених схемах 

соціального страхування, спрямованих на забезпечення зайнятості працездатного 

населення», південно-європейська, на її думку, «спирається на роль сім’ї», 

британська – заснована на синтезі універсальних та ринкових принципів, 

скандинавська, яка передбачає загальне залучення розвинутої системи 

соціального захисту та високий рівень соціального забезпечення [264, с. 315]. 

Таким чином, наукові досягнення сьогодення у сфері соціальної 

політики дозволяють виокремлювати численні моделі, притаманні різним 

країнам. 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.  

Загалом, аналізуючи вище загадані моделі соціальної політики, можна 

засвідчити два діаметрально-протилежні типи – патерналістську та ринкову, 
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решта видів є проміжними, що тяжіють більшою мірою до тієї чи іншої.  

На різних етапах еволюції і державного регулювання розвитку системи 

соціального страхування, на нашу думку, доречно впроваджувати відповідні 

моделі державного регулювання соціального розвитку: 

 активну (системні, активні та комплексні заходи, що реалізуються 

всіма суб’єктами соціального страхування, з метою збільшення його обсягів і 

поширення на всі верств 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). 

Свого часу Українській РСР була притаманна патерналістська модель 

соціальної політики, проте згодом із руйнуванням Радянського Союзу та 

імплементацією ринкових механізмів впроваджено ринкову модель, однак 

руйнування старої системи відбулося швидше, ніж конструювання нової, 

таким чином роль держави у забезпеченні соціальної сфери зводиться 

практично нанівець, однак ринкові механізми саморегулювання не 

реалізувалися на достатньому рівні, а, перебуваючи в зародковому стані, не 

змогли компенсувати відсутність державного регулювання соціального життя 

суспільства.  

У преамбулі Європейської соціальної хартії зазначено, що метою 

соціальної політики є забезпечення соціальних прав з метою підвищення 

життєвого рівня та соціального добробуту свого населення [48]. Отже, 

основним завданням урядів держав у контексті реалізації соціальної політики 

є підвищення загального рівня благополуччя населення країни. 

Соціальна політика, як і будь-яка інша політика, ґрунтується на певних 

принципах. Нами запропонована авторська класифікація принципів 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування на основі 
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виокремлення універсальних характерних як для усіх країн та регіонів, так і 

для багатьох інших політик держави, а також специфічні, що стосуються тих 

чи інших аспектів основних сфер суспільного життя. Авторський підхід 

ґрунтується на віднесенні принципів державного регулювання розвитку 

системи соціального страхування, затверджених Радою Європи, до 

спеціальних принципів за сферами суспільного життя, серед яких згідно з 

дослідженням С.П. Щерби [268], доцільно виокремити: економічний 

(виробничий), соціальний, політичний та духовний принципи (табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 
Авторська класифікація принципів державного регулювання 

розвитку системи соціального страхування 

Гр
уп

а 
пр

ин
ци

пу
 

Універсальні 

Спеціальні 
Сфери 

суспільного 
життя 

Окремі аспекти 
суспільного 

життя 
Назва принципу 

1 2 3 4 5 

Н
аз

ва
 п

ри
нц

ип
у 

Законності 
Публічності і 
прозорості 
Відкритості та 
участі 
Трипартизму та 
соціального 
партнерства 
Демократизму 
Відповідальності 
Ефективності 
Історичності 
Узгодженості та 
взаємозв’язку 
Об’єктивності 
Стабільності і 
безперервності 
Гнучкості 
Самозабезпечення 
та самозахисту 
Рівноправності та 
рівності 
можливостей 
Соціальної 
справедливості 

Економічна 
(виробнича) 

Умови праці Гідного ставлення 
Справедливих умов 
праці  
Безпечних і здорових 
умов праці 
Участі у визначенні та 
поліпшенні умов праці 
Укладення колективних 
договорів  
Доступності 
консультацій під час 
трудової діяльності 

Винагорода за 
працю  

Справедливої 
винагороди 

Житлове 
забезпечення 

Права на житло 

Соціальна Соціальний 
захист 

Права на захист від 
бідності та соціального 
відчуження 
Права на соціальне 
забезпечення  
Права користування 
послугами соціальних 
служб  
Захисту у випадках 
звільнення 
Доступності інформації 
та консультацій у  
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Продовження табл. 1.3 
1 2 3 4 5 

    випадках звільнення 
Захисту в разі 
банкрутства 
підприємства  
Захисту від дій, що 
завдають шкоди 

 Солідарності 
Субсидіарності 
Обов’язковості 
Ранжування 
(диференційованого 
підходу) 
Контролю 

 Піклування про 
сім’ю 

Захисту сім’ї 
Відсутності 
дискримінації осіб із 
сімейними обов’язками  

Становище жінок  Рівності за ознакою статі 
у працевлаштуванні та 
обранні професії 
Захисту материнства 

Піклування про 
добробут дітей 

Захисту підлітків та 
дітей 
Особливого захисту 
дітей від моральних та 
фізичних ризиків 

Захист прав 
працівників-
мігрантів  

Права мігрантів на 
здійснення діяльності 
Права мігрантів на 
соціальний захист 

Піклування про 
малозабезпечених  

Права малозабезпечених 
на соціальну та медичну 
допомогу  

Піклування про 
осіб похилого віку 

Права на соціальний захист 
осіб похилого віку 

Піклування про 
інвалідів  

Права інвалідів на 
самостійність та 
соціальну інтеграцію 

Політична  Свобода об’єднань у 
організації 

Духовна Освіта Вільного обрання 
професії Належності 
професійної підготовки 
Професійної 
відповідності  

Охорона здоров’я Користування заходами 
досягнення найкращого 
стану здоров’я 

Джерело: розроблено автором на основі [48, 103, 117] та доповнено універсальним 
принципом ранжування, а спеціальні принципи систематизовано та віднесено до 
відповідних сфер та аспектів суспільного життя (економічної, соціальної, політичної, 
духовної) 

 

Як бачимо, до універсальних принципів соціальної політики належить 

принцип законності, який полягає у тому, що необхідною є чітка законодавча 
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база, що регулює процес реалізації соціальної політики. Звідси випливає принцип 

прозорості, що ґрунтується на нормативному регулюванні процесу прийняття 

рішень органами державної влади у зазначеній сфері, чіткого дотримання усіх 

законодавчо закріплених принципів у процесі їхньої діяльності, а також 

оприлюднення звітів за результатами діяльності (прозорість). 

Принцип відкритості передбачає можливість громадського втручання у 

процес формування та реалізації державної соціальної політики, а участь 

ґрунтується на активній громадянській позиції як окремих членів, так і 

об’єднань громади.  

Трипартизм на сьогодні зайняв міцні позиції у соціальних політиках 

переважної більшості кран, адже соціальна політика в умовах сьогодення 

реалізується за участю трьох сторін – державної, найманих працівників та 

роботодавців, між якими необхідним є встановлення рівноправних соціальних 

партнерських відносин. 

Оскільки згідно зі ст. 1 Конституції Україна є демократичною державою, 

серед універсальних принципів соціальної політики важливе місце посідає 

принцип демократизму, що полягає у здійсненні заходів соціальної політики в 

інтересах переважної більшості громадян. 

Соціальна політика реалізується органами державної влади, тому 

посадові особи у процесі виконання своїх посадових обов’язків повинні нести 

відповідальність за дії, пов’язані із здійсненням заходів, передбачених 

соціальною політикою, або ж за свою бездіяльність. 

Принцип ефективності ґрунтується на співставленні обсягів виконаних 

запланованих заходів соціальної політики із коштами, витраченими на їхню 

реалізацію. 

Окрім цього, як слушно зауважували В. Гордін, М. Кшеужопольський, 

Д. Тілтон, Н. Ферніс, в основу багатьох соціальних політик покладено 

принцип історичності, адже саме ті передумови, що склалися на території 

держави, визначають потребу у соціальному захисті населення, а також роль 

держави у його здійсненні. 
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Варто зазначити, що соціальна політика не є відособленою, а, як ми вже 

згадували при здійсненні її класифікації, вона є більшою чи меншою мірою 

інтегрованою в економіку. Тому в основу принципу узгодженості закладено 

гіпотезу про те, що соціальна політика враховує інтереси інших видів політик 

та знаходиться з ними у тісному взаємозв’язку, адже неможливо здійснювати 

планування певних обсягів соціальних заходів, не враховуючи, наприклад, 

джерела фінансування, що передбачаються бюджетною політикою. Із цього 

принципу випливає наступний – об’єктивності. Адже під час розробки 

державної соціальної політики доцільно враховувати усі об’єктивні чинники 

та закономірності, що впливатимуть на ефективність її реалізації. 

Одними із важливих принципів, особливо в нинішніх вітчизняних 

умовах, є принципи стабільності та безперервності, що полягають в єдності 

стратегічних та тактичних заходів. Оскільки політична нестабільність сьогодні 

часто призводить до необґрунтованих популістських рішень та неефективних 

голослівних так званих «реформ», що у довгостроковій перспективі вони не 

сприяють підвищенню суспільного добробуту, а лише приводять до підняття 

політичних рейтингів, тимчасового піднесення, однак згодом відбувається 

стрибкоподібне зростання рівня інфляції, знецінення доходів та як наслідок – 

зубожіння нації. Саме тому будь-які тактичні рішення повинні 

підпорядковуватися стратегічним цілям. Проте, це не означає, що певні 

тимчасові заходи не можуть бути вжиті у відповідь на економічні коливання 

та конкретні ситуації, які виникають на певному етапі розвитку соціуму, на 

цьому ґрунтується принцип гнучкості. 

Таким чином, держава покликана засобами соціальної політики 

формувати необхідні умови для того, щоб працездатна людина була у змозі 

забезпечити собі та своїй сім’ї достойний рівень життя у відповідності із 

затраченими зусиллями, сплачуючи при цьому соціальні внески, реалізуючи 

на практиці самозабезпечення та самозахист. А також держава повинна 

гарантувати громадянам рівні можливості у наданні робочого місця у 

відповідності із знаннями та навичками особи [180]. 
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Принцип рівноправності ґрунтується на праві кожного громадянина на 

соціальний захист, незалежно від національності, статі, віку, політичних та 

релігійних переконань тощо. А принцип соціальної справедливості, своєю 

чергою, передбачає справедливий та неупереджений розподіл коштів шляхом 

реалізації соціальної політики. 

Реалізація двох попередніх принципів неможлива без належного 

функціонування принципу солідарності, адже спільна участь у формуванні 

фондів фінансування заходів соціальної політики дозволяє згодом їх 

перерозподіляти між членами суспільства на основі принципів соціальної 

справедливості та рівноправності. Саме тому законодавчо закріплені заходи 

соціальної справедливості повинні бути обов’язковими до виконання всіма 

суб’єктами соціальної сфери, якщо законодавчо не визначено протилежне. 

Також, на нашу думку, важливою передумовою реалізації ефективної 

соціальної політики є принцип ранжування. Адже в умовах обмеженості 

ресурсів та збільшення числа потребуючих соціального захисту, особливо за 

наслідками світової глобальної кризи, важливого значення набуває 

диференціація цих заходів за ступенем пріоритетності. Саме тому 

першочергово будуть фінансуватися заходи із найвищим пріоритетом, а 

заходи з низьким пріоритетом – за залишковим принципом. 

Серед універсальних принципів не останнє місце посідає контроль за 

ефективністю реалізації соціальної політики. Разом із принципом публічності 

та прозорості вони складають дійовий інструмент моніторингу процесу 

реалізації соціальної політики на всіх її етапах. 

Другу важливу групу принципів соціальної політики становлять 

спеціальні принципи. Нами проведено їхній розподіл відповідно до сфер 

суспільного життя, а також окремих аспектів цих сфер, зазначених у 

«Конвенції про основні цілі та норми соціальної політики» [117], зокрема 

таких аспектів економічної (виробничої) сфери, як умови праці, винагорода 

найманих робітників і незалежних виробників, житлове забезпечення, 

соціальної – соціальний захист, піклування про сім’ю та найменш захищені 
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верстви населення (жінки, діти, малозабезпечені, особи похилого віку, 

інваліди тощо), політичної – об’єднання громадян та духовної – деякі аспекти 

освіти, охорони здоров’я. 

Отже, принципи, зазначені у статях 2, 3, 6, 21, 22, 26 Європейської 

соціальної хартії, які полягають у тому, що усі працівники мають право на: 

справедливі умови праці, безпечні та здорові умови праці, укладання 

колективних договорів, на інформацію та консультації, брати участь у 

визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища, на захист 

їхньої гідності на роботі [48], можна віднести загалом до аспектів умов праці; 

принципи, висвітлені у статі 4  усі працівники мають право на справедливу 

винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та їхніх 

сімей та статі 31 метою якої є забезпечення ефективного здійснення права на 

житло – до відповідних аспектів економічної сфери (див. табл. 1.3).  

Принципи, віднесені нами до соціальної сфери, включають статі 12, 14, 

24, 25, 28, 29, 30 Європейської соціальної хартії, що характеризують аспекти 

соціального захисту, полягають у забезпеченні ефективного здійснення права 

на: соціальне забезпечення; забезпеченні ефективного здійснення права на 

користування послугами соціальних служб, на захист у випадках звільнення, 

на захист їхніх прав у разі банкрутства їхнього роботодавця, на виконання 

ними своїх обов’язків, права працівників отримувати інформацію та 

консультації у випадках колективного звільнення; на захист від бідності та 

соціального відчуження; статях 16, 27, які окреслюють аспекти піклування про 

сім’ю: Принципи, які окреслюють аспекти піклування про сім’ю, включають 

статі16, 27 Європейської соціальної хартії полягають у забезпеченні умов, 

необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним осередком 

суспільства та у забезпеченні здійснення права працюючих чоловіків та жінок 

із сімейними обов’язками на рівні можливості та рівне ставлення до них, а 

також між такими працівниками та іншими працівниками; статі 8 та 20 

стосуються становища жінок: забезпечення ефективного здійснення права 

працюючих жінок на охорону материнства та забезпечення  
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ефективного здiйснення права осiб похилого вiку на соцiальний захист; статі 7 

та 17 стосуються захисту дітей: діти та підлітки мають право на належний 

соціальний, правовий та економічний захист, особливий захист від фізичних 

та моральних ризиків, на які вони наражаються; статі 18 та 19 стосується 

становища трудових мігрантів: громадяни будь-якої зі Сторін мають право 

займатися будь-якою прибутковою діяльністю на території держави будь-якої 

іншої Сторони на засадах рівності з громадянами останньої з урахуванням 

обмежень, які ґрунтуються на безперечних економічних або соціальних 

причинах, трудящі-мігранти, які є громадянами будь-якої Сторони, і члени 

їхніх сімей мають право на захист і допомогу на території держави будь-якої 

іншої Сторони; статі 13, 15, 23 – висвітлюють аспекти піклування найменш 

захищених верств населення: кожна малозабезпечена людина має право на 

соціальну та медичну допомогу, «кожна особа похилого віку має право на 

соціальний захист», інваліди мають право на самостійність, соціальну 

інтеграцію та участь у житті суспільства. 

До принципу, що належить політичній сфері суспільного життя, можна 

віднести зазначений у статі 5 Європейської соціальної хартії – усі працівники 

та роботодавці мають право на свободу об’єднання у національні або 

міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Ще одна сфера суспільного життя пов’язана із духовним розвитком 

людини. До неї, на нашу думку, слід віднести – принципи, що стосуються 

освіти та охорони здоров’я, зазначені у статтях 1, 9-11: кожна людина повинна 

мати можливість заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає, 

кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, метою 

якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі своїми особистими 

здібностями та інтересами, належні умови для професійної підготовки та 

користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого 

стану здоров’я, який є можливим [48]. 

Відповідно до встановлених міжнародними договорами принципів 

основними завданнями Міністерства соціальної політики України виступають: 



 70

1) формування державної політики щодо забезпечення державних 

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення, 

координація розроблення проектів прогнозів і державних програм з питань 

соціальної та демографічної політики; 

2) формування і реалізація державної політики щодо регулювання ринку 

праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та 

організаційних засад зайнятості населення і його захисту від безробіття; 

3) формування і реалізація державної політики стосовно визначення 

державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, а 

також щодо нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації 

робіт і професій, умов праці; 

4) формування та реалізація державної політики у сфері пенсійного 

забезпечення громадян; 

5) формування основних напрямів державної політики та здійснення 

відповідно до закону державного нагляду у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, проведення соціального діалогу з питань 

формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання 

соціально-трудових відносин; 

6) формування та реалізація державної політики щодо надання адресної 

соціальної допомоги вразливим верствам населення, у тому числі 

малозабезпеченим та багатодітним сім’ям; 

7) формування та реалізація державної політики у сфері надання 

соціальних послуг сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних 

життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і 

безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, іншим соціально вразливим верствам населення; 

7-1) формування та реалізація державної політики щодо забезпечення права 

дитини на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства; 

8) формування та реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, 

жертв політичних репресій, захисту прав депортованих за національною 

ознакою осіб, які повернулися в Україну; 

9) формування і реалізація державної політики щодо соціальної та 

професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 

та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил 

України та інших військових формувань; 

10) формування і реалізація державної політики з питань сім’ї та дітей, 

організації оздоровлення та відпочинку дітей; 

10-1) формування і реалізація державної політики у сфері волонтерської 

діяльності; 

11) формування і реалізація державної політики щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

12) участь у розробленні та реалізація державної політики щодо 

попередження насильства в сім’ї; 

13) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань 

гуманітарної допомоги; 

14) формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі 

людьми. [218] 

З огляду на законодавчо визначені завданнями Міністерства соціальної 

політики України, а також проаналізувавши міжнародні принципи соціальної 

політики, можна погодитись із слушним зауваженням Г. Лопушняк про те, що 

спеціальні принципи підкреслюють особливі ознаки певного виду державної 

соціальної політики [103], тобто фактично деталізують соціальну політику на 

підполітики, спрямовані на вирішення конкретних питань.  

Таким чином, однією із найважливіших функцій соціальної держави має 

стати забезпечення соціальної стійкості, рівноваги та стимулювання 

соціального прогресу шляхом застосування соціальної політики. 
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1.3. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення  

 

Нині в Україні гостро постає проблема соціального захисту населення. 

Однією з основних причин є те, що структура суспільства нашої держави є 

вкрай нераціональною – в реальному секторі економіки сьогодні працює 

близько половини населення України, решта – пенсіонери, працівники сектору 

державного забезпечення, освіти і охорони здоров’я, тобто значна частина 

громадян України не бере участь у створенні суспільного продукту і не може 

утримувати себе за рахунок заробітної плати. 

Нагальною стає потреба здійснення кроків у напрямі підтримки 

малозабезпечених верств населення, забезпечення прийнятного для них рівня 

життя та недопущення зростання бідності. За показником бідності можна 

оцінити не лише добробут суспільства та кожного індивіда зокрема, а й 

ефективність політичних рішень. Загалом проблеми бідності досліджувались 

починаючи з ХІХ ст. і тривають до сьогодні. Започаткував вивчення цього 

явища англійські соціологи Ч. Бууз [280] та Б. Роунтрі [299]. Вітчизняне 

нормативно-правове забезпечення також пропонує комплексну методику 

оцінки бідності в країні [208]. Таким чином, за даними Федерації професійних 

спілок України, рівень бідності за відносним критерієм (75% медіанних 

сукупних витрат населення) за І квартал 2016 року становив 25,6%, а рівень 

бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового мінімуму) 

склав 13,9% [138]. Отже, зростає прошарок населення, рівень споживання 

якого є недостатнім для задоволення мінімальних потреб та для якого 

відсутній доступ до базового кошику товарів і послуг.  

Забезпечення добробуту громадян відповідає міжнародним стандартам, 

а саме ст. 22 «Загальної декларації прав людини», яка зазначає, що кожна 

людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 

особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 
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структури і ресурсів кожної держави [53] та ст. 9 «Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права», де вказано на те, що держави, які 

беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на соціальне 

забезпечення, включаючи соціальне страхування [118]. З цього випливає, що 

держава визнає право кожної людини на соціальний захист, включаючи 

соціальне страхування. Як зазначає С. Кузьменко, соціальний захист повинен 

реалізовуватися в межах соціальної політики, орієнтуватися на її принципи, 

функції, завдання та модель [89]. 

Тобто суспільство, у якому перебуває людина, повинно сприяти і 

допомагати особі розвиватися в межах наявної фінансової бази в країні. Таким 

чином, для поглиблення інтеграційних зв’язків із світовим господарством 

необхідною умовою є розвиненість соціальної сфери, роль якої є надзвичайно 

важливою.  

Із виникненням соціально орієнтованих економік, спрямованих на 

забезпечення добробуту кожного індивіда зокрема, зростає роль трансфертів, 

як способу перерозподілу частини ресурсів з одного сектора економіки до 

іншого, що використовуються переважно на фінансування допомог для 

малозабезпечених громадян. Однак, перехід від планово-адміністративної 

економіки до ринкової привів до необхідності реформування системи 

ресурсного забезпечення соціальної сфери в Україні. Отже, необхідним є 

закладення основ для формування ефективної моделі фінансового 

забезпечення соціальної сфери, що ґрунтується на ринкових принципах 

господарювання. Існування зовнішніх ефектів, прагнення скорегувати 

розподіл суспільного доходу та підвищити рівень добробуту населення 

потребує застосування ефективніших механізмів перерозподілу не лише 

трансфертів, а й соціального страхування як складової соціального захисту. 

Визначальною основою існування соціального захисту населення є 

сукупність гарантій, зокрема закріплені конституційно рівні можливості вибору 

професії, право на здобуття відповідної професійної освіти, право на працю та 

своєчасне отримання винагороди за неї, право на соціальний захист, що включає 
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право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних обставин, а також 

у старості та в інших випадках, передбачених законом (статі 42-43, 46) [81].  

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законодавством з 

метою забезпечення конституційного права громадян на життєвий рівень, не 

нижчий за прожитковий мінімум, тобто достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [202] та покликані закріпити 

мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, 

соціальних допомог, інших видів соціальних виплат. 

До числа основних державних соціальних гарантій включаються 

закріплені законодавчо: 

- мінімальний розмір заробітної плати; 

- мінімальний розмір пенсії за віком;  

- неоподатковуваний мінімум доходів громадян;  

- розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат [202].  

Також цим нормативно-правовим актом закріплені державні соціальні 

стандарти у сфері доходів населення, державні соціальні нормативи у сферах: 

соціального обслуговування, житлово-комунального обслуговування, 

транспортного обслуговування та зв’язку, охорони здоров’я, забезпечення 

навчальними закладами, обслуговування закладами культури, обслуговування 

закладами фізичної культури та спорту, побутового обслуговування, торгівлі 

та громадського харчування. Варто зауважити, що в межах законодавства про 

бюджет на відповідний рік встановлюється низка соціальних виплат, які 

визначаються постановами Кабінету Міністрів України, виходячи з наявних 

фінансових ресурсів бюджету Пенсійного фонду, а не законодавчо 

зафіксованих розмірів, що різко знижує соціальну захищеність цілої категорії 

громадян, зокрема дітей війни, чорнобильців та військових пенсіонерів. Таким 
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чином, на законодавчому рівні закріплені лише основи соціального захисту та 

забезпечення, проте визначаються лише їх мінімальні граничні значення. 

Для проведення ґрунтовного дослідження вітчизняної системи 

соціального страхування необхідно розмежувати категоріальний апарат 

об’єкта наукових пошуків, а саме: соціальний захист, соціальне забезпечення 

та соціальне страхування. У англомовних країнах застосовуються терміни, що 

стосуються ролі держави у соціальній сфері: соціальне забезпечення (social 

security), соціальний захист (social protection), системи соціального захисту 

(social safety nets), соціальне страхування (social insurance). 

Вперше дефініцію соціального забезпечення було запропоновано як 

захищеність кожного громадянина та соціальне забезпечення державою 

населення у США та закріплено законодавчо у 1935 р. (Social Security Act) 

[301]. Нині цей нормативний документ дещо розширений та включає низку 

програм «соціального добробуту» та «соціального страхування», з чого 

випливає, що соціальне забезпечення, як і соціальне страхування, є 

складовими соціального захисту. 

Первинним щодо соціального страхування є поняття соціального 

захисту («social protection»), оскільки соціальне страхування стає 

інструментом розв’язання низки проблем соціального характеру (наприклад, 

надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам, які 

стали безробітними, втратили працездатність, досягли пенсійного віку тощо). 

У вітчизняній літературі поняття «соціального захисту» трактується по-

різному (рис. 1.5). 

Як комплекс заходів, спрямованих на підвищення добробуту та якості 

життя населення, визначений законодавчо, трактують соціальний захист 

В. Базилевич, В. Москаленко, О. Палій, В. Скуратівський, П. Шевчук та інші.  

Останнє визначення, запропоноване І. Басанцовим та Т. Косовою, на 

нашу думку, характерніше для соціального страхування з позицій формування 

грошових фондів, аніж для соціального захисту, а отже є вужчим за необхідне 

тлумачення. 
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Джерело: побудовано автором 

 

Рис. 1.5 Поняття соціального захисту 
 

Як слушно зазначають І. Михайловська та О. Неліпович, більшість 

вітчизняних підходів до розуміння суті соціального захисту ґрунтуються на 

визначенні ролі держави у реалізації соціального захисту населення [116, 

с. 256], однак нині існують численні програми міждержавного рівня, пов’язані 

Соціальний захист 

«…діяльність держави, спрямована на забезпечення формування й 
розвиток повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію 
негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для 
самовизначення і ствердження у житті»; 
«…сукупність економічних і правових гарантій, що забезпечують 
додержання найважливіших соціальних прав громадян, досягнення 
соціально прийнятного рівня життя» [72] 

«… комплекс законодавчо закріплених норм, що гарантує держава 
окремим верствам населення, а також за певних економічних умов 
усім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду 
виробництва тощо)» [74, с.128] 

«… система розподільних відносин, у процесі яких за рахунок 
частини національного доходу утворюються та використовуються 
суспільні фонди грошових ресурсів для матеріального забезпечення 
та обслуговування окремих категорій громадян» [77, с.26] 

Н. Болотіна 

В. Базилевич 

І. Басанцов, 
Т. Косова 

«…комплекс організаційно-правових та економічних заходів, 
спрямованих на забезпечення життя, здоров’я та добробуту 
населення за конкретних економічних умов» [14] 

О. Палій,  
В.Скуратівський

«… система державного матеріального забезпечення ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, 
які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, державної 
допомоги сім’ям з дітьми тощо» [73, с.81] 

І. Дьяконова, 
А. Єпіфанов,  
І. Сало 

«…комплекс організаційно-правових та економічних заходів, 
спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в 
конкретних економічних умовах» [75] 

П. Шевчук 

В. Москаленко   
«…система заходів і відповідних інститутів, призначених для 
забезпечення нормального існування людини, підвищення рівня 
задоволення її соціальних потреб, якості життя та перспектив» [76] 
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із захистом від бідності, безробіття, забезпеченням медичної допомоги та 

наданням доступу до початкової освіти, що реалізується Організацією 

Об’єднаних Націй, Світовим банком, Юнісеф тощо, а також приватними 

благодійними фондами. Окрім цього А. Гарсія та Дж. Груат зауважують, що 

соціальний захист є ширшим поняттям за соціальне забезпечення, адже 

включає в себе також приватні заходи щодо забезпечення державного 

регулювання соціального страхування [279, с. 14]. 

Тому під системою соціального захисту (social safety nets) пропонуємо 

розуміти сукупність її елементів та взаємозв’язків між ними, організовані на 

принципах соціального партнерства держави, роботодавців, найманих 

працівників і їх об’єднань з метою запобігання та подолання бідності, а також 

надання 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 неформальній 

допомозі приватних осіб. 

Система соціального захисту допомагає громадянам і суспільству 

впоратися з ризиками, нестабільністю і захищає від бідності та злиднів – це 

досягається завдяки використанню інструментів, що підвищують здатність 

протистояти наслідкам криз, сприяють справедливості та створенню рівних 

можливостей [279, с. 1]. 

Загалом соціальний захист реалізується як у грошовій формі (трансфери, 

допомоги, виплати), так й у натуральній (програми забезпечення їжею, 

одягом, шкільним приладдям, субсидії на оплату комунальних послуг чи 

проїзд у транспорті), громадські роботи (догляд за хворими, інвалідами, 

престарілими тощо). 

Обширність соціального захисту населення залежить від обраної 

соціальної політики та, відповідно, від обсягів її фінансового забезпечення. За 

допомогою системи соціального захисту досягаються певні цілі соціальної 

політики, зокрема система соціального захисту: 

1) дозволяє перерозподіляти дохід у суспільстві на користь найбільш 
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вразливих членів соціуму, що зменшує бідність та нерівність у суспільстві; 

2)  стимулює домогосподарства здійснювати заощадження та, 

відповідно, продуктивні інвестиції; 

3) бере на себе завдання управління соціальними ризиками; 

4) дозволяє підтримувати ефективний та сталий розвиток в країні. 

Загалом в більшості країн світу функціонує розгалужена трирівнева 

система взаємодоповнюваного соціального захисту (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: побудовано автором 

Рис. 1.6 Трирівнева система соціального захисту 

 

Перший рівень соціального захисту гарантується державою, другий – 

підприємствами, організаціями і установами – роботодавцями, а останній 

самостійно обирається застрахованим громадянином відповідно до його 

вподобань та фінансових можливостей. Для України другий рівень 

соціального захисту є нехарактерним та на сьогодні він практично відсутній. 

Відповідно до моделей соціальної політики О. Губар пропонує 

виокремлювати такі моделі соціального захисту населення: 

1) соціально-демократична. Властива країнам Скандинавії, де держава 

бере на себе значну частину соціального захисту населення; 

2) неоліберальна (США), в межах якої проблеми щодо соціального 

захисту між підприємствами-роботодавцями та найманими працівниками 

вирішуються за участі профспілок; 

3) неоконсервативна (Німеччина) передбачає змішане державно-

І рівень Державне соціальне забезпечення 

ІІ рівень Корпоративні соціальні програми 

ІІІ рівень Індивідуальне страхування 
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приватне розв’язання соціальних проблем; 

4) система Беверіджа (Англія, Ірландія), за якої держава бере на себе 

зобов’язання захисту мінімальних доходів громадян [35, с. 156]. 

Нині забезпечення мінімального рівня соціального захисту затверджене 

на міжнародному рівні стратегією за ініціативою ООН на чолі з Міжнародною 

організацією праці й Всесвітньою організацією охорони здоров’я та 

передбачає низку заходів політики в галузі соціального захисту для 

забезпечення гарантованості доходів і доступу до основних соціальних послуг 

всіх верств населення із наданням особливої уваги вразливим групам. Таким 

чином мінімальний рівень соціального захисту включає 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 і в 

інших сферах, що визначаються національними пріоритетами. 

Хоча структура та процедури надання мінімального набору послуг у 

сфері соціального захисту на національному рівні визначаються пріоритетами 

конкретної країни, стандарт встановлює низку принципів: 

 «об’єднання цілей боротьби з бідністю та захисту від соціальних 

ризиків, що дасть змогу людині скористатися шансом отримати гідну роботу 

або зайнятися підприємницькою діяльністю; 

 поступовий і поступальний процес розвитку системи з опорою на вже 

існуючі плани і з урахуванням національних пріоритетів і фінансових 

обмежень; 

 координація та узгодженість різних соціальних програм, зокрема, 

виходячи з підходу до розвитку людського потенціалу на основі життєвого 

циклу, мінімальний рівень соціального захисту повинен вирішувати проблему 

уразливості людей різного віку та соціально-економічного статусу і повинен 

розглядатися в якості основи для прийняття скоординованих заходів на рівні 
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домашніх господарств для усунення багатоаспектних причин бідності та 

соціальної ізоляції та зняття перешкод на шляху розвитку продуктивного 

потенціалу; 

 поєднання перерозподілу доходів з досягненням цілей в галузі освіти, 

харчування та охорони здоров’я для сприяння розвитку людського потенціалу; 

 поєднання функцій заміщення доходу з активною політикою на ринку 

праці, а також допомога і стимули для сприяння офіційному 

працевлаштуванню; 

 зведення до мінімуму негативних стимулів до праці; 

 забезпечення економічної доступності та довгострокової фінансової 

стійкості, що має спиратися на наявність передбачуваних і стійких внутрішніх 

джерел фінансування; разом з тим, щоб запустити цей процес в деяких країнах 

з низьким рівнем доходу може знадобитися міжнародна солідарність у формі 

спільного несення витрат; 

 узгодженість соціальної, екологічної та макроекономічної політик і 

політики у сфері зайнятості як частини довгострокової стратегії сталого 

розвитку; 

 збереження ефективної правової і нормативної бази з чітким 

встановленням прав та обов’язків всіх учасників; 

 наявність необхідної інституційної основи з достатніми бюджетними 

ресурсами, кваліфікованими фахівцями та ефективними правилами управління 

за участі соціальних партнерів та інших зацікавлених сторін; 

 забезпечення наявності механізмів сприяння гендерній рівності та 

підтримки розширення прав та можливостей жінок; 

 ефективність систем фінансування охорони здоров’я для забезпечення 

доступу до необхідних високоякісних послуг у цій сфері» [300, с. 16]. 

Хоча Україна і проголосила соціально орієнтовану політику, проте нині 

вітчизняна система соціального захисту неспроможна задовольнити  

мінімальні потреби громадян. Система соціального захисту в Україні 

здійснюється за трьома основними напрямами та включає забезпечення, 
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допомоги і страхування [271, с. 15] (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: побудовано автором 

 

Рис. 1.7 Система соціального захисту в Україні 

 

Як видно з рис. 1.7, соціальне забезпечення та допомоги ґрунтуються на 

бюджетному фінансуванні, а соціальне страхування призначене для 

нейтралізації соціальних ризиків, засноване на принципах страхування, про які 

йтиметься у наступному підрозділі. Тому виникає необхідність дослідження 

різних видів соціального захисту – соціального забезпечення і допомог 

(основних програм підтримки добробуту у вигляді трансфертних виплат) та 

соціального страхування для порівняння їхньої ефективності.  

За критерієм диференціації одержувачів, розрізняють наступні типи 

соціальних допомог: 

 соціальна допомога, яка надається з урахуванням потреб, але без 

урахування майнового стану та доходу; 

 адресна соціальна допомога, яка надається з урахуванням доходу або 

майнового стану [65, с. 159]. 

Загалом соціальні трансферти містять низку обмежень щодо їх 

застосування: 
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1) надаються тим членам громади, чиї доходи є нижчими за певний 

законодавчо встановлений рівень; 

2) обмежуються в часі; 

3) породжують конфлікт між справедливістю та стимулами до праці; 

4) сприяють переміщенню податкового навантаження на тих осіб, які 

отримують вищі доходи; 

5) стосуються лише певних категорій громадян; 

6) формують залежність у субсидованих осіб та не стимулюють їх 

забезпечувати себе у майбутньому; 

7) не пов’язані із сплаченими внесками чи податками субсидованими 

особами;  

8) здійснюють негативний вплив на обсяги економічного зростання; 

9) перерозподіл бюджетних потоків через механізм бюджетних 

трансфертів здійснює негативний вплив на обсяги економічного зростання; 

10) дестимулюють зростання доходів як платниками податків, так і 

розпорядниками трансфертів; 

11) сукупні вигоди одержувачів трансфертів можуть скорочуватись 

через боротьбу за їх одержання.  

Існує низка об’єктивних причин, із якими пов’язана активна критика 

програм матеріальної допомоги з бюджету: 

1) соціальні програми забезпечують нерівномірний рівень підтримки 

громадян, залежно від території, оскільки фінансуються переважно з місцевих 

бюджетів; 

2) не всі потребуючі можуть стати учасниками програм через 

бюрократичні перепони; 

3) сукупний рівень доходів учасників програм не відповідає уявленням 

про належний мінімальний рівень життя, зокрема до 2014 р. мінімальна 

заробітна плата не відповідала прожитковому мінімуму; 

4) не всі нужденні категорії населення набувають права на участь у 

соціальних програмах (зокрема, у коло таких осіб не входять бездітні пари, 
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одинокі малозабезпечені громадяни та інші); 

5) управління системою соціального забезпечення із численними 

програмами підтримки є складним та породжує можливість зловживань; 

6) внаслідок бюджетної підтримки відбувається деформація економіки, 

адже учасники програм, що отримують допомоги в умовах тіньової 

депресивної економіки, можуть мати вищий рівень добробуту за тих індивідів, 

які покладаються на власні зусилля; 

7) одержання субсидій знижує стимули до праці, що є основним каменем 

спотикання при обранні схем соціального забезпечення. 

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим членам громад буде найефективнішим із 

використанням розподілу, що ґрунтуватиметься на відмінностях в доходах для 

забезпечення найвищим рівнем допомог найбідніші верстви населення, проте 

такий підхід загрожує зниженням стимулу до праці.  

Отже, найвагомішими недоліками державної політики у сфері 

соціального забезпечення та соціальних допомог є зловживання програмами 

соціальної підтримки тими учасниками, які здійснюють діяльність у тіньовому 

секторі економіки та реально не мають на них права, а також зниження 

стимулів до праці. 

Професор політичної економії Гарвардського університету Р. Масгрейв 

виокремив основні схеми соціального забезпечення [108, с. 230-231]  

(рис. 1.8–1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Схема соціального забезпечення із фіксованим розміром субсидії 
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З рис. 1.8 видно, що при фіксованому розмірі субсидії індивід із 

заробітком ОЗ отримує дохід ОД, збільшений на величину цієї субсидії ОС, 

тобто зростання доходу відбувається по лінії СВ. Проте при перевищенні 

заробітку, що дає право на субсидію, індивіду потрібно його збільшити до 

точки З1, щоб зберегти попередній рівень добробуту (на рівні точки В, коли 

Д΄=В). 

Таким чином, виникає ситуація, коли при незначній різниці в доходах 

індивідів поблизу граничної суми заробітку, що дає право на субсидію  

(точка З), працівники опиняються у вкрай нерівному становищі. Саме тут 

найбільше втрачаються стимули до праці. Дещо інша ситуація спостерігається 

при наданні субсидії, що зменшується із збільшенням доходу (рис. 1.9). Цей 

варіант соціального забезпечення є прийнятнішим за попередній варіант, 

проте не позбавлений суттєвих недоліків. За такої схеми соціального 

забезпечення розмір субсидії визначається як різниця між заробітком та 

встановленим мінімальним рівнем доходу ОС і складає СЗ, а сукупний дохід 

зростає по ламаній СДД΄. Очевидним є те, що вирівнювання в доходах на 

відрізку заробітку ОЗ не стимулює до праці, адже сукупний дохід залишається 

незмінним СД. Цей недолік усувається із використанням наступного варіанту 

соціального забезпечення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 Схема соціального забезпечення із використанням субсидії, що 

рівномірно зменшується із збільшеннями заробітку 
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На рис. 1.10 відображено, як субсидія знижується із зростанням доходу, 

проте дещо повільніше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10 Схема соціального забезпечення із використанням субсидії, що 

знижується повільнішими темпами, ніж зростає заробіток 
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повільнішими темпами, ніж збільшується заробіток (рис. 1.10), проте вона ж 

суперечить егалітарному критерію максимізації добробуту найнижчих верств 

суспільства, якому відповідає схема використання субсидії, що зменшується із 

збільшенням заробітку (рис. 1.9), якій саме притаманне і найбільше 

руйнування стимулів до праці на відрізку ОЗ.  

Таким чином, якщо застосовувати поняття ефективності за Парето, то 

остання схема соціального забезпечення (рис. 1.10) є найприйнятнішою, адже 

забезпечує підвищення добробуту індивіда без пригнічення інших учасників 

розподілу та не порушує стимулів до праці.  

Проведене порівняння засвідчує, що загалом жодна із схем соціального 

забезпечення не позбавлена недоліків, тому найдоцільнішим та 

найпоширенішим способом соціального захисту в світовій практиці виступає 

соціальне страхування.  

Таким чином, розвиток системи соціального страхування являється 

однією з вирішальних складових соціального захисту та вирізняється з-поміж 

інших характерними особливостями: 

- обов’язковою участю; 

- залежністю виплат від попередніх внесків; 

- початком виплат із настанням страхового випадку; 

- неприпустимістю настання фінансової скрути застрахованої особи 

[298]. 

Слушної точки зору, на нашу думку, дотримується І. Кичко, адже 

розглядає соціальний захист як засіб здійснення соціальної політики та 

досягнення державного регулювання соціального страхування [67]. Оскільки 

соціальне страхування є компонентою соціального захисту, то, відповідно, 

чільне місце у системі забезпечення його державного регулювання повинно 

посідати соціальне страхування. 

Державне регулювання розвитку системи соціального страхування є 

визначальним компонентом такої функції держави, як «соціальний захист». 
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Висновки до розділу 1 

 

Проведені дослідження системи соціального страхування як об’єкта 

державного регулювання економіки на основі системного інтегрованого 

підходу дозволили зробити наступні узагальнення та висновки: 

1. Глобальні кризи, стихійні лиха, пандемії, виступаючи як зовнішні 

загрози соціальній політиці разом із внутрішніми конфліктами та 

суперечностями у суспільстві через обмеженість комплексу благ та 

нерівномірність їх розподілу між учасниками соціально-економічних 

відносин, сприяють дисбалансу, нестійкості соціального середовища та 

актуалізують питання зміцнення державного регулювання соціального 

страхування для забезпечення стійкого соціального розвитку та прогресу. 

2. Аналіз теоретичних здобутків у галузі державного регулювання 

соціального розвитку та систематизація підходів до розуміння суті дозволила 

їх згрупувати за двома основними напрямами: статичний (традиційний) підхід, 

представники якого трактують соціальний розвиток як умови і середовище 

захищеності соціальних інтересів особи і суспільства у широкому та вузькому 

значеннях; наслідковий підхід, прихильники якого розглядають соціальний 

розвиок переважно як результат дій з боку держави, спрямованих на 

гарантування соціальних інтересів та соціальних потреб громадян. 

Синтез зазначених підходів дозволив запропонувати дефініцію 

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, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізацію соціальних ризиків і загроз, 

диспропорцій функціонування соціальної сфери. 

3. Узагальнивши проведені дослідження теоретико-методологічних 

основ державного регулювання соціального розвитку, встановлено, що 
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державна політика в цій сфері передусім орієнтується на недопущення 

реалізації ризиків і загроз та забезпечення, таким чином, високого рівня 

соціального захисту населення. Відтак, об’єктами регулювання в значній мірі 

стають загрози соціальної сфери, які класифіковано за низкою ознак: 

джерелом виникнення (внутрішні та зовнішні), наслідками дії (прийнятні, 

критичні, катастрофічні), тривалістю дії (короткочасні та постійні), частотою 

виникнення (стохастичні, періодичні, перманентні), рівнем прийняття рішень 

(глобальні та локальні), а також за спрямованістю на той чи інший компонент 

державного регулювання соціального страхування, що визначає рівень життя 

суспільства (загрози освіті, здоров’ю, зайнятості та умовам праці, доступу до 

товарів (споживанню), забезпеченню продовольством, житловим умовам, 

пересуванню, відпочинку, свободі особистості, демографічні, поширенню 

соціальних хвороб, моральним та духовним цінностям). 

4. Вивчення системи державного регулювання соціальної сфери дало 

підстави виокремити рівні соціальної сфери – індивіда, суспільства на рівні 

держави, соціуму на міждержавному рівні, між якими існують 

системоутворюючі інтегральні звязки: вертикальний зв’язок між рівнями та 

підсистемами (висхідний зв’язок – фундаментальну основу на рівні 

суспільства становить регулювання соціальної сфери окремої особи, та 

низхідний зв’язок – постійно перебуваючи у соціумі та контактуючи із іншими 

членами суспільства людина/громадянин прямо узалежнюється від 

соціального регулювання вищого рівня – суспільства, а також горизонтальні 

зв’язки, тобто між різними державами виникають соціально-економічні 

взаємовідносини, а отже здійснюється взаємний вплив на рівні державного 

регулювання соціального страхування та на рівні регіонів (міжрегіональні 

відносини) і на рівні окремих громадян.  

5. Встановлено, що державна політика формування дієвої системи 

соціального страхування, орієнтованої на соціальний розвиток і соціальну 

безпеку суспільства, має бути гнучкою і адаптивною. У зв’язку з цим на 

різних етапах еволюції і державного регулювання розвитку системи 
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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). 

6. Оскільки соціальна політика, як і будь-яка інша політика, ґрунтується 

на певних принципах, запропонована авторська класифікація принципів 

соціальної політики (державного регулювання розвитку системи соціального 

страхування)  на основі виокремлення універсальних – характерних як для 

усіх країн та регіонів, так і для багатьох інших політик держави, а також 

специфічні, що торкаються тих чи інших аспектів основних сфер суспільного 

життя: економічної (виробничої), соціальної, політичної та духовної. 

7. Проведене розмежування категоріального апарату дозволило 

відокремити: соціальний захист (social protection), що реалізується в межах 

соціальної політики, ґрунтуючись на її принципах, функціях, завданнях та 

обраній моделі; систему соціального захисту (social safety nets), яка у 

вітчизняному трактуванні ґрунтується на визначенні ролі держави у реалізації 

соціального захисту населення, однак у глобальних масштабах вона також 

включає приватні заходи забезпечення державного регулювання соціальної 

сфери та соціальне страхування (social insurance), які є складовими 

соціального захисту. 

8. Під системою соціального захисту (social safety nets) запропоновано 

розуміти сукупність її елементів та взаємозв’язків між ними, організованих на 

принципах соціального партнерства держави, роботодавців та 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 



 90

рівні, так і приватно завдяки благодійним організаціям та неформальним 

допомогам приватних осіб. 

9. Мінімальний рівень соціального захисту передбачає низку заходів: 

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. 

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 

неприпустимістю 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.  
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

2.1. Становлення соціального страхування, його сутність і завдання 

 

Світова фінансова криза порушила численні економічні та соціальні 

проблеми української громади та засвідчила, що нині в Україні система 

соціального страхування є недостатньо ефективною, адже механізми 

регулювання, закладені в її основу, на практиці слабо дієздатні та не 

функціонують належним чином. Фонди соціального страхування постійно 

потребують державної фінансової підтримки, а скорочення доходів 

державного бюджету та збільшення його дефіцитності не дозволяють їх 

забезпечувати сповна, без зменшення загального рівня доходів та поглиблення 

диференціації різних верств населення за цим критерієм, таким чином, це 

призводить до збільшення прошарку суспільства, що потребує соціального 

захисту та претендує на соціальні трансферти. 

Соціальне страхування є неоднозначним явищем у фінансовій системі 

держави. Так, страхування деяких видів соціальних ризиків є одним із видів 

страхування як перерозподільної ланки фінансової системи, крім того, ресурси 

загальнообов’язкового державного соціального страхування формують 

державні цільові фонди, що виступають ланкою державних фінансів. Таким 

чином, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та добровільне 

страхування соціальних ризиків виступають важливим елементом фінансової 

системи країни. 

Найбільш поширені трактування категорії «соціального страхування» 

відображені у табл. 2.1. Як видно із таблиці, чітко виокремлюють соціальне 

страхування як складову або ж форму соціального захисту В. Безугла, 

Д. Загірняк, М. Шаварина, Н. Шаманська, Л. Шаповал, С. Юрій. 
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Таблиця 2.1 

Основні визначення поняття «соціальне страхування» 

Зміст поняття  Автор 
«…система заходів щодо матеріального забезпечення 
населення в старості, у разі захворювання чи втрати 
працездатності в працездатному віці, у разі безробіття, 
підтримки материнства й дитинства в умовах страхової 
медицини, при виході на пенсію тощо» [6, с.125] 

В. Базилевич 

«… форма соціального захисту населення, система заходів 
щодо матеріального забезпечення та соціального 
обслуговування в старості, на випадок тимчасової або 
постійної втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття та в інших випадках, передбачених 
законодавством» [238, с.164]. 

В. Безугла,  
Д. Загірняк, 
Л. Шаповал 

«… сукупність усіх форм і видів страхування, які мають на 
меті забезпечення широких мас населення на випадок різних 
соціальних ризиків» [26, с.22]. 

Н. Внукова,  
Н. Кузьминчук 

 «… обов’язкова державна програма захисту працівників, а 
також керівників від втрат доходу притаманних ринковій 
економіці – особливо внаслідок нещасних випадків, хвороб, 
виходу на пенсію» [288, с.130]. 

А. Голдсміт 

«… найважливіший елемент державної соціальної політики у 
сфері управління ризиками відтворення населення і виконує 
функції соціального захисту, забезпечення фінансування 
соціальної допомоги, регулювання доходів та рівня життя 
різних груп населення, попередження та профілактики 
наслідків настання соціальних ризиків» [193]. 

В. Плиса 

«… важлива складова частина соціального захисту населення, 
центром якого є людина та її потреби, а якість їх задоволення 
впливає на рівень економічного розвитку держави» [270, с.16]. 
«… виражає економічні відносини, що виникають в процесі 
перерозподілу ВВП шляхом формування фондів грошових 
коштів та їх використання для забезпечення громадян у 
старості, на випадок постійної чи тимчасової втрати 
працездатності, безробіття, підтримки материнства, а також 
охорони здоров’я» [270, с.17]. 

С. Юрій, 
М. Шаварина, 
Н. Шаманська 

«… встановлена державою система права щодо надання 
соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам 
у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від громадянина причин, старості та в інших випадках, 
передбачених законом, за рахунок грошових коштів, що 
формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями 
та найманими працівниками, а також бюджетних асигнувань у 
випадках, визначених законодавством» [275]. 

І. Ярошенко  

Джерело: складено автором 
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Дещо інший підхід застосовуваний науковцями Н. Внуковою та 

Н. Кузьминчук, які вбачають соціальне страхування елементом 

перерозподільної ланки страхування, тобто сукупністю форм і видів 

страхування із соціальною метою.  

Звичайно соціальному страхуванню притаманні основні риси 

страхування, проте, на думку професора Масачусецького університету 

А. Голдсміта соціальне страхування є елементом фіскальної політики та 

податкової системи: «У більшості індустріальних країн наймані працівники і 

роботодавці повинні сплачувати податки на заробітну плату (які часто 

ефемерно називають «внесками») на соціальне страхування» [288, с.130]. 

Частково таке твердження є слушним, зокрема в частині вилучення 

створюваного суспільного продукту, здійснення навантаження на фонд оплати 

праці тощо, проте з іншого боку все ж платежі є внесками, адже скеровуються 

у певний цільовий фонд, а не до бюджету і мають конкретне призначення.  

Вітчизняний вчений В. Плиса та американський дослідник А. Голдсміт під 

соціальним страхуванням розуміють частину державної соціальної програми 

захисту населення або ж складову соціальної політики держави. Проте хибним, 

на нашу думку, є трактування соціального страхування В. Плисою як джерела 

фінансування соціальних допомог, тоді як основою соціальних допомог виступає 

бюджетне фінансування, а фінансовою базою соціального страхування слугують 

переважно страхові внески. 

З фінансового боку соціальне страхування характеризує дефініція, 

запропонована Тернопільською школою (С. Юрієм, М. Шавариною, 

Н. Шаманською), як система відносин з приводу перерозподілу суспільного 

продукту у вигляді внесків для накопичення та виплат у разі настання 

соціальних випадків.  

Юридичний аспект соціального страхування представлений у 

визначенні, запропонованому І. Ярошенко, як системи прав щодо надання 

соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам[125]. 

Не можна також, на наш погляд, відкидати й інституційний ефект 
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соціального страхування, адже створюються нові інститути – фонди 

соціального страхування.  

Таким чином, 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. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Форми прояву державного регулювання соціального страхування 

Форма прояву  Характеристика 
Соціальна полягає у створенні універсальної та всеохопної системи 

захисту всіх верств населення від усіх факторів 
нестабільності 

Економічна полягає у забезпеченні зайнятості, доходу, перерозподілу 
ВВП, захищеності від ризиків і загроз формування та 
відтворення трудових ресурсів 

Фінансова є системою економічних відносин, що виникають при 
розподілі та перерозподілі ВВП шляхом формування 
грошових фондів та їх використання на забезпечення 
соціальних гарантій громадян 

Правова являє собою систему юридичних норм, що регламентують 
соціальний захист при настанні страхових випадків 

Інституційна  проявляється у формуванні 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). 

Джерело: складено автором на основі [270] та доповнено інституційною складовою 
 

Отже, соціальне страхування є багатогранною економічною категорією, 

адже, з одного боку – це сукупність страхових інститутів, з іншого – це 

система економічних відносин з приводу перерозподілу ВВП шляхом 

акумуляції внесків (нарахувань та утримань) у фонди грошових коштів та 

подальше їхнє використання для забезпечення громадян при настанні 

страхових випадків внаслідок соціальних ризиків.  

Соціальне страхування пройшло тривалий шлях еволюції від 

найпримітивніших форм до створення цілісної взаємоузгодженої системи 
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захисту та забезпечення населення від настання страхових ризиків. 

Реформування системи соціального страхування, що відбувається нині в 

Україні, та її узгодження із системами соціального страхування розвинених 

країн Європейського Союзу повинно відбуватися із врахуванням надбань 

попереднього досвіду соціального страхування в Україні та світі для пошуку 

надійніших та ефективніших способів реалізації поставленої мети. 

Примітивні форми соціального страхування зародились ще на початках 

розвитку цивілізацій. Перші документальні згади датуються 133 р. та 

засвідчують, що у Стародавньому Римі відбувалось об’єднання громадян для 

підтримки у разі втрати працездатності, смерті тощо за професійними, 

матеріальними чи особистими інтересами, проте ще не носило ознак 

страхування у сучасному його розумінні [72] (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Періодизація розвитку системи соціального страхування  

Період Країна 
Форми реалізації 

соціального 
страхування 

Джерела фінансування 

1 2 3 4 
Античний 
світ 
(133 р.н.е.) 

Стародавній 
Рим 
(м. Ланувім) 

підтримка у 
випадку втрати 
працездатності, 
поховання тощо 

нефіксовані та 
нерівномірні внески 
членів об’єднань різних 
організацій, колегій, 
корпорацій, на основі 
професійних, 
матеріальних, особистих 
інтересів 

ХІІІ ст.  Балкани 
(м. Дубровик) 

програма 
страхування 
здоров’я  

внески застрахованих 
осіб 

Середньо-
віччя  

Німеччина підтримка 
потерпілих від 
нещасних 
випадків та 
незабезпечених 
членів 
суспільства 

спільні каси, сформовані 
за рахунок внесків 
гірників 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 
Кінець 
ХІХ ст. 
початок 
ХХ ст. 

Німеччина 
(правління 
Бісмарка 1883-
1889 рр.) 

страхування на 
випадок хвороби; 
страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві; 
страхування на 
випадок старості 
та інвалідності 

внески роботодавців і 
найманих працівників, 
паритетне 
співвідношення яких 
закріплювалось 
законодавчо 

Швеція, Австрія, 
Бельгія, 
Швейцарія, 
Норвегія, 
Португалія 
(ХХ ст.) 

випадки хвороби, 
інвалідності, 
старості, 
безробіття 

внески найманих 
працівників; 
внески підприємців; 
внески власників 
фабрик або 
мануфактур; 
субсидії та дотації 
держави 

Німеччина, 
Англія, Франція, 
Швеція, 
Чехословаччина, 
Румунія 

виплата пенсій кошти солідарного 
пенсійного фонду 

Великобританія 
(реформа 
Беверіджа, 
1942р.) 

забезпечення всіх 
соціальних ризиків 
на мінімальному 
рівні 

внески на страхування; 
соціальні допомоги з 
бюджету; 
кошти ощадних кас 

Джерело: складено автором за [270, с.19-22]. 
 

Вперше наблизились до формування організаційних засад соціального 

страхування у ХІІІ ст. на Балканах (м. Дубровик), де була започаткована 

програма страхування здоров’я із відповідними виплатами при настанні 

страхових випадків та внесками застрахованих осіб.  

В епоху середньовіччя внаслідок поступального розвитку соціального 

страхування у Німеччині представниками гірничих професій були засновані 

спільні каси для матеріальної підтримки потерпілих від нещасних випадків, 

що було пов’язане із професійним ризиком, а також малозабезпечених верств 

суспільства.  

Стрімкого розвитку соціальне страхування набуло наприкінці ХІХ ст., 
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що було пов’язане із швидким економічним і технічним розвитком країн світу. 

Зокрема у Німеччині відбулось законодавче закріплення основних принципів 

та механізмів соціального страхування, ініціатором чого виступив канцлер 

Отто фон Бісмарк. Його система соціального страхування передбачала 

нейтралізацію кількох соціальних ризиків – тимчасової втрати працездатності, 

нещасних випадків на виробництві, інвалідності та настання старості. З метою 

ресурсного забезпечення системи соціального страхування передбачалось 

відразу кілька джерел фінансування – внески робітників, роботодавців та 

субвенції й дотації держави.  

Канцлером була розроблена низка принципів, закладених в основу 

системи соціального страхування: 

 страхування лише працюючих осіб, тобто тих, хто здійснює страхові 

внески; 

 страхування малозабезпечених працівників, заробітна плата яких 

була меншою за мінімально встановлену суму; 

 паритетне співвідношення між внесками роботодавців і найманих 

працівників, а також взаємозв’язок між виплатами та внесками; 

 паритетність в управлінні соціальним страхуванням – роботодавцями 

та працівниками; 

 обов’язковість соціального страхування [124, с.22]. 

Ці ж тенденції простежувались у розвитку соціального страхування й 

інших європейських країн, на початку ХХ ст. реформування системи 

соціального страхування відбувалось у Швеції, Австрії, Бельгії, Швейцарії, 

Норвегії, Португалії, що передбачало законодавче закріплення соціального 

страхування, регламентацію його здійснення та розширення переліку професій 

для забезпечення страхових виплат за страховими випадками.  

У цей же час у Великобританії відбулись реформи лорда Вільяма 

Беверіджа, які містили низку кардинально нових підходів до політики 

соціального забезпечення, основою якої стало забезпечення повної зайнятості.  

В основу цієї реформи були покладені принципи: 
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 універсальності – забезпечення усіх верст населення від усіх соціальних 

ризиків на мінімально гарантованому рівні за рахунок солідарного фонду; 

 єдності – адекватний розмір виплат матеріального забезпечення 

відповідно до потреб людини у певній ситуації, а не у взаємозв’язку із 

розмірами оплати праці, з якої сплачувались внески; 

 інтеграція – взаємодоповнюваність різних форм соціального 

забезпечення (соціальних допомог, соціального страхування та ощадних кас) 

[124, с. 23-34]. 

Фактично система соціального страхування Беверіджа, на відміну від 

системи Бісмарка, стала носити характер соціального забезпечення, оскільки 

матеріальне забезпечення отримували не лише працюючі особи, а 

гарантування розміру виплат залежно від потреб, а не від здійснюваних 

внесків, суперечить самим принципам страхування.  

Суттєвий вплив на розвиток соціального страхування в Україні чинила 

геополітична роздільність території нашої держави протягом багатьох сторіч. 

Територія сучасної України була розділена між сусідніми державами, що і 

спричинило відмінності у системах соціального страхування, притаманних 

різним частинам нашої держави у дореволюційний період (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: побудовано автором за [270, с.19-22]. 

 

Рис. 2.1 Система соціального страхування в Україні у дорадянський період 

 

На території 
України, що 

перебувала у складі 
Австро-Угорщини 

На території 
України, що 

перебувала у складі 
Російської імперії 

Розвинена мережа соціального страхування 

Суттєве поширення пенсійних фондів, сформованих за 
галузевим і територіальним принципом 

Індивідуальна та колективна форми соціального 
страхування 

а) пенсійне страхування; 
б) страхування від нещасних випадків; 
в) страхування здоров’я 
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На теренах України, що перебувала у складі Австро-Угорської імперії, 

особливого поширення набуло пенсійне страхування за галузевим та 

територіальним принципами. Джерелом інформації про пенсійне страхування 

на цих землях виступає статут електричної компанії у Львові, затверджений  

15 травня 1924 р.: ці фонди забезпечували пенсійними виплатами 

застрахованих осіб, а також їхні родини у разі втрати годувальника. 

Очевидною була перевага пенсійних фондів, створених за галузевою ознакою. 

На території України, що входила до складу Російської імперії, 

інтегровано існували колективна та індивідуальна форми страхування від 

таких соціальних ризиків, як тимчасова втрата працездатності, нещасні 

випадки (запроваджено у 1903 р.) та настання старості. Проте у деяких 

губерніях, зокрема в Херсонській, в приватних страхових товариствах були 

передбачені й інші страхові випадки – смерть застрахованої особи, 

інвалідність, непрацездатність тощо. Таке ж страхування набуло поширення і 

в Одесі та Миколаєві. Історичні джерела засвідчують, що в Одесі, починаючи 

з 1899 р., діяло Товариство взаємного страхування фабрикантів і ремісників 

від нещасних випадків, яке вже у 1902 р. застрахувало близько 7000 осіб.  

У 1905 р. аналогічне страхування було започатковане Чорноморським 

товариством взаємного страхування судновласників від нещасних випадків із 

їхніми робітниками і службовцями, що здійснювали свою діяльність у всіх 

портах Азовського, Чорного морів, а також у річкових портах. 

Соціальне страхування в добу СРСР пройшло низку часом суперечливих 

модифікацій та реформ (рис. 2.2). 

У 1917 р. через громадянську війну та зміну державного устрою було 

зруйновано колишню систему соціального страхування. Відповідно виникла 

потреба у створенні органу, що координував би дії у сфері соціальної 

політики, яким став Народний комісаріат праці, котрий виконував функції 

забезпечення охорони праці, соціального забезпечення, а згодом – страхування 

на випадок безробіття й хвороби. 
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Джерело: складено автором за [270, с.23-28]. 

 

Рис. 2.2 Становлення системи соціального страхування в СРСР 

1917 р. 
Створено Народний комісаріат праці, що здійснював політику у сфері 

охорони праці та соціального забезпечення, запроваджено страхування 
на випадок безробіття й хвороби 

Соціальне страхування замінено соціальним захистом, замість 
страхових виплат за рахунок соціальних внесків запроваджене пряме 

бюджетне фінансування 

Запроваджене соціальне страхування на випадок втрати 
працездатності, безробіття й смерті. Платниками внесків закріплено 
підприємства. медична допомога фінансується через страхові каси 

Пенсійне страхування розповсюджене на працівників усіх галузей. 
Встановлено пенсійний вік 55 і 60 років 

Народний комісаріат праці об’єднано з професійними спілками. 
Запроваджено галузеві тарифи і внески на соціальне страхування, 
створені каси соціального страхування та виплатні пункти. Пенсії 

непрацездатним виплачуються з місцевих бюджетів 

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності узалежнено від 
безперервної роботи на підприємстві; скорочено тривалість відпусток 

по вагітності й пологах; пенсії виплачуються за рахунок коштів 
фондів; підвищено мінімальний розмір пенсії; збільшено пенсії 

інвалідам та сім’ям, які втратили годувальників 

Збільшено пенсії усім працюючим пенсіонерам та встановлено 
виплату пенсій без урахування заробітку 

Адміністрація підприємства визначала стаж для надання соціальної 
допомоги та перевіряла правильність її надання 

Соціальне страхування поширилось на постійних, тимчасових, 
сезонних працівників машинно-технічних станцій 

Збільшено тривалість відпустки по вагітності й пологах, право на таку 
допомогу не пов’язувалось із виробничим стажем 

Розширено коло осіб, що мали право на пенсію; збільшено розмір 
пенсій; пенсійне забезпечення відокремилось від соціального 

страхування 

Введено єдину систему соціального страхування членів колгоспу, яка 
передбачала надання допомоги з тимчасової непрацездатності та 

інших видів допомог 

Введена допомога на дітей малозабезпеченим сім’ям 

Поліпшувались пенсійні умови колгоспників, підвищувалось 
матеріальне забезпечення учасників Великої Вітчизняної війни, 

інвалідів 1 та 2 груп, інвалідів з дитинства; збільшувались допомоги 
сім’ям з дітьми; введено одноразову допомогу при народженні дитини 

Встановлено єдині умови пенсійного забезпечення всіх громадян 

«Воєнний 
комунізм» 

НЕП 

1932 р. 

1933 р. 

1938 р. 

1941-1945 рр. 

1948 р. 

1953 р. 

1955 р. 

1956 р. 

1964-1970 рр. 

1974 р. 

1975-1989 рр. 

1990 р. 
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Наступні кроки радянської влади у період «воєнного комунізму» були 

спрямовані на монополізацію соціального забезпечення, його державне 

підпорядкування й регулювання та фактичне перетворення соціального 

страхування на соціальні допомоги з бюджету із скасуванням страхових 

принципів.  

Подальше проголошення «нової економічної політики» дозволило дещо 

відновити соціальне страхування із таких страхових випадків, як тимчасова та 

повна втрата працездатності, безробіття, смерть, джерелом фінансування яких 

виступали внески роботодавців. Через страхові каси здійснювалось 

забезпечення медичної допомоги населенню. 

Починаючи з 1924 р., функції органів соціального страхування 

розширились за рахунок переходу в їхню компетенцію організації заходів 

санаторно-курортного лікування від органів охорони здоров’я та профспілок. 

У цьому ж році настання старості було включено до переліку страхових 

випадків та розпочалось пенсійне забезпечення певних категорій населення, 

зокрема працівників транспорту, деяких видів промисловості, сфери освіти. А 

вже починаючи з 1932 р., пенсійне страхування охопило працівників усіх 

галузей виробництва. Від цього моменту і до липня 2011 р. на основі досвіду 

системи соціального страхування Бісмарка пенсійний вік залишався 

незмінним – 55 років для жінок та 60 років – для чоловіків.  

Соціальне страхування на випадок безробіття було призупинене у 1930 р. а 

вже наступного року було реформовано роботу страхових кас, проведено їхнє 

укрупнення та прикріплено за кожним підприємством виплатні пункти. 

Прогресивним кроком стало узалежнення розміру соціальної допомоги від 

трудового стажу та умов праці, проте все ще не було пов’язано із розмірами 

внесків. Саме тому в 1933 р. запроваджено галузеву диференціацію тарифів 

внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щоб хоча б 

частково усунути нерівність, та покладено галузевий принцип в діяльність 

профспілок, у компетенцію яких стала входити організація соціального 

страхування, яке все більше набувало ознак соціального забезпечення. 



 102

У 1936 р. відбулось конституційне закріплення прав на соціальне 

забезпечення для робітників і службовців, а саме таких його різновидів, як 

пенсійне, тимчасової та постійної втрати працездатності, а інші страхові 

виплати регулювалися постановами.  

Починаючи з 1937 р., джерелом виплати пенсій стали кошти місцевих 

бюджетів, проте вже наступного року знову виплати стали здійснюватись за 

рахунок коштів соціального страхування, було підвищено мінімальний розмір 

пенсії, пенсії по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника.  

Наприкінці 1938 р. розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності 

став залежним від тривалості безперервної роботи на підприємстві. Низку змін 

передбачено і в забезпеченні материнства, зокрема скорочено відпустку по 

вагітності та пологах.  

Під час Другої світової війни відбулося збільшення пенсій працюючим 

пенсіонерам без врахування заробітку, також у цей період збільшено 

тривалість відпустки по вагітності та пологах, яка знову зростала у 1956 р., 

тоді ж скасовано її прив’язку до трудового стажу. 

У 1948 р. частина обов’язків органів соціального страхування була 

перекладена на керівництво підприємств, зокрема визначення трудового стажу 

для обчислення допомог, а також перевірка правильності призначення, 

нарахування та виплати матеріального забезпечення.  

Починаючи з 1953 р., було розширено коло застрахованих в органах 

соціального страхування осіб за рахунок тимчасових, сезонних та постійних 

працівників машинно-технічних станцій, а у 1956 р. із прийняттям Закону про 

державні пенсії розширено коло осіб, що мали право на пенсію та підвищено її 

рівень. У цей час джерелом виплати матеріального забезпечення із 

соціального страхування виступали внески роботодавців (всіх підприємств, 

організацій та установ), а пенсії фінансувалися з державного бюджету. 

Загальний рівень пенсій знову зростав аж через 20 років у 1973 р. Прийняття 

Закону про пенсії та допомогу членам колгоспів у 1964 р. дозволило здійснити 

виплати допомог по вагітності та пологах жінкам-колгоспницям та пенсійне 
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забезпечення за віком, інвалідністю та у зв’язку із втратою годувальника 

колгоспників. Проте пенсійний вік для цієї категорії населення був на 5 років 

вищий за загальний. І лише через 4 роки, у 1968р., колгоспників зрівняли у 

праві виходу на пенсію на загальних підставах, проте рівень їхніх пенсій 

залишався значно нижчим за загальний. А вже у 1970 р. розширено страхові 

випадки для членів колгоспу, оскільки включено тимчасову втрату 

працездатності та інші. У 1974 р. у системі соціального страхування СРСР 

запропонована новація щодо введення соціальної допомоги на дітей для 

малозабезпечених сімей. Заходи щодо посилення допомоги з дітьми також 

здійснювались у 1981 р., коли запровадили одноразову допомогу по догляду за 

дитиною до досягнення нею однорічного віку. У 1977 р. в конституції 

закріпили усі відомі нам види соціальних допомог. Протягом наступних трьох 

років відбувалося підвищення соціального забезпечення колгоспників, 

учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни першої та другої груп, 

інвалідів з дитинства. І нарешті прийняття закону «Про пенсійне забезпечення 

в СРСР» у 1990 р. зрівняло у правах усіх учасників державної системи 

пенсійного страхування та встановило рівні умови для пенсійного 

забезпечення громадян. Проголошення незалежності України та активне 

впровадження ринкових способів господарювання породило необхідність 

створення нової системи соціального страхування, яка б ґрунтувалась на вже 

накопиченому вітчизняному та зарубіжному досвіді. 

Низка науковців, зокрема Н. Внукова, Н. Кузьминчук, виокремлюють 

етапи розвитку соціального страхування в незалежній Україні (рис. 2.3). До 

першого етапу належать такі заходи у сфері реформування системи соціального 

страхування України, як законодавче закладення основ соціального страхування 

(«Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [137]), створення Пенсійного фонду України, що передбачало 

обов’язкову реєстрацію платників в органах Пенсійного фонду, зниження 

тарифів пенсійного страхування, залучення до виплати пенсій установ банків. 
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Джерело: побудовано та доповнено автором за [26, с.47-48] 

Рис. 2.3 Етапи становлення соціального страхування в Україні 

І етап (1990-1998 рр.) 

- створено Пенсійний фонд України; 
- вперше проведено виплату пенсій з фонду, а не з державного бюджету; 
- започатковано реформування тарифної пенсійної системи (зниження тарифу); 
- закріплено обов’язковість реєстрації платників страхових внесків в органах 

Пенсійного фонду; 
- запроваджено виплати пенсій через установи банків за згодою пенсіонерів; 
- закладено правові основи для розробки законопроектів з окремих видів соціального 

страхування. 

ІІ етап (1999-2000 рр.) 

- започатковано перехід на персоніфікований облік в системі обов’язкового 
державного пенсійного страхування; 

- створено правові основи становлення системи соціального страхування в Україні, 
яка ґрунтується на вимогах Європейського кодексу соціального забезпечення та 
рекомендаціях Міжнародної організації праці. 

ІІІ етап (2001 р.) 

Запроваджено загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 
- на випадок безробіття; 
- у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням і похованням; 
- від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили 

втрату працездатності. 

ІV етап (2002-2009 рр.) 

- здійснено перехід на призначення й оформлення пенсій у Пенсійному фонді України; 
- удосконалено законодавство щодо загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 
- розроблено основи для запровадження недержавного пенсійного та медичного 

соціального страхування. 

V етап (2010-2014 рр.) 

- запроваджено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 

- розроблено законодавчі основи для запровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування; 

- запропоновано заходи щодо підвищення пенсійного віку. 

VІ етап (2015-2017 рр.) 

- розроблено законодавчі основи для запровадження пенсійної реформи; 
- законодавчо прийнято пенсійну реформу України 
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На другому етапі закладено основи для переходу на персоніфікований 

облік в пенсійній системі. На основі Європейського кодексу соціального 

забезпечення (1964 р.) [49] та рекомендацій Міжнародної організації праці 

(1944 р.) [30] затверджено такі нормативно-правові документи:  

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» [205]; 

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» [206]; 

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, 

зумовленими народженням та похованням» [207]. 

Третій етап характеризується запровадженням інших видів соціального 

страхування, таких, як загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття, соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату 

працездатності, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням. 

Законодавчою основою для цього етапу реформування системи 

соціального страхування виступили: 1. Послання Президента України до 

Верховної Ради і Кабінету міністрів України «Про основі напрями 

реформування системи пенсійного забезпечення населення України» [217]; 

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

[204]; 3. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [215]. 

Для четвертого етапу характерним став перехід на призначення 

оформлення пенсій в Пенсійному фонді, законодавче закріплення 

недержавного пенсійного забезпечення та розробка законопроектів про 

медичне соціальне страхування. 

Нині, на нашу думку, доцільно виокремити й п’ятий етап реформування 

(2010-2014 рр.), адже відбувся перехід до застосування єдиного соціального 
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внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з подальшим 

його перерозподілом за встановленими нормативами до Пенсійного фонду та 

фондів соціального страхування, а також здійснено крок у напрямі застосування 

накопичуваної системи пенсійного страхування та законодавчо закріплено 

підвищення пенсійного віку, що залишався незмінним протягом 80-ти років. 

Сучасний, шостий етап реформування соціальної системи (починаючи з 

2015 р. і дотепер) відзначається широким обговоренням та законодавчим 

оформленням пенсійної системи України восени 2017 р. 

Роль соціального страхування у нейтралізації соціальних ризиків та у 

збереженні добробуту населення важко переоцінити. Система соціального 

страхування пройшовши тривалий шлях еволюції модифікувалась відповідно 

до потреб часу, проте й нині відбуваються зміни та адаптація окремих її 

елементів та механізмів відповідно до потреб сьогодення. 
 

2.2. Систематизація соціальних ризиків в умовах невизначеності  
 

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.  

В умовах нестабільної внутрішньої економічної ситуації, підсиленої 

негативним впливом глобальних фінансово-економічних та соціальних криз, 

зовнішньої військової, політичної та економічної агресії призвели до 

зростання ризиків безробіття, знецінення доходів, і, як наслідок, до фінансової 

скрути та зубожіння населення. Зокрема зростає чисельність населення, 

ресурси яких є дуже обмеженими та не дозволяють підтримувати прийнятний 

в суспільстві рівень життя. Отже, всезростаючого значення набуває питання 

захищеності громадян від цих ризиків. 

Нині прискорені темпи розвитку сприяють пришвидшеній генерації 

ризиків, що ними супроводжуються. Ризики стають повсякденним, однак 

часто доволі непередбачуваним явищем, тому першочергово значення набуває 
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якщо не усунення, то хоча б мінімізація ризиків та нівеляція їх наслідків, 

тобто забезпечення безпеки.  

Згідно з теорією, висунутої професором У. Беком, сучасне суспільство є 

«суспільством ризику», для якого притаманні постійні технологічні, природні, 

економічні, екологічні, соціокультурні зміни [8-10]. Таким чином науковець 

заклав основи для формування нового підходу до вивчення проблем 

суспільства сьогодення з позицій ризику.  

Згідно із цим вченням, у сучасному суспільстві має місце: 

 універсалізація ризику, що пов’язано із всеохопністю та 

масштабністю сучасних ризиків, які загрожують суспільству загалом, а не 

окремим його індивідам та стирають регіональні, класові та етнічні межі; 

  глобалізація ризику – пов’язана із глобалізаційними процесами в 

цілому, адже разом із поширенням капіталу, передових технологій тощо, 

поширюються і ризики, що супроводжують ці процеси;  

 інституціоналізація ризику полягає у поширенні та впливі ризиків на 

усі інститути суспільства, зокрема на науку, освіту, політику, сім’ю тощо. 

Отже в основу концепції суспільства ризику покладено: 

 по-перше, формування нового погляду на суспільство з позицій ризику, 

тобто разом виробництво благ супроводжується виробництвом ризиків; 

 по-друге, виробництво благ та ризиків пов’язані середовищем 

існування: природним, техногенним, соціальним, економічним тощо; 

 по-третє, середовище існування виступає водночас виробником та 

споживачем цих ризиків; 

 по-четверте, виникають нові типи соціальних конфліктів, пов’язаних 

із виробництвом та розповсюдженням ризику; 

 по-п’яте, основною метою та завданням суспільства ризику виступає 

забезпечення безпеки [273]. 

Отже, як зазначає Л. Плівденко, ризики стають рутиною, буденністю, 

тому не розвиток, а безпека стає прерогативою та організує поведінку 

суспільства [194].  
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Деякі науковці, зокрема Ю. Бондарчук та А. Марущак, поняття 

«загроза» і «ризик» ототожнюють [15, с. 39-40], також тотожним є тлумачення 

цих понять у словнику С. Ожегова як можливої небезпеки [135, с. 591, 716]. 

Ми не можемо погодитись із такою думкою, адже ризик передбачає кількісну 

оцінку, на відміну від загрози, тобто, можна оцінити ризик виникнення певної 

загрози, а не її саму. Значний внесок у ризикологію здійснюють фахівці у 

галузі економічної безпеки, а також проводять розмежування понять «ризик» 

та «загроза» у контексті забезпечення сталого розвитку та зміцнення безпеки. 

Загалом, проаналізувавши та систематизувавши їхні наукові здобутки, 

можна виокремити основні підходи до розуміння поняття «ризик»: 

 визначення ризику як вірогідності виникнення небезпеки [283, с. 3], 

можливості прояву негативних наслідків [281, с. 11], небезпек, які спричинять 

збитковість [309, с. 19], непевності, нестійкості та невизначеності [289, с. 130]; 

 трактування ризику як вірогідності відхилення від встановленої мети, 

недосягнення цілей [276, с. 11; 293, с. 9; 308, с. 37], недосягнення запланованих 

результатів у процесі господарської діяльності [282, с. 35]. 

Більшість науковців, що досліджують питання безпеки, також 

виокремлюють поняття небезпеки, зокрема В. Ярочкін та Я. Бузанова 

розглядають загрози у взаємозв’язку із попередженням небезпеки на різних 

рівнях (мікро- та макрорівнях) та із забезпеченням безпеки [274]. Оскільки, 

небезпека, на їхню думку, є об’єктивною можливістю негативного впливу на 

соціально-економічну систему, то загроза виступає конкретною формою 

небезпеки або сукупністю негативних чинників чи умов, що перешкоджають 

досягненню національних інтересів. Ризик трактується як можливість 

виникнення негативних наслідків від діяльності будь-якого суб’єкта 

суспільних відносин [267]. Досить чітко розмежовує ці поняття Н. Луман, 

адже зазначає, що при зіткненні з небезпеками та ризиками, можливими є 

збитки у майбутньому, розміри яких наразі невідомі. При прояві небезпек 

негативні наслідки виникають із оточуючого середовища, тоді як збитки 

ризиків пов’язані із діяльністю або бездіяльністю самого суб’єкта [11, с. 78]. 
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Таким чином, загрози породжуються незалежно від волі індивіда, а ризики 

безпосередньо пов’язані з його діями.  

Сучасними науковцями здійснюється класифікація соціальних ризиків за 

численними ознаками, застосовуючи різні підходи (рис. 2.4). Так, за типами 

суспільства у межах формаційного підходу відповідно розрізняють первісно-

суспільні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні та соціалістичні ризики. 

Згідно з теорією модернізації виокремлюють традиційні, притаманні усім 

типам суспільства, та сучасні ризики, властиві суспільству сьогодення. Отже, 

як бачимо, саме соціальні ризики розрізняють за їх виникненням та впливом 

на соціальну сферу суспільного життя. 

Досліджуючи семантику соціального ризику, доцільно звернути увагу на 

законодавчо закріплене визначення ризику як обставин, «внаслідок яких 

громадяни та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди 

засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних 

послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» [137]. 

Близьку за змістом дефініцію запропонували П. Пилипенко, В. Буряк, 

С. Синчук: соціальний ризик – це соціально значима обставина об’єктивного 

характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) не здатні самостійно 

себе утримувати, а тому потребують додаткового матеріального захисту з боку 

держави [199, с. 188]. 

На об’єктивності існування соціального ризику також наголошують 

А. Мерзляк та Т. Кравченко, адже зауважують, що соціальний ризик – це 

реальна загроза матеріальних і моральних збитків, яка руйнує життєву 

стабільність і відносне благополуччя населення [111, с. 170]. Також 

Т. Кравченко уточнює, що «соціальний ризик» – це, по-перше, закріплена 

законодавством та визнана суспільством соціально значуща обставина 

об’єктивного характеру, а, по-друге, громадяни не можуть самостійно 

уникнути цієї обставини [85; 86]. 
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Джерело: складено автором на основі [104; 112; 113]. 

Рис. 2.4 Класифікація ризиків у сучасних наукових дослідженнях  
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Низка науковців у своїх працях деталізують ці соціально значимі 

обставини та цим самим звужують розуміння поняття соціального ризику. 

Зокрема, Е. Мачульская розглядає соціальний ризик як можливість настання 

матеріальної незабезпеченості в результаті відсутності заробітку або 

трудового доходу з об’єктивних соціально значущих причин, а також у зв’язку 

з додатковими витратами на утримання дітей та інших членів сім’ї, які 

потребують допомоги, на задоволення потреб у медичних і соціальних 

послугах [110, с. 12], а В. Роик до цих обставин включає втрату працездатності 

(професійні та загальні захворювання, нещасні випадки, у тому числі на 

виробництві) або відсутність попиту на працю (безробіття) [224, с. 21]. 

Вчені Т. Гарасимів та В. Роик визначають соціальний ризик як 

«ймовірність настання матеріальної незабезпеченості працівників внаслідок 

втрати працездатності чи заробітку» та цим самим окреслюють коло 

соціальних, спричинених біологічними та економічними причинами [28; 224], 

а дефініція Е. Мачульская також охоплює й соціальні причини, пов’язані з 

«додатковими видатками щодо утримання дітей (інвалідів), а також щодо 

задоволення потреб у медичних та/або соціальних послугах» [110]. 

Із позицій наслідків для безпеки характеризують соціальні ризики 

Д. Станко та Н. Мешавкіна як події, що підривають безпеку людини в 

економічному контексті та в контексті загального добробуту [302], а також 

виникають і проявляють себе у межах соціальної сфери суспільства, негативно 

впливають на життєдіяльність індивідів, соціальних груп та суспільства 

загалом [112]. 

Таким чином, можна виокремити вузьке та широке розуміння 

соціального ризику. Прихильники першого підходу загалом сприймають 

соціальний ризик як вірогідність настання негативного наслідку, а 

представники другого – як непевність, невизначеність, тобто не виключають і 

позитивний результат [272]. 

Як слушно зазначає Н Болотіна, «соціальний ризик» є підставою для 

виникнення права на соціальне забезпечення [17], адже із розширенням кола 
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та кількості ризиків здатність родини нейтралізовувати їх власними зусиллями 

суттєво знижується. Саме тому це поняття потребує чіткого визначення, 

обґрунтування та законодавчого закріплення переліку соціальних ризиків.  

Г. Еспін-Андерсен запропонував класифікувати ризики на три ключові 

групи: класові, плину життя та поколінь. В основу розподілу науковець поклав 

можливість їх нейтралізувати за допомогою зусиль сім’ї, шляхом 

перерозподілу через ринкові механізми чи завдяки діям щодо їх нейтралізації 

виконанням своїх функцій соціальною державою [284]. 

Зокрема, на думу дослідника, класові ризики, що належать до першого 

типу, виникають внаслідок нерівномірності перерозподілу соціальних ризиків 

між різними верствами населення, так званими соціальними групами. Таку 

нерівномірність може зменшити, застосовуючи відповідні інструменти та 

важелі соціально-економічної політики, соціальна держава, адже ринкові 

інструменти подолання таких ризиків є недоступними для найбільш ризикових 

груп через брак коштів.  

Другий тип – ризики плину життя – полягають у нерівномірності 

розподілу соціальних ризиків у різні проміжки життя. Так, наприклад, ризик 

бідності є найвищим в дитинстві, зокрема у багатодітних сім’ях, а також у 

похилому віці через втрату продуктивності та працездатності. Саме такими 

тенденціями Г. Еспін-Андерсен пояснює спрямованість державних соціальних 

політик на захист дітей шляхом надання родинних допомог та пенсіонерів 

через виплату пенсій. Варто зауважити, що для України також властивий 

високий рівень незабезпеченості людей похилого віку. 

До третьої групи, згідно з Г. Еспін-Андерсеном, належать ризики поколінь, 

які обґрунтовуються наявністю перманентних низьких життєвих можливостей у 

деяких верств суспільства. Так, наприклад, бідність має високу вірогідність 

успадкування та ймовірність настання бідності у вихідців з бідних сімей у 2,6 

раза вища, ніж у решти людей [284]. Це особливо актуально для України, адже ці 

ризики загострюються в умовах політичної, економічної та соціальної 

нестабільності та, як наслідок, сьогодні 25,6% населення, або 11,8 млн., живуть 
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за межею бідності, тобто кожен четвертий громадянин [138]. Саме тому 

необхідним є втручання держави, адже самостійне подолання ризиків поколінь 

для цих груп населення є вкрай складним та практично неможливим. 

Дещо інше групування соціальних ризиків пропонує Е. Мачульская, 

зокрема, науковець пропонує виокремлювати ризики: 

1) економічного характеру – відсутність попиту на працю (безробіття), 

трудові каліцтва і професійні захворювання (інвалідність, смерть 

годувальника); 

2) фізіологічного характеру – тимчасова або стійка втрата 

працездатності від загального захворювання, вагітність і пологи, старість; 

3) демографічного характеру – утримання і виховання дітей [110, с. 7]. 

Така класифікація цілком охоплює перелік основних соціальних ризиків, 

затверджених Радою Європи у Європейській конвенції про соціальне 

забезпечення [47]. 

Соціальні ризики проявляються по-різному для кожної країни зокрема, а 

передумовами специфіки їх прояву в Україні виступили більшою чи меншою 

мірою такі причини: 

1) історико-культурні – пов’язані з перебуванням України у складі 

інших, більш могутніх держав привело до відсутності власної економічної та 

соціальної політики та, як наслідок, до подальшого копіювання досвіду інших 

країн у процесі реформування власної економічної та соціальної політики у 

роки незалежності; 

2) політичні – нерозвиненість інституту державної влади, адже 

компетенції республіканського керівництва були суттєво обмежені, а її 

подальше блискавичне виокремлення у 90-х роках призвело до трансформації 

владних інститутів у лобістів корпоративних інтересів фінансово-промислових 

груп, які, як наслідок, цілковито неспроможні відстоювати інтереси інших 

прошарків суспільства; 

3) економічні – потреби первинного накопичення капіталу в 90-х роках 

поряд із глибинними кризовими явищами призводили до нехтування науково-
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технічним прогресом, інноваціями, заходами поліпшення умов праці тощо, а 

неспроможність держави їх нівелювати сприяла генерації ризиків, які 

набували хронічного та системного характеру; 

4) соціальні – розпад тоталітарного соціального порядку супроводжувався 

руйнуванням стереотипів щодо якості та рівня суспільного життя, стандартів та 

умов праці, а також такими негативними наслідками, як зубожіння населення, 

фактичне зникнення такого прошарку суспільства, як середній клас, поширенням 

безробіття, гіперзнеціненням доходів, що своєю чергою знижувало мотивацію до 

праці, продуктивність та якість праці, сприяло наростанню недовіри до 

роботодавця, державних інститутів, банківської системи, руйнувало соціальну 

ініціативу, неможливість адаптуватися до нових умов сприяла численній 

міграції, відтоку мізків [273].  

Отже, основною передумовою виникнення соціальних ризиків все ж 

виступає неузгодженість та невідповідність між соціальної та економічною 

політикою, їхніми завданнями та цілями, зокрема, на думку низки авторів, 

такому розриву сприяє: 

1. Витратомісткість та низька ефективність соціальної сфери. Загалом 

соціальній сфері в Україні притаманна заплутана та непрозора система 

надання соціальних пільг, що не сприяє ефективному перерозподілу ресурсів 

для надання допомог найбільш малозабезпеченим верствам населення.  

2. Недостатність нормативно-правового регулювання якості надання 

соціальних послуг, що ускладнює контроль за ефективністю видатків на 

соціальні заходи. 

3. Тривале недофінансування соціальної сфери, покриття лише 

поточних видатків, що призвело до фактичного руйнування соціальної 

інфраструктури, морального та фізичного зносу основних засобів, хронічної 

потреби у капітальних видатках та не сприяє якості надання послуг 

соціальною сферою. 

4. Переважання бюджетного фінансування та несистематичність і 

стихійність запровадження приватного фінансування зумовлюють зростання 
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навантаження на бюджети різних рівнів, а хронічна дефіцитність бюджетів та 

безконтрольність витрачання бюджетних коштів зумовлюють фінансування 

цього сегменту за залишковим принципом. 

5. Недорозвиненість та неврегульованість ринку праці. Непрозорість 

механізму регулювання попиту та пропозиції робочої сили на вітчизняному 

ринку праці, а також невідповідність ліцензійних обсягів підготовки фахівців 

у навчальних закладах із реальною потребою в них зумовлюють хронічні 

зрушення та деформацію ринку праці, незадоволення потреб у фахівцях в 

одних галуз та їх суттєвий надлишок у інших, перманентний дефіцит фахівців 

у сільській місцевості, у окремих областях та регіонах та, відповідно, 

неефективність використання трудового потенціалу загалом.  

6. Низька соціальна свідомість найманих працівників та соціальна 

відповідальність роботодавців, що виникає в умовах недобросовісної 

конкуренції та дозволяє підприємцям отримувати надприбутки. Зокрема, 

більш низький рівень заробітної плати, її повільне зростання та повне або 

часткове приховування від податкових органів, небажання поліпшувати умови 

праці та підвищувати рівень безпеки працівників має місце у регіонах, де 

спостерігається надлишок робочої сили. 

7. Фактична відсутність взаємозв’язку між продуктивністю праці та її 

оплатою. Найчіткіше втрата такого зв’язку прослідковується за умов тарифної 

оплати праці. Втрата кореляції між якістю виконання робіт та їх оплатою 

практично нівелює стимуляційний ефект оплати праці, не сприяє підвищенню 

її продуктивності, не гарантує впровадження інновацій та, фактично, вилучає 

інвестиційні ресурси підприємств, організацій, установ, що перетікають 

натомість у фонд оплати праці. 

8. Нераціональна структура доходів громадян, пов’язана із суттєвим 

узалежненням від обсягів соціальних трансфертів, які часто не перебували у 

взаємозв’язку із економічною активністю їх одержувачів, та, відповідно, не 

дає змоги коригувати споживчий попит і призводить до інфляційного 

зростання доходів.  
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9. Виникнення соціального сирітства та дитячої бездоглядності 

внаслідок неконтрольованості процесів трудової міграції, а також чіткі 

тенденції до депопуляції населення, нижча, ніж у розвинених країнах, 

тривалість життя призводить не лише до соціальних, а й економічних втрат.  

10. Недоступність медичного обслуговування, непрозорість 

фармацевтичного ринку, деградація мережі закладів охорони здоров’я у 

сільській місцевості та віддалених районах, хронічне недофінансування витрат 

на охорону здоров’я у зв’язку з дефіцитністю бюджету, відсутність страхової 

медицини не сприяють розвитку здорової нації та генерують соціальні ризики. 

11. Незабезпеченість житлом, подальша урбанізація та відсутність 

доступного житла на ринку, неврегульованість ринку нерухомості, 

неврегульованість діяльності фондів фінансування будівництва та фондів 

операцій з нерухомістю, відсутність стандартизованих контрактів між 

суб’єктами будівництва, нерозвиненість практики застосування фінансових 

санкцій у разі порушення умов контракту, незахищеність прав індивідуальних 

інвесторів, тіньовий характер операцій оренди житла також породжують 

численні соціальні ризики. 

12. Нерозвиненість механізму перетворення заощаджень на інвестиції, 

внаслідок недовіри населення до банківської системи, неадекватності 

механізмів надання кредитів, переважання пасивних інвестицій над 

активними, переважання споживчого кредитування у зв’язку із його 

спекулятивним характером, який по-суті не сприяє економічному піднесенню 

та призводив до зростання частки безнадійної заборгованості та передання її 

напівлегальним колекторським фірмам, які своєю чергою породжували 

соціальні ризики для боржників та сприяли зростанню їхнього боргу через 

непрозору систему фінансових санкцій до розмірів, неспівмірних із доходами 

позичальників [43, с. 17; 62, с. 193-194; 70, с.29; 91, с. 242]. 

Як слушно зауважує Т. Коваль, соціальні ризики сьогодення 

модифікуються, ускладнюються та їм притаманна низка особливостей: 

 по-перше, вони не обмежуються часом, простором чи 
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територіальними межами; 

 по-друге, складно виявити причинно-наслідковий зв’язок із 

факторами, що їх утворюють, адже для них характерна нелінійна 

багатофакторна залежність; 

 по-третє, соціальним ризикам властива абстрактність, адже їх не 

завжди можна перевірити безпосередньо, однак наслідки їх реалізації є доволі 

реальними; 

 по-четверте, соціальні ризики можуть самопровокуватись, адже 

інформація про їх вірогідність поширюється через засоби масової 

інформації та підвищує вірогідність їх виникнення і збільшує масштаби їх 

наслідків; 

 по-п’яте, спроби нейтралізувати чи мінімізувати ризики не завжди 

приводять до очікуваних результатів, адже їх ефективність часто знижується 

тим, що введення компоненти безпеки у системи значно ускладнює її 

внутрішню будову та робить систему уразливішою, а витрати на зміцнення 

безпеки можуть перевищити позитивний ефект від їх впровадження; 

 по-шосте, оскільки ризикам притаманна вірогідність, оцінка 

можливості їх настання та наслідків їх реалізації не може бути цілком 

достовірною та містить випадкову складову, що своєю чергою також 

породжує низку ризиків, пов’язаних із управлінням ними; 

 по-сьоме, параметричні моделі оцінки соціальних ризиків не 

дозволяють врахувати усі фактори впливу, адже динамічність сучасного 

суспільства висуває вимоги обмеженості в часі щодо формування висновків та 

прийняття рішень, тому рішення щодо управління ризиками стають 

вразливими у зв’язку із можливістю виникнення похибок; 

 по-восьме, соціальні ризики можуть трансформуватися. Так, 

соціально-економічні ризики призводять до класового розриву, а ігнорування 

цього, своєю чергою, може призвести до політичних наслідків не лише у 

національному, й в міжнародних масштабах [72, с. 363]. 

Також варто зауважити, що не всі соціальні ризики можна адекватно 
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компенсувати, адже наслідки деяких носять глобальний характер (наприклад, 

радіаційні забруднення, стихійні лиха тощо). Саме тому актуалізується 

питання формування адекватного та дійового механізму управління 

соціальними ризиками. 

Згідно з дефініцією Т. Кравченко та А. Мерзляк, управління 

соціальними ризиками виступає сукупністю методів, прийомів та заходів, які 

дозволяють «прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів задля 

їхнього зменшення та забезпечують такий рівень соціальної справедливості, 

соціальної захищеності громадян, який дасть можливість значно підвищити 

рівень їх життя і добробуту та справлятиме позитивний вплив на соціальне 

самопочуття населення» [111, с. 175]. Відповідно державна політика у сфері 

управління соціальними ризиками, на думку науковців, – сукупність 

повноважних дій та стратегічно орієнтованих цілей і принципів органів 

державної влади щодо феномену соціальних ризиків як якісної складової 

соціально-економічного розвитку суспільства з метою управління 

соціальними взаємовідносинами і розподілом соціальних ресурсів, стосовно 

прогнозування і настання ризикових подій, у тому числі й від прийняття 

управлінських рішень, їх подолання і мінімізації, забезпечення високого рівня 

соціальної справедливості, соціальної захищеності, поліпшення рівня життя і 

добробуту громадян та позитивного впливу на соціальне самопочуття 

населення, що узгоджується з національними інтересами» [111, с. 175]. 

Для управління ризиками І. Сєдов пропонує наступний алгоритм:  

1) якісний аналіз ризиків (збір, класифікація, групування ризиків);  

2) кількісна оцінка ризиків (обчислення ймовірностей настання ризиків, 

їх вагомості та оцінка наслідків);  

3) мінімізація ризиків (розроблення стратегій, відбір оптимальної 

стратегії та її реалізація);  

4) здійснення контролю (моніторинг, коригування оцінок ризиків, 

застосування тактичних заходів при відхиленні від стратегії) [227]. 

Систематизація соціальних ризиків дозволяє здійснити методологічне 
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обґрунтування механізму управління соціальними ризиками, моделі соціального 

захисту населення, а відтак дозволяє обрати дійові інструменти забезпечення 

державного регулювання системи соціального страхування загалом. 

Недосконалість існуючої системи соціального захисту, а також аморфність 

соціальної політики неспроможні забезпечити соціальну політику в Україні, 

адже основою безпеки виступає застосування превентивних заходів. Більше того, 

сучасне суспільство закономірно вважається «суспільством ризику», якому 

властиві постійні технологічні, природні, економічні, екологічні та інші 

потрясіння. 

Важливим завданням державної політики є попередження та 

недопущення соціальних ризиків, ідентифікація соціальних конфліктів, які 

виконують як позитивні, так і негативні функції. В умовах демократії 

соціальний конфлікт виступає рушійною силою прогресу, підвищення рівня та 

поліпшення якості життя, задоволення потреб та модернізації суспільства 

загалом. Однак у «перехідних суспільств» з постійною соціальною 

нестабільністю соціальні конфлікти створюють напругу, загострюють 

суперечності, зростають у масштабах, набувають стихійного характеру, 

стають неконтрольованими та призводять до деструктивних наслідків. 

Для управління конфліктами важливе значення має збір та обробка 

інформації про конфлікти, а одним із методів, що забезпечують збір даних про 

конфлікти виступає типологізація конфліктів, адже «забезпечує класифікацію 

їх форм, що допомагає не тільки побачити різні типи конфліктів (сімейні, 

учбові, міждержавні і т.п.), але й глибоко з’ясувати їх сутність, яка 

виявляється в різноманітності конфліктів» [57, с. 16]. 

Вітчизняними науковцями проведено ґрунтовну класифікацію 

соціальних конфліктів за низкою ознак (рис. 2.5). Зокрема, за наслідками і 

функцією, що реалізується конфліктом, розрізняють конструктивні і 

деструктивні; необхідні й невиправдані; горизонтальні й вертикальні, однак, 

на нашу думку, в основу такого поділу покладено ще й ознаку способу 

поширення, адже соціальний конфлікт може поширюватися в межах одного 
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суспільного прошарку, тобто горизонтально, а також зверху вниз (низхідним) 

чи знизу вверх (висхідним способом) і таким чином відбувається вертикальне 

поширення соціального конфлікту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: складено автором на основі [40; 104; 235] та доповнено низкою класифікаційних ознак, 
зокрема актуальністю, відкритістю, способом поширення та запропоновано розрізняти типи 
конфліктів за етапами розгортання, а саме: назріваючі, активні та затухаючі 
 

Рис. 2.5 Класифікація соціальних конфліктів 

Соціальні конфлікти 

За наслідками — конструктивні 
— деструктивні 

За функцією, що реалізується — необхідні 
— невиправдані 

За тривалістю — короткочасні 
— затяжні 

За актуальністю — гострі 
— хронічні 

За характером перебігу — насильницькі 
— ненасильницькі 

За відкритістю — латентні 
— відкриті 

За способом поширення — горизонтальні 
— вертикальні 

За характером виникнення 
— стихійні 
— випадкові 
— сплановані 

За характером затухання 
— спонтанно 
— внаслідок домовленості 
— внаслідок зовнішнього втручання 

За регульованістю 
— керовані 
— слабо керовані 
— некеровані 

За ознакою об’єктивності — об’єктивні 
— суб’єктивні 

За етапом розгортання 
— назріваючі 
— активні (в розпалі) 
— затухаючі 
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За тривалістю виокремлюють короткочасні, тривалі та безнадійно 

затяжні, проте за своєю суттю тривалі та безнадійно затяжні конфлікти є 

практично тотожними в сучасних динамічних умовах, адже тривалість більша 

за рік фактично стає довгостроковою [104]. 

Науковець Е. Лібанова за характером перебігу розрізняє гострі й 

хронічні; латентні й відкриті та насильницькі й ненасильницькі конфлікти, 

хоча тут мають місце також критерій відкритості конфлікту та його 

актуальності. Стихійні, випадкові й сплановані конфлікти виокремлюють за 

характером виникнення, а за характером затухання виділяють конфлікти, що 

припиняються спонтанно, внаслідок домовленості сторін та завдяки 

втручанню зовнішніх сил [104]. 

На соціальні конфлікти здійснюють вплив різні суб’єкти суспільних 

відносин, зокрема держава в особі уряду, адже її завдання полягає у мінімізації 

соціальних конфліктів та недопущенні їх розгортання та переростання у 

відкриті протистояння. Саме тому одним із завдань соціальної політики 

виступає регулювання соціальних конфліктів, однак останні своєю чергою не 

зажди піддаються такому регулювання. Відповідно соціальні конфлікти 

бувають різного рівня урегульованості, а крайніми проявами виступають 

керовані та некеровані. 

Доцільно також звернути увагу на зміщені соціальні ризики, адже 

існують випадки, коли соціальний конфлікт приховує інший невидимий та 

неочевидний, який по-суті й послужив поштовхом до розгортання явного.  

Як і кожне соціальне явище, соціальний конфлікт проходить певні 

етапи, тобто для нього характерний життєвий цикл. О. Зінчина пропонує 

виокремлювати такі етапи: 

 виникнення і розвиток суперечливої ситуації; 

 сприйняття суперечливої ситуації як конфліктної хоч би однією із 

сторін; 

 початок відкритої конфліктної взаємодії; 

 розвиток відкритого конфлікту; 
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 вирішення конфлікту [57, с. 40]. 

На нашу думку, не доцільно виокремлювати етап конфлікту вирішення, 

адже не усі конфлікти вирішуються, існують приклади сьогодення, коли 

конфлікти набувають циклічного характеру, як, наприклад, «сектор газу», то 

затухають, то знову відновлюються, таким чином слушно буде говорити про їх 

затухання. 

Також виокремлюють фази конфлікту, які витікають з етапів розгортання 

конфлікту та виступають своєрідним життєвим циклом конфлікту (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: побудовано автором на основі [57, с. 40-41]. 

 
Рис. 2.6 Фази конфлікту 

 

Як видно з рис. 2.6, конфлікт у початковій фазі (відрізок 0А) перебуває 

на етапі виникнення, розвитку та усвідомлення конфліктної ситуації, на етапі 

початку відкритої конфліктної ситуації має місце фаза підйому (відрізок АВ), 

пік конфлікту припадає на етап розвитку відкритого конфлікту (ВС), а на етапі 

вирішення конфлікту відбувається його затухання (СХ). 

Як зазначає О. Зінчина, найвища можливість вирішення конфлікту, коли 

він перебуває на початковій фазі – 90%, згодом на фазі підйому різко 

скорочується до 50% та є практично неможливою (5%) на піку конфлікту, 

однак згодом знову зростає до 20% на фазі спаду конфлікту (рис. 2.7) [57, 

 с. 40-41].  

Отже, найоптимальнішим варіантом є пошук шляхів вирішення 
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конфлікту на етапі виникнення та розвитку конфлікту, не допускаючи 

відкритого протистояння. На відміну від О. Зінчиної, О. Денисова розрізняє 

лише три фази конфлікту: латентну, пік та вирішення [40]. Таким чином, за 

етапом розгортання пропонуємо розрізняти назріваючі (у початковій фазі), 

активні (у фазі підйому та піку) та затухаючі конфлікти (у фазі спадання)  

(рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Джерело: побудовано автором за даними [57, С. 40-41]. 
 

Рис. 2.7 Можливість вирішення конфлікту у відповідних фазах  
 

Томас-Кілмен запропонували двохвимірну модель стилів конфліктної 

поведінки, виходячи з рівня врахування інтересів конфліктуючих сторін  

(рис. 2.8). В околі точки А відбувається максимальне врахування власних 

інтересів та ігнорування інтересів іншого, тобто примус на свою користь. В 

околі точки В має місце поступка, адже власні інтереси ігноруються, а 

інтереси іншого задовольняються на максимальному рівні. На перетині 

інтересів обох сторін має місце компроміс (точка Е), який дозволяє врахувати 

інтереси конфліктуючих сторін із певними поступками, із мінімальними 

втратами. 

Існують такі моделі поведінки у конфліктних ситуаціях, які дозволяють 

максимально врахувати потреби обох сторін та називаються співпрацею  

(в околі точки D), однак має місце і протилежна ситуація, коли інтереси 

жодної із сторін не враховуються, таким чином відбувається ухилення від 
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вирішення конфліктної ситуації (в околі точки С). 

Події сьогодення свідчать про те, що численні релігійні громади та 

конфесії можуть виступати факторами дезінтеграції українського суспільства 

та генерувати соціальні ризики, посилювати конфлікти, застосовуючи 

опосередковані інструменти психологічного впливу. На початок 2016 року в 

Україні налічували 35116 релігійних громад, їх кількість подвоїлась за  

17 років [244, с. 22]. Оскільки лідери різних конфесій приймають активну 

участь у політичних подіях, то їх діяльність на сьогодні містить суттєвий 

конфліктний потенціал, який неодмінно необхідно враховувати при управлінні 

конфліктами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Двохвимірна модель стилів конфліктної поведінки  
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1) політичні (державна влада, суверенітет і автономія територіально-

національних утворень, легалізація діяльності соціально-політичних 

національних рухів, розвиток місцевого самоврядування);  

2) економічні (економічний розвиток регіонів, доходи населення і 

формування бюджету, зайнятість населення, проблеми ціноутворення тощо);  

3) національно-культурні (культурна автономія, мовні проблеми, освіта);  

4) екологічні (забруднення довкілля, будівництво та експлуатація 

екологічно шкідливих підприємств тощо) [104, с. 92-93].  

Основними засобами управління міжетнічними конфліктами 

виступають: 

 розробка комплексних державних програм у сфері етнонаціональних 

відносин; 

 розробка плану заходів щодо попередження виникнення 

міжнаціональних конфліктів на місцях; 

 вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та 

раціональне використання їхнього потенціалу, розвиток депресивних регіонів, 

сприяння розвитку регіональної економічної взаємодії як чинника гармонізації 

міжнаціональних інтересів; 

 закріплення міжетнічної толерантності через засоби масової 

інформації; 

 створення громадських організацій, покликаних поєднувати зусилля 

різних етносів для вирішення суспільних проблем (економічних, соціальних, 

екологічних тощо); 

 збереження історичної спадщини народів країни, створення у 

суспільстві атмосфери поваги до їхніх культурних цінностей, подальший 

розвиток їхньої національної самобутності й традицій; 

 розширення повноважень місцевого самоврядування;  

 своєчасне і мирне вирішення суперечностей і конфліктів через 

розробку і реалізацію погоджувальних процедур [104, с. 97]. 

Ефективному управлінню ризиком міжетнічних конфліктів передує 
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ґрунтовний аналіз: 

 розташування етнічної меншини;  

 культурно-історична ідентичність етнічної групи; 

 культурно-релігійні чинники;  

 рівень політичної активності етнічної меншини; 

 психологічні та метальні чинники; 

 рівень та якість життя етнічної меншини; 

 економічне підґрунтя конфліктної ситуації. 

Отже, в узагальненому вигляді основними генераторами соціальних 

ризиків виступають такі фактори:  

1) руйнування старих систем (економічної, політичної, соціальної тощо) 

та незавершеність формування нових; 

2) переважання політичної сфери над усіма іншими; 

3) несформованість арбітражних незацікавлених сторін; 

4) відсутність адекватної системи управління соціальними ризиками та 

конфліктами. 

На думку низки українських науковців, і ми її підтримуємо, «основними 

конфліктогенами сьогодні виступають нестійкість та нестабільність 

економічної системи, нестабільність політичної ситуації, постійні 

перерозподіли сфер впливу між фінансово-промисловими групами та їхніми 

представниками у політичних колах, соціальна незахищеність населення, 

неспроможність держави забезпечити мінімальні соціальні гарантії на 

прийнятному рівні, зростання соціальної напруженості внаслідок поширення 

проблемних сфер та суперечностей у трудових відносинах, соціальній 

стратифікації, міграційних процесах, міжетнічних та міжконфесійних 

взаємовідносинах. До суспільних конфліктогенів також відносять проблеми 

зростання злочинності, падіння моралі та бездуховність окремої частини 

суспільства, безсистемний розподіл повноважень між центральними та 

місцевими органами влади, поширення корупції у владних структурах тощо» 

[104, с. 79]. 
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Серед основних інституційних факторів зниження соціальної 

напруженості в українському суспільстві Е. Лібанова пропонує виокремити: 

«гласність та підзвітність, політичну стабільність, ефективність держави, 

дієвість державного регулювання, ефективність законів, подолання корупції, 

рівень довіри у суспільстві (горизонтальний та вертикальний), який залежить, 

зокрема, від традицій, культурних, моральних норм, суспільних цінностей» 

[104, с.79]. 

Близьким до поняття соціальних ризиків є соціальна напруженість як 

результат нерівноваги соціальної системи. В основі соціальної напруженості 

лежить незадоволеність та фрустрація як результат деривації. Характер 

соціальної напруженості та її інтенсивність залежать від ієрархічного рівня 

потреби, що не задовольняється, тобто від її пріоритетності. Напруженість має 

місце на фазах розгортання та піку конфлікту. «Якщо при моделюванні 

соціальних конфліктів розрізняють стадії попередження (профілактики), 

управління та вирішення конфліктів, то при моделюванні соціальної 

напруженості мова може йти про попередження, своєчасне вирішення 

комплексу соціальних проблем та соціальних суперечностей» [235]. 

Зростанню конфліктного потенціалу суттєво сприяють: 

 незадоволеність рівнем та якістю життя; 

 висока недовіра до владних структур та лідерів; 

 низьке залучення у легітимних політичних формуваннях; 

 низька політична активність та неможливість впливу на політичні та 

соціально-економічні процеси в країні; 

 політичні та економічні притискання, переслідування; 

 збільшення обмежень та несвобод (політичних, інформаційних, 

економічних, релігійних, вільного пересування тощо). 

В умовах кризи економічної, політичної та соціальної більшість 

конфліктів переростає у дисфункційні, деструктивні та антагоністичні. 

Конфлікти поглиблюються та набувають хронічного характеру, коли 

вирішення конфлікту практично малоймовірне, що збільшує масштаби 
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конфлікту, залучаючи широкі верстви населення та зумовлює поляризацію, 

дезінтеграцію суспільства загалом та, відповідно, погіршують якість його 

життя [40]. 

Для того, щоб конфлікт набував конструктивних ознак та була високою 

вірогідність вирішення конфлікту, доцільно здійснювати управління 

конфліктом. Під управлінням конфліктом розуміють «цілеспрямований, 

зумовлений об’єктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах 

розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення 

конфлікт» [57, с. 42], таким чином основною метою конфлікту є адекватне їх 

вирішення для попередження деструктивних наслідків. 

Здійснюючи оцінку конфлікту визначають : 

 причини конфлікту; 

 учасників конфлікту; 

 динаміку конфлікту; 

 позиції конфліктуючих сторін (мету, потреби, сподівання тощо); 

 методи, засоби та форми розв’язання конфлікту [57, с. 42]. 

Управління конфліктами як складний процес включає певні види 

діяльності відповідно до етапів конфлікту: прогнозування конфліктів і 

оцінювання їх функціональної спрямованості на етапі виникнення та розвитку 

конфлікту; попередження або стимулювання конфлікту на етапі усвідомлення 

конфлікту; регулювання конфлікту на етапі початку відкритого конфлікту та 

його розвитку, а вирішення конфлікту на етапі розв’язання (затухання) 

конфлікту [57, с. 44] (табл. 2.4).  

Обрана система управління соціальними ризиками та соціальними 

конфліктами повинна гарантувати соціальну політику та адекватно 

співвідноситись із соціальними та економічними пріоритетами розвитку 

суспільства, бути достатньо гнучкою, щоб враховувати макроекономічні та 

політичні процеси, що мають місце в країні та є надзвичайно динамічними в 

умовах сьогодення.  
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Таблиця 2.4 

Види діяльності, технології, заходи, шляхи та методи управління конфліктами на різних фазах  

Фази Види діяльності Технології Заходи Шляхи та методи 
Початкова Прогнозування та оцінка Інформаційні  

Комунікативні 
Соціально-психологічні 

Організаційні 

1) заперечення, замовчування 
конфліктів 

1) стратегічні, що 
орієнтовані на 

попередження конфліктів 
та криз на основі 

наукового прогнозу, 
превентивного створення 

правових, політичних, 
економічних і соціально-
психологічних інститутів 
та умов для стабільного 

розвитку соціальної 
системи; 

Підйом Попередження або 
стимулювання 

2) застосування репресивних 
заходів до однієї чи всіх 
конфліктуючих сторін 

Пік Регулювання (визнання 
реальності, легітимізація 
та інституціоналізація) 

Протестні (мітинги, страйки, 
пікети, акції громадської 

непокори) 

2) тактичні (застосування 
силових засобів до їхніх 
учасників, налагодження 
переговорного процесу); 

Затухання Вирішення Насильницькі (репресії, 
демонстрація сили, різні форми 

примусу) 
Мирні (переговори, погодження, 
компроміси, прийняття рішень, 

направлених на зміну 
управлінських інститутів) 

3) здійснення реформ, що 
покликані частково усунути 
передумови, які призвели до 

відкритого протиборства;  
4) спроби докорінного 

вирішення конфліктів шляхом 
усунення істотних його 

причин. 

3) оперативні (дії щодо 
обмеження конфлікту та 
усунення його наслідків) 

 
Джерело: складено автором за даними [57; 104; 235] 
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В основу моделі соціального захисту населення доцільно покласти 

превентивно орієнтовану систему управління соціальними ризиками, 

спрямовану на загальноприйняті гуманістичні ідеали та сприяння 

застосуванню прогресивних технологій та інновацій.  

Перехід України від тоталітарної до ринкової моделі соціально-

економічного розвитку вимагає застосування нових методів управління 

соціальними ризиками та соціальними конфліктами, із використанням 

обґрунтованої методологічної концепції управління соціальними ризиками, 

забезпечення соціального захисту населення, виваженої соціальної політики, 

а відтак якісного державного регулювання соціального страхування із 

використанням ринкових важелів та інструментів, передусім обґрунтованої 

та збалансованої системи соціального захисту. 

 

2.3. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування в 

Україні на сучасному етапі: системний підхід 

 

Дослідження регулювання соціального страхування в Україні в умовах 

зростання ролі держави в управлінні цим процесом набуває особливого 

значення, оскільки від оптимального функціонування цього механізму 

залежить існування соціально вразливих груп населення. Тому перед 

суспільством постає важливе питання дослідження системної парадигми 

механізму державного регулювання соціального страхування. За таких умов 

роль держави як регулятора актуалізується, хоча форми, способи 

регулювання, а також його межі різняться у різних економічних системах. У 

економічний науці макроекономічна проблема державного регулювання 

посідає чільне місце та зустрічається у працях представників зарубіжних та 

вітчизняних науковців, зокрема таких, як Л. Вітте [24], Т. Ганслі [27], 

Дж. Кейнс [64], В. Леонтьєв [95], К. Маркс [106], А. Маршалл [107], 

С. Соловйов [234] та інших. Також вагомого значення набули аспекти 

державного регулювання у сфері соціальної політики та політики 
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соціального захисту населення у дослідженнях О. Амоші [3], В. Бабкіна [5], 

В. Бідака [12], М. Білинської [13], В. Бодрова [16], Б. Данилишина [37], 

Т. Заяць [55], В. Куценко [90], Л. Ліпіч [99], Ю. Макогона [31] та інших. Їхні 

наукові здобутки сприяли формуванню теоретичних підвалин державного 

регулювання та реалізації практичних аспектів в умовах функціонування 

постіндустріального суспільства на ринкових засадах господарювання із 

збереженням вектора підтримки стратегічної розбудови соціальної держави.  

Загалом узагальнюючи їхні дослідження, можна зробити висновки, що 

державне регулювання соціального страхування також виступає важливим 

елементом управління соціальним страхуванням, зокрема з позицій 

формування та використання державних цільових фондів. 

Актуальність огляду системної парадигми механізму державного 

регулювання соціального страхування пояснюється зростанням в Україні 

соціальної напруги у зв’язку з політичною та економічною нестабільністю 

останніх років. 

Проблеми, що виникли протягом останніх років у сфері соціального 

захисту населення, актуалізують питання вдосконалення складових 

соціального захисту, перш за все це стосується соціального страхування 

населення та вироблення дійового механізму регулювання цієї сфери. 

Важливим кроком до вдосконалення механізму державного 

регулювання соціального страхування є перегляд економічного бачення 

цього явища, який повинен здійснюватись з урахуванням загальнонаукових 

положень щодо характеристики сутності та значення таких понять, як 

система, механізм державного регулювання. Формулюванню поняття 

«механізм», висвітленню його властивостей та особливостей впливу на 

зовнішнє середовище має передувати визначення поняття системи як 

категорії вищого ґатунку.  

Сучасна наука має потужну базу трактувань поняття «система», проте 

досі не вироблено єдиного підходу до розуміння цієї загальнонаукової 

категорії. 



 132

Один із основоположників загальної теорії систем Л. фон Берталанфі 

визначив систему як комплекс взаємодіючих елементів [76, с. 204]. Таке 

вузьке трактування цієї категорії обумовило потребу в подальшій деталізації. 

У грецькій мові термін «система» означає ціле, в рамках якого 

гармонійно та взаємопов’язано розташовані окремі елементи цього цілого. У 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови» система 

визначається як порядок, зумовлений правильним розташуванням і зв’язком 

частин чого-небудь [93]. Це визначення описує динамічні властивості 

системи, проте не розкриває всіх її характеристик та упускає її взаємодію з 

навколишнім середовищем. 

Більш точне визначення поняття системи наводить О. Старіш, зокрема 

він зазначає, що система – це відокремлена сукупність взаємодіючих між 

собою елементів, яка утворює певну цілісність, володіє певними 

інтегральними властивостями, що дозволяє їй виконувати в середовищі 

визначену функцію [242, с. 28]. 

З цього визначення випливає, що будь-яка система включає в себе 

певні елементи, зв’язки, має окреслені межі, функціонує у певному 

середовищі. При цьому варто зауважити, що система утворюється в тому 

випадку, якщо внутрішні зв’язки її елементів мають перевагу над зовнішнім 

впливом на них.  

О. Рябчинська конструктивними вважає такі поняття системи, як: 

а) комбінації елементів, що взаємодіють, організованих для досягнення однієї 

або декількох цілей; кінцевої множини функціональних елементів і відносин 

між ними, відокремленої із середовища відповідно до визначеної мети в межах 

певного часового проміжку; б) сукупності інтегрованих взаємопов’язаних 

елементів, що регулярно взаємодіють для досягнення певних цілей [225]. 

Отже, існує багато тлумачень поняття «система», але найґрунтовнішим, 

на нашу думку, є наступне: система – це сукупність поєднаних між собою та 

взаємопов’язаних частин (елементів), які в своїй цілісності створюють 

єдність, яка, своєю чергою, функціонує в певному середовищі, має певні 
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межі, а сила внутрішніх зв’язків цієї системи переважає над зовнішнім 

впливом на неї. 

Основні ознаки системи відображені на рис. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.9 Ознаки, якими характеризується будь-яка система 

 

Отже, системний підхід до державного регулювання соціального 

страхування обумовлює необхідність усвідомлення цього економічного 

явища як єдності механізму страхування, об’єкта страхування, функцій 

страхування, суб’єктів страхування і самого процесу страхування. Загалом 

сучасну систему соціального страхування поділяють на дві складові: 

а) перша, пов’язана з відновленням та збереженням працездатності 

працівників; б) друга – гарантує матеріальне забезпечення громадянам, котрі 

втратили працездатність або не мали її [7].  

Очевидним є те, що державне регулювання соціального страхування не 

повинно носити стихійний характер. Планомірна реалізація завдань і функцій 

держави стосовно регулювання соціального страхування можлива лише за 

умов функціонування спеціальної системи органів і установ, що входять до 
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механізму державного регулювання соціального страхування, який, своєю 

чергою, є важливим атрибутом державної соціальної політики. 

Перш ніж розкрити усі аспекти механізму державного регулювання 

соціального страхування, необхідно сформулювати чітке визначення поняття 

«механізм» як економічної категорії. В економічній науці поняття механізму 

вживається у переносному розумінні, переважно йому надають значення 

внутрішньої будови, системи чого-небудь.  

Переважна більшість економістів будь-який механізм (організаційно-

економічний чи політичний) розглядає як сукупність або послідовність 

певних явищ [68]. Так, А. Кульман, стверджує, що механізм містить певну 

послідовність економічних явищ: його складовими елементами одночасно 

виступають вхідне і вихідне явища, а також весь процес, який відбувається в 

інтервалах між ними. Водночас він зазначає, що механізм є природною 

системою та взаємозв’язком між різними економічними явищами [252]. 

Досить часто в науковій літературі можна зустріти трактування 

механізму як певної системи, що визначає послідовність кроків для 

досягнення певного результату. Подібне трактування подається в 

тлумачному словнику С. Ожегова і Н. Шведової, де механізм розглядається 

як система, що визначає порядок певного виду діяльності та характеризує 

послідовність станів і процесів, які складають будь-яку дію [75]. Як бачимо, 

наведені визначення дуже вузько трактують механізм з економічної точки 

зору. 

Більш детально складові механізму державного управління з позиції  

економічного розвитку розглядає Р. Рудніцька, яка характеризує це складне 

економічне утворення як систему, що включає в себе послідовність дій, 

етапів перетворення якогось явища за допомогою різноманітних 

інструментів, важелів, засобів, стимулів, інформаційного, нормативного та 

правового забезпечення [252]. Подібне визначення подає В. Власенко, який 

описує механізм як сукупність функцій, методів, принципів і засобів 

управління, основних завдань і цілей, форм, структур, технологій для 
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ефективного використання ресурсів системи. Автор підкреслює, що ця 

система чинників має бути спрямована на координацію функціональних 

аспектів діяльності соціально-економічної системи з метою збереження її 

цілісності, підтримання стабільного стану параметрів входу і виходу, 

оптимального перебігу процесів у межах підсистем і своєчасної реакції на 

запити оточуючого середовища [68]. 

Як бачимо, в науковій літературі поняття механізму трактується 

переважно як система, яка складається з підсистем, кожна з яких здійснює 

вплив на вихідне явище. Відтак, узагальнивши наведені вище визначення, 

можна стверджувати, що механізм – це сукупність прямих та непрямих 

методів впливу держави та її втручання на функціонування певної системи.  

Тобто, механізм соціального страхування є основною складовою 

частиною економічного механізму соціального страхування, що відображає 

сутнісні характеристики системи соціального страхування в цілому. За його 

допомогою досягається концентрація певних ресурсів для реалізації заходів 

підтримки реального рівня життя працездатних громадян та 

малозабезпечених верств населення, а завдяки системі важелів фінансового 

механізму соціального страхування реалізується вплив на процеси, що 

відбуваються у сфері соціального страхування [247, с. 104]. 

Вироблення ефективного механізму державного регулювання 

соціального страхування, яке є ключовою категорією соціальної політики, 

справедливо можна вважати найважливішою частиною державного 

управління економікою. Це обумовлено тим, що на сьогодні вплив держави 

на сферу соціального захисту населення є значним, проте не повністю 

ефективним. Практичне використання механізму державного регулювання 

соціального страхування пов’язане з цілеспрямованим впливом держави на 

функціонування системи соціального страхування. Ефективність цього 

механізму залежить від вибору відповідних інструментів та їх дієвості. 

Відповідно вибір інструментів повинен здійснюватись з урахуванням 

сучасних соціально-трудових, економічних, політичних та інших відносин, 
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оскільки механізми соціального захисту населення, що діяли раніше, не 

відповідали новим соціально-економічним та політичним вимогам. 

Загалом формування механізму регулювання соціального захисту 

повинно проводитись в площині забезпечення державних гарантій для 

кожного громадянина із відповідним дотриманням прав людини. Звідси 

випливає, що повноцінна система соціального захисту має характеризуватись 

такими рисами, як інтегрованість, дієвість на всіх рівнях, багаторівневість, 

відповідальність. 

Окрім системності, інтегрованості та багаторівневості, механізм 

державного регулювання системи соціального страхування містить в собі 

регулюючий аспект, який також потребує розкриття та уточнення. Під 

поняттям державного регулювання переважно розуміють дії держави 

відносно дотримання певних параметрів якогось соціально-економічного 

явища у визначених межах. Проте думки різних авторів щодо визначення цієї 

важливої складової державного управління суттєво відрізняються за змістом 

і розставленими акцентами.  

Н. Мазій наголошує на обмежуючій функції держави при трактуванні 

державного регулювання, зокрема під цим поняттям він розуміє 

встановлення державою кількісних та (або) якісних обмежень на свободу 

прийняття рішень осіб чи організацій, недотримання яких погрожує 

застосуванням відповідними органами санкцій за порушення нормативно-

правової бази [105]. Це твердження, на нашу думку, не розкриває суті такої 

широкої категорії, оскільки поняття державного регулювання є значно 

ширшим за санкції та обмеження.  

І. Михасюк під державним регулюванням розуміє комплекс заходів 

держави, спрямованих на скерування суб’єктів економічної діяльності в 

напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами влади й 

управління цілей [115, с. 435]. Подібне трактування державного регулювання 

наводять А. Савченко, Г. Пухтаєвич, які визначають державне регулювання 

економіки як діяльність держави щодо створення правових, економічних і 
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соціальних передумов, необхідних для функціонування економічного 

механізму, згідно з цілями і пріоритетами державної економічної політики 

заради реалізації інтересів держави [115, с. 435].  

П. Масляк наголошує на частковому втручанні держави в процес 

ринкового саморегулювання і зазначає, що об’єктивна необхідність 

державного регулювання пояснюється потребою подолання вад ринкового 

саморегулювання та виконання економічних функцій держави [109]. 

Оскільки система соціального страхування потребує постійного 

моніторингу, коригування та вдосконалення, об’єктивним, на нашу думку, 

буде визначення державного регулювання як комплексу заходів з підтримки 

заданих параметрів того чи іншого явища в системі державного управління. 

В контексті соціального захисту адекватним є визначення Г. Лопушняка, 

який зазначає, що державне регулювання соціального захисту передбачає 

сукупність організаційно-правових, економічних та інших заходів щодо 

забезпечення соціальних прав і гарантій кожного члена суспільства та що 

ґрунтується на конституційному принципі соціальної держави [101]. 

Таким чином, з усього вище сказаного випливає, що сьогодні основною 

метою державного регулювання в сфері соціального страхування є створення 

такого механізму, який буде спрямований на раціональне управління 

відносинами, що виникають в процесі соціального страхування та 

збалансування інтересів між усіма учасниками процесу соціального 

страхування. 

З огляду на зазначену мету, перед державою постають конкретні 

завдання, вирішення яких є необхідною умовою ефективного функціонування 

механізму державного регулювання соціального страхування (рис. 2.10). 

Окрім цього, державне регулювання соціального страхування передбачає: 

 проведення єдиної, узгодженої та несуперечливої політики у сфері 

соціальних відносин; 

 реалізація прав громадян на державне соціальне страхування, 

закріплених законодавчо, як вітчизняними нормативно-правовими актами, 
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так і міжнародними законами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.10. Завдання державного регулювання соціального страхування 
 

 створення умов ефективної діяльності системи соціального 

страхування відповідно до економічних умов сьогодення, а також 

прогресивного розвитку у стратегічній перспективі; 

 забезпечення дотримання суб’єктами соціального страхування 

чинного законодавства; 

 адаптація соціального страхування до світових вимог та стандартів, 

міжнародних рекомендацій тощо. 

В умовах глобальної нестійкості першочергового значення набуває 

розмежування цілей державного регулювання на стратегічні та тактичні, 

адже різновекторність та неузгодженість тактики і стратегії загрожують 

Завдання 
держави у сфері регулювання 

соціального страхування 

Розробка системи законодавчих 
і нормативно-правових актів, 

що регламентують відносини в 
сфері соціального страхування 

Щорічний перегляд та 
затвердження розмірів 

страхових внесків, норм, 
нормативів з урахуванням 

поточної соціальної та 
економічної ситуації 

Перегляд видів та розмірів 
соціальних виплат з метою 
поліпшення матеріального 

забезпечення громадян 

Встановлення обов’язкової 
вимоги щодо створення 

страхових резервів з метою 
забезпечення своєчасності та 
повноти соціальних виплат 

Державний фінансовий 
контроль за дотриманням 

законодавства щодо 
формування доходів 

соціальних страхових фондів 
та цільового використання їх 

коштів 

Контроль та нагляд за 
діяльністю центральних і 
територіальних органів 
державних фондів, їх 
взаємодією з іншими 

суб’єктами 
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суттєвими ускладненнями у довгостроковій перспективі. Тактичні цілі 

покликані вирішити локальні, обмежені у часі та просторі завдання, що 

згодом може суперечити глобальній стратегії. Разом з тим в кризових умовах 

тактичні цілі суттєво актуалізуються. Уся сукупність цілей державного 

регулювання соціального страхування повинна розглядатись як цілісна 

система, що має ієрархічну структуру та безпосередньо пов’язана із 

методами та способами їх досягнення. Державне регулювання виступає 

засобом досягнення не лише вказаних цілей на рівні соціального 

страхування, а й загалом на рівні державного регулювання соціального 

страхування.  

Загалом державне регулювання соціального страхування безпосередньо 

пов’язане із державним регулюванням економіки, адже вони переслідують 

однакову мету – забезпечення ефективності функціонування ринкової 

економічної системи, добробуту у суспільстві та захист національних 

інтересів. На сучасному етапі економічного розвитку необхідним є 

підвищення ефективності політик у різних сферах функціонування держави, 

зокрема в управлінні, обороні, економічній безпеці, підтримці соціальної 

компоненти тощо. Враховуючи особливості транзитивної економіки Україні, 

доцільно істотно розширити зобов’язання держави та на законодавчому рівні 

їх закріпити, зокрема у соціальній сфері. 

У будь-якій країні соціальна сфера тією або іншою мірою регулюється 

державою. Регулювання соціально-трудових відносин, вирішення проблем 

удосконалення соціальних технологій викликає необхідність посилення 

соціальних функцій держави. Перехід від задекларованої до діючої в Україні 

соціальної ринкової економіки потребує посилення ролі держави в 

регулюванні соціально-економічних процесів, активізації соціальних 

механізмів ринкових перетворень. У сучасній державі об’єктивно 

актуалізується істотне посилення її соціальних функцій, роль у регулюванні 

соціальних процесів. Розумне (раціональне) поєднання ринкових структур 

економіки з економічними і правовими методами державного регулювання 
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дозволить створити сучасну соціально орієнтовану модель. 

Особливості сучасної державної політики перехідного періоду 

полягають у її багатовекторності, альтернативності, нестійкості та 

нестабільності, наприклад, протягом короткого проміжку часу можуть 

діаметрально змінюватися цілі соціальної політики під впливом 

різноманітних чинників: як за напрямом впливу (зовнішніх та внутрішніх), 

так і за змістом (суб’єктивних, вибраної доктрини економічного розвитку, 

політичної ситуації в суспільстві та об’єктивно заданих параметрів). 

В основу системної парадигми механізму державного регулювання 

системи соціального страхування покладено специфіку впливу суб’єктів на 

об’єкт регулювання. При цьому важливим є розмежування суб’єктів системи 

соціального страхування та суб’єктів державного регулювання соціального 

страхування. 

Об’єктом державного регулювання соціального страхування можна 

вважати систему соціально-економічних та правових відносин у сфері 

соціального страхування. 

Суб’єктами державного регулювання соціального страхування 

виступає держава в особі її інституцій, це, зокрема, Кабінет Міністрів 

України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, їх 

виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те 

державні органи, які забезпечують проведення в життя державної політики у 

сфері надання соціальної допомоги [75]. Центральне місце серед суб’єктів 

регулювання соціального страхування посідає Міністерство соціальної 

політики України, яке займається моніторингом у сфері соціального 

страхування, зокрема це стосується моніторингу за застосуванням державних 

стандартів і нормативів, його фінансовим забезпеченням, веденням 

статистичного обліку, поточним коригуванням вартісних величин державних 

соціальних нормативів тощо.  

Органи місцевого самоврядування мають достатньо повноважень в 

сфері регулювання соціального страхування, встановлення за рахунок 
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власних коштів благодійних надходжень; додаткових до встановлених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту населення; вирішення 

відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, 

ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, 

багатодітним сім’ям, інвалідам з дитинства у будівництві індивідуальних 

житлових будинків, проведенні капітального ремонту, відведення земельних 

ділянок; організація малозабезпеченим громадянам похилого віку та 

інвалідам побутового обслуговування, безоплатного харчування тощо [75]. 

Протягом останніх років процес створення дійової системи соціального 

страхування супроводжувався розробкою законодавчої бази соціального 

страхування, яка регламентує діяльність основних суб’єктів в цій сфері. 

Зокрема створено низку соціальних фондів: Пенсійний фонд України, Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, які не 

входять до системи інституцій, що фінансуються з державного бюджету 

України [101]. 

Проведений аналіз низки законодавчих актів засвідчив узгодженість 

між ними щодо визначення суб’єктів системи соціального страхування. Так, 

в сучасній системі соціального страхування України суб’єктами соціального 

страхування виступають застраховані особи, страхувальники і страховики. 

Сьогодні законодавча база містить чітке визначення суб’єктів системи 

соціального страхування залежно від виду страхування. Так, в Законі 

України «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 р. суб’єктами соціального 

страхування виступають застрахована особа, страхувальник та страховик. 

Таке ж визначення суб’єктів соціального страхування наведено у Законі 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
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спричинили втрату працездатності» № 1105-XIV від 23.09.1999 р. Тут 

суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в 

окремих випадках – члени їх сімей, страхувальники та страховики.  

В Законі України «Про загальнообов’язкове» державне пенсійне 

страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 р. суб’єкти страхування розділені за 

двома групами: 

 для солідарної системи суб’єктами є страхувальники, Пенсійний 

фонд, уповноважений банк, підприємства, установи, організації, що 

здійснюють виплату і доставку пенсій; 

 для системи накопичувального пенсійного забезпечення суб’єктами 

страхування є особи, на користь яких здійснюється накопичення та 

інвестування коштів підприємства. Установи, організації та фізичні особи, 

що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального 

пенсійного забезпечення, Накопичувальний фонд, недержавні пенсійні 

фонди, юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління 

Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами, зберігач, 

страхові організації. 

У випадку безробіття згідно із Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

№ 1533-ІІІ від 02.03.2000 р., суб’єктами страхування виступають 

застраховані особи, страхувальники і страховик. 

На сьогодні як в законодавчому, так і в науковому розумінні немає 

чіткого визначення суб’єктів медичного страхування. Зокрема на порядку 

денному стоїть питання щодо прийняття відповідного законодавчого 

забезпечення (табл. 2.5). 

Отже, незалежно від виду соціального страхування, суб’єктами 

системи соціального страхування виступають застраховані особи, 

страхувальники і страховики. 

Щоб забезпечити захист громадян у випадку настання соціальних 

ризиків, механізм державного регулювання соціального страхування повинен 
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працювати в рамках визначених функцій.  

Таблиця 2.5 

Законодавче визначення суб’єктів системи соціального страхування  

в Україні 
Види страхування Суб’єкти Стан 

функціонування 
Страхування на випадок 
втрати працездатності та 
витрат, зумовлених 
похованням 

Застрахована особа, Фонд 
соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, 
роботодавець 

Функціонує 

Страхування від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

Застрахована особа, Фонд 
соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань 
України, 
роботодавці 

Функціонує 

Пенсійне страхування: 
- солідарна система: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- накопичувальна система: 

Застраховані особи (в окремих 
випадках – члени їх сімей), 
страхувальники, Пенсійний фонд, 
уповноважений банк, 
підприємства, установи, 
організації, що здійснюють оплату 
і доставку пенсій. 
Особи, від імені яких та на користь 
яких здійснюється накопичення та 
інвестування коштів, 
 
Накопичувальний фонд, 
недержавні пенсійні фонди, 
Управління накопичувальним 
фондом, зберігач, страхові 
організації 

 
Функціонує 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У процесі 
запровадження 

Медичне страхування Застрахована особа, страхувальник, 
страхова медична організація, 
медична установа 

У процесі 
запровадження 

Страхування на випадок 
безробіття 

Застраховані особи (або члени їх 
сімей в деяких випадках), Фонд 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України 
на випадок безробіття, роботодавці 

Функціонує 

 

В науковій літературі переважно акцентують увагу на таких функціях 

соціального страхування: формування грошових фондів, з яких покриваються 

витрати, пов’язані з непрацездатністю осіб, що не беруть участі у трудовому 

процесі; забезпечення кількості та структури трудових ресурсів; зменшення 
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розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих 

громадян; сприяння вирівнюванню життєвого рівня застрахованого, якщо 

звичайне джерело доходу стає для нього недоступним; компенсаційна функція, 

що полягає у відшкодуванні збитку з втрати працездатності та збитку здоров’я; 

відтворювальна функція, яка полягає в тому, що соціальне страхування 

покликане забезпечувати застрахованим покриття усіх витрат, достатніх для 

протікання життєвого циклу у випадку хвороби, старості, інвалідності, 

безробіття, вагітності; перерозподільча функція, суть якої полягає в тому, що 

соціальне страхування значно впливає на суспільний розподіл і перерозподіл 

(соціальні витрати збільшують частку створеної вартості, що направляється на 

споживання застрахованих); стабілізуюча функція [56].  

Г. Лопушняк вважає, що, оскільки соціальне страхування базується на 

понятті соціального ризику, воно повинно виконувати, окрім визначених 

функцій (розподільча, контрольна, відновлювальна, стимулююча), ще й 

відновно-компенсаційну та охоронно-запобіжну функції [101, с. 4]. 

Проте функціональний підхід в державному регулюванні соціальним 

страхуванням повинен враховувати не тільки завдання органів державної 

влади, а й потреби населення. А тому більшого ефекту можна досягти при 

врахуванні таких функцій державного регулювання соціального страхування: 

1) визначення ролі, прав і обов’язків основних суб’єктів страхування – 

найманих працівників, роботодавців, фондів соціального страхування і 

держави;  

2) визначення основних видів соціального страхування як автономних 

підсистем соціального страхування;  

3) обґрунтоване визначення мінімальних виплат із системи соціального 

страхування у випадку втрати працездатності;  

4) визначення основних джерел фінансових надходжень у фонди 

страхування, обґрунтування соціально справедливої моделі розподілу 

фінансового тягаря між роботодавцями, застрахованими і державою, 

досягнення на цій основі соціального консенсусу щодо внесків усіх 
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зацікавлених сторін;  

5) визначення складу і структури органів страхування, їх функцій, прав і 

повноважень, відповідальності, умов і суб’єктів правонаступництва, гарантів 

фінансово-правової стабільності і надійності соціального страхування [80]. 

Такий підхід ґрунтується на узгодженому застосуванні функцій, які 

сприятимуть досягненню тактичних і стратегічних завдань в процесі 

регулювання соціального страхування. 

Нестабільність сучасних політичних та економічних умов обумовлює 

потребу в законодавчому визначенні принципів державного регулювання, на 

яких ґрунтується функціонування механізму регулювання соціального 

страхування. Ці принципи повинні відповідати сучасним тенденціям у сфері 

соціального захисту та вимогам світу до соціальної сфери. В основу 

існуючого механізму регулювання соціального страхування покладені такі 

принципи: 

1) принцип рівноправ’я (забезпечення рівних можливостей громадян в 

реалізації права на соціальне страхування); 

2) принцип системності (усі елементи механізму регулювання 

соціального страхування діють як одна система) [75]; 

3) принцип взаємозв’язку (процес забезпечення соціальних прав і 

гарантій громадян повинен бути узгодженим з іншими напрямами соціально-

економічної політики держави); 

4) принцип оптимального поєднання централізації і децентралізації 

влади; 

5) принцип програмності (розробка програмних документів у сфері 

соціального страхування населення) [75]; 

6) законодавчого визначення умов і порядку здійснення регулювання 

державою соціального страхування; 

7) обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового 

договору та інших підставах, та осіб, які самостійно забезпечують себе 

роботою; 
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8) надання права отримання виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням; 

9) обов’язковості фінансування страховими фондами витрат, 

пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг в 

обсягах, передбачених законодавством; 

10) солідарності та субсидування; 

11) державних гарантій реалізації застрахованим громадянам своїх прав; 

12) забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, 

встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних 

виплат та іншої допомоги; 

13) цільового використання коштів із фондів соціального страхування; 

14) паритетності представників усіх суб’єктів державного регулювання 

соціального страхування [137]. 

Дотримання цих принципів є своєрідною інституційною гарантією 

забезпечення соціальних прав і свобод соціально вразливих груп населення. 

Ці принципи повинні бути каркасом при виробленні нового концептуального 

підходу щодо формування механізму регулювання соціального страхування, 

бути гарантом цілісності цього механізму та забезпечувати синхронність 

взаємодії між його складовими. 

В системній парадигмі механізму державного регулювання соціального 

страхування необхідно звернути увагу на запитання, щодо впливу 

інструментів, методів та засобів державного регулювання соціального 

страхування та їх вплив на ефективність механізму в цілому. 

Методами регулювання соціального страхування доцільно вважати 

способи впливу суб’єктів регулювання на об’єкти регулювання (соціально-

економічні та правові відносини в сфері соціального страхування). 

Основними з них є адміністративні, правові, організаційні, економічні.  

Організаційні методи передбачають створення інституцій, які 

дозволяють реалізувати певні заходи державного регулювання соціального 

страхування (загальнодержавний фонд медичного страхування). До 
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прикладу, на порядку денному стоїть застосування організаційних методів 

державного регулювання соціального страхування, зокрема створення 

загальнодержавного фонду медичного страхування України. 

Побудова діючого механізму державного регулювання соціального 

страхування перш за все повинна супроводжуватись такими методами, як 

забезпечення страхування та регулювання системи страхування. 

Наступним елементом механізму регулювання соціального 

страхування є інструменти (підходи, які використовуються суб’єктами 

державного регулювання соціального страхування для забезпечення 

соціального захисту) [75]. Ефективність механізму державного регулювання 

соціального страхування залежатиме від вибору інструментів та дієвості їх 

впливу на окремі аспекти соціального захисту [247]. Серед таких 

інструментів варто виділити: 

 законодавче і нормативно-правове забезпечення механізму 

регулювання соціального страхування; 

 перегляд розмірів страхових внесків, норм, нормативів, порогових 

значень; 

 коригування розмірів і видів соціальних виплат; 

 керування часовими рамками соціальних виплат; 

 забезпечення державних соціальних гарантій (безоплатної медичної 

допомоги, доступного житла, освіти, доступних оздоровчих і культурних 

закладів). 

Ще одним елементом механізму державного регулювання соціального 

страхування повинні бути дійові засоби регулювання, які є системою дій, що 

застосовуються для досягнення стратегічних цілей функціонування механізму. 

В контексті сучасних тенденцій в економіці актуальними будуть такі засоби, як 

створення системи нових програмних документів, розробка стратегії 

соціального захисту. 

Зазначимо, що процес регулювання у сфері соціального страхування є 

процесом постійної дії, який має відслідковуватися відповідними 
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державними органами і врегульовуватися за допомогою відповідних 

інструментів, методів, засобів – страхових внесків, розміру пенсій, ставок 

страхових тарифів тощо [247].  

В регулюванні соціального захисту ключову роль відіграють такі 

інститути, як держава, профспілки і роботодавці. Держава в соціальному 

захисті виступає одночасно в кількох ролях: законодавця, посередника, 

роботодавця. Головними її функціями в системі соціального захисту є 

законодавча, нормотворча, організаційна, прогностична, контрольна та 

судова [220]. Серед засобів впливу держави на регулювання соціального 

захисту варто виділити соціальний діалог між владою, профспілками та 

роботодавцями у сфері соціального захисту населення, нормативно-правове 

та законодавче регулювання соціального захисту та інші завдання, які 

обертають довкола цих аспектів діяльності держави. Детальніше засоби 

впливу держави на регулювання соціального захисту описані в табл. 2.6. 

Важливим інститутом, що бере участь у процесі регулювання соціального 

захисту, є профспілки, які представляють інтереси застрахованих осіб. 

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №1045-XIV, профспілки та їх 

об’єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у 

розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, 

оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Зокрема, це стосується 

внесення пропозицій до проектів законів і нормативно-правових актів щодо 

соціального захисту, які розглядаються органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з урахуванням думки місцевих профспілок. 

Стаття 23 зазначеного закону забезпечує право профспілок брати участь в 

управлінні державним соціальним страхуванням в якості представників 

застрахованих осіб. У контексті регулювання соціального захисту важливе 

місце посідають профспілки в управлінні наглядовими радами і фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, до складу яких 

обираються їх представники. 
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Важливу роль у регулюванні соціального захисту населення відіграє  

Таблиця 2.6 

Засоби впливу держави, профспілок і роботодавців на регулювання 

соціального захисту 

Суб’єкти впливу Засоби впливу 

Держава 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення 
регулювання соціального страхування; перегляд розмірів 
страхових внесків, норм, нормативів, порогових значень; 
коригування розмірів і видів соціальних виплат; керування 
часовими рамками соціальних виплат; забезпечення 
державних соціальних гарантій (безоплатної медичної 
допомоги, доступного житла, освіти, доступних оздоровчих 
і культурних закладів) 

Профспілки 

Представництво і захист інтересів застрахованих осіб, 
участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, 
прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів 
заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, розробленні 
соціальних програм, спрямованих на створення умов, які 
забезпечують гідне життя та соціальний захист у разі 
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття, а також старості та в 
інших випадках, передбачених законодавством  

Організації 
роботодавців 

Співробітництво з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, професійними спілками, їх 
об’єднаннями та іншими організаціями найманих 
працівників; участь у формуванні та реалізації державної 
політики соціального захисту; запобігання масовому 
безробіттю шляхом створення нових робочих місць, 
забезпечення раціональної структури зайнятості населення. 

Джерело: складено автором на основі [220]. 
 

Державна служба зайнятості, серед напрямів діяльності якої варто виділити: 

 участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому 

вивільненню працівників, профілактика настання страхових випадків, сприяння 

мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими 

показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах; 

 сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які не 

конкурентоспроможні на ринку праці; 

 контроль за використанням роботодавцями та безробітними коштів 
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Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття (далі Фонду); 

 Служба розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих 

актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актів Міністерства соціальної політики; 

 взаємодія з роботодавцями з питань визначення потреби в робочій силі; 

 організація професійного навчання зареєстрованих безробітних у 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах; 

 облік осіб, які звертаються у разі потреби у працевлаштуванні; 

 реєстрація безробітних, веде облік наданих їм послуг; 

 розгляд питань про достроковий вихід на пенсію безробітних і 

відшкодування витрат на виплату такої пенсії та оплата послуг за її доставку 

Пенсійному фонду України; 

 взаємодія з Пенсійним фондом України, структурними підрозділами 

місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, 

іншими органами виконавчої влади, зокрема шляхом обміну інформацією 

для забезпечення виконання вимог Законів України «Про зайнятість 

населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття»; 

 розробка проекту бюджету Фонду, складає звіт про виконання 

бюджету Фонду, готує пропозиції щодо перспективних та поточних завдань 

Фонду для розгляду їх правлінням Фонду, здійснює управління та 

розпоряджається фінансами Фонду тощо [203]. 

Сьогодні досить гостро стоїть питання щодо реформування системи 

соціального захисту, ведеться активний діалог між органами державної влади 

та Федерацією профспілок України щодо подальшої долі системи 

соціального страхування. Зокрема, активно піднімаються питання щодо 

низької ролі профспілок та роботодавців у затвердженні Держбюджету і 

бюджетів фондів соціального страхування [140].  

Вирішення цієї ситуації профспілки вбачають у чіткому прописуванні 
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позицій серед функцій казначейства щодо перерахування коштів по 

платіжним дорученням фондів соціального страхування в порядку черговості 

надходження [140]. На часі ведеться робота зі створення Національної 

платформи громадянського суспільства, в перспективі можлива передача 

контролю над фондами соціального страхування громадськості. Проте, така 

позиція суперечить законодавству України, де чітко вказано, що саме 

профспілки є представниками інтересів застрахованих осіб. 

Сьогодні на порядку денному стоїть питання щодо модернізації 

системи соціального страхування загалом. Згідно з думкою експертів, 

державне регулювання соціального страхування повинно проводитись у 

таких напрямах: 

 висвітлення страхового принципу в системі соціального страхування; 

 оптимізація використання діючими фондами коштів 

загальнообов’язкового державного страхування; 

  вдосконалення адміністрування діючої системи соціального 

страхування; 

  запровадження нових інституцій в галузі соціального страхування, 

які передбачені чинним законодавством, з використанням ефективної 

світової практики. Серед експертів поширеною є думка про доцільність 

створення таких інституцій, як обов’язкова професійна пенсійна система, 

фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, фонд 

загальнообов’язкового медичного страхування [70, с. 4]. 

Проте, регулювання соціального страхування не обмежується лише 

перерахованими напрямами. Державне регулювання соціальним 

страхуванням є складним і довготривалим процесом, який потребує 

подальших досліджень. Основні аспекти формування механізму державного 

регулювання соціального страхування відображено на рис. 2.11 

Державне регулювання системи соціального страхування ґрунтується на 

використанні системи фінансових методів і важелів, за допомогою яких 

здійснюється вплив на процеси, які відбуваються в соціальному страхуванні. 
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Рис. 2.11 Механізм державного регулювання системи соціального страхування

Механізм державного регулювання системи соціального страхування 

Мета: Забезпечення раціонального управління відносинами, що виникають в процесі соціального страхування та збалансування інтересів між усіма учасниками процесу  
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 
«Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»; 
«Про пенсійне страхування»; 
«Про пенсійне забезпечення»; 
«Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок 
безробіття»; 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці»; 
ОБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ: система соціального страхування 
СУБ’ЄКТИ РЕГУЛЮВАННЯ: Держава, профспілки, 
роботодавці,  
фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування 

Конституція України 
Ст. 46 – громадяни мають право на 
соціальний захист, це право гарантується 
загальнообов’язковим державним 
страхуванням за рахунок страхових внесків 
громадян, підприємств, установ і 
організацій, бюджетних та інших джерел 

Закони України,  
Укази Президента України,  

постанови Кабінету Міністрів 
України, міжнародні угоди 

ПРИНЦИПИ: 
- рівноправ’я; 
- системності; 
- взаємозв’язку; 
- поєднання централізації і децентралізації; 
- солідарності та субсидування; 
- державних гарантій; 
- забезпечення належного рівня життя; 
- цільового використання коштів фондів; 
- паритетності представників суб’єктів 

регулювання соціального страхування 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

НАПРЯМИ: 
- висвітлення страхового принципу в системі соціального страхування; 
- оптимізація використання діючими фондами коштів 
загальнообов’язкового державного страхування; 
- вдосконалення адміністрування діючої системи соціального 
страхування; 
- запровадження нових інституцій в галузі соціального страхування, які 
передбачені чинним законодавством, з використанням ефективної 
світової практики. 

ЗАВДАННЯ: 
- розробка системи законодавчих, нормативно-правових актів; 
- щорічний перегляд та затвердження розмірів страхових внесків, норм, 
нормативів 
- перегляд видів та розмірів соціальних виплат; 
- встановлення обов’язкової вимоги щодо створення страхових резервів; 
- державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства щодо 
формуванням доходів соціальних страхових фондів та цільового 
використання їх коштів; 
- контроль та нагляд за діяльністю центральних і територіальних органів 
державних фондів 

МЕТОДИ 
Адміністративні, правові, організаційні, економічні 

ІНСТРУМЕНТИ 
- законодавче і нормативно-правове забезпечення механізму регулювання соціального 

страхування; 
- перегляд розмірів страхових внесків, норм, нормативів, порогових значень; 
- коригування розмірів і видів соціальних виплат; 
- керування часовими рамками соціальних виплат; 
- забезпечення державних соціальних гарантій (безоплатної медичної допомоги, доступного 

житла, освіти, доступних оздоровчих і культурних закладів) 

ІНСТИТУТИ: 
Держава, профспілки, роботодавці, фонди  державного і недержавного соціального 

страхування, інші інститути 

КЛЮЧОВІ ОБМЕЖЕННЯ: 
- брак ресурсів; 
- нерозвиненість інфраструктури; 
- фінансова неспроможність держави 

МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА 
СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ 
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До інституційних структур, відповідальних за фінансову складову 

механізму соціального страхування в Україні, варто віднести державні 

позабюджетні фонди: Пенсійний фонд України, Фонд соціального 

страхування України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. Переважно в сфері соціального 

страхування дія фінансових методів і важелів проявляється через фінансові 

стимули і санкції, а також через управління надходженням, розподілом та 

страховим резервуванням. Фінансові методи регулювання відображають 

вплив фінансів на систему соціального страхування. Відтак основними 

фінансовими методами регулювання соціального страхування є фінансове 

регулювання соціального страхування та фінансове забезпечення соціального 

страхування. 

При перегляді системної парадигми державного регулювання 

соціального страхування необхідно ретельно підходити до вибору 

фінансових важелів в державному регулюванні соціального страхування. 

Адекватним має бути оцінювання попередніх фінансових стимулів та 

фінансових санкцій. Окремо варто згадати про фінансові важелі надходжень, 

важелі страхового резервування та фінансові важелі розподілу, які, власне, 

визначають майбутнє системи соціального страхування. Формування і 

розподіл бюджетів фондів загальнодержавного соціального страхування 

залежатиме від ефективності дії важелів розподілу та надходження. 

Відповідно від ефективності дії важелів страхового резервування буде 

залежати фінансова стабільність усіх фондів соціального страхування і їх 

цільове призначення.  

Функціонування механізму державного регулювання системи 

соціального страхування повинно ґрунтуватись на зваженому регулюванні 

руху страхових ресурсів через спеціальні страхові фонди. Окрім того, з 

метою поширення страхового принципу в системі соціального страхування, 

необхідно здійснювати ретельний аналіз практики фінансування страховими 

фондами заходів не страхового характеру [70, с. 35]. 
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Система управління соціальним страхуванням включає сукупність 

органів, що здійснюють управління та нагляд за діяльністю фондів соціального 

страхування (рис. 2.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12 Система управління фондами соціального страхування 

 

Види діяльності з управління соціальним страхуванням передбачають: 

1) планування коштів; 2) акумуляцію та облік платників; 3) нарахування і 

виплату матеріального забезпечення; 4) звітність; 5) контроль; 6) розгляд 

спірних питань. 

До сукупності повноважень правлінь фондів входять: 

 затвердження документів, що регламентують діяльність фонду; 

 внесення пропозицій щодо розмірів внесків на відповідний вид 

соціального страхування; 

 затвердження проектів річних бюджетів фонду, звітів про їх 

виконання, порядку використання коштів бюджету фонду; 

 створення резервів для забезпечення виплат та надання соціальних 

послуг застрахованим особам; 

 координація та контроль за діяльністю виконавчої дирекції фонду 

та її робочих органів [137]. 

Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим органом правління 

Органи нагляду за 
діяльністю фондів 

Органи управління 
діяльністю фондів 

Наглядова рада Правління страхового 
фонду 

Держава в особі 
уповноваженого 

Кабінетом Міністрів 
України органу 

Виконавча дирекція 
страхового фонду 

Робочі органи 

Відділення виконавчих 
дирекцій 

Страхові каси 
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фонду. Робочими органами виступають відділення виконавчих дирекцій та 

страхові каси.  

До системи органів, що здійснюють нагляд за діяльністю фондів 

належать: 

1. Наглядова рада, яка контролює виконання статутних завдань, цільове 

використання коштів, формується у рівній кількості від представників 

застрахованих осіб, роботодавців та держави. 

2. Держава в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України 

органу, нагляд якого зводиться до перевірки дотримання законодавства у 

сфері соціального страхування.  

Підсумовуючи усе викладене вище, варто зазначити, що сьогодні в 

Україні недостатньо ефективно функціонує механізм державного 

регулювання системи соціального страхування. Не достатньо ефективним є 

відсотковий розподіл між джерелами надходження коштів на соціальне 

страхування, процес формування системи інститутів регулювання 

соціального страхування є незавершеним і знаходиться на стадії становлення. 

Потребує подальших досліджень питання оптимізації формування, розподілу 

та використання ресурсів фондів загальнообов’язкового державного 

страхування. 

Отже, подальше вдосконалення механізму державного регулювання 

соціального страхування повинно здійснюватись у площині активного 

соціального діалогу між державою, профспілками та роботодавцями з метою 

вироблення узгодженого бачення щодо сучасної системи соціального захисту 

в Україні. 

 

Висновки до розділу 2 
 

Проведене комплексне дослідження державного регулювання системи 

соціального страхування в Україні дозволяє узагальнити наступні ключові 

положення: 
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1. Соціальне страхування є неоднозначним явищем у фінансовій 

системі держави, однак виступає її невід’ємною компонентою в умовах 

глобальної соціалізації та є різновидом страхування як перерозподільна ланка 

фінансової системи, виступає і складовою державних фінансів, формуючи 

цільові фонди.  

2. Неоднозначним є й трактування суті соціального страхування. За 

результатами аналізу сутності та завдань, які реалізуються в процесі 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування, 

виокремлено його основні форми прояву: фінансову, економічну, правову та 

соціальну , які доповнено інституційною складовою. 

3. Значення соціального страхування, а, 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 та 

механізмів відповідно до потреб сьогодення. 

4. Узагальнивши наукові здобутки у галузі державного регулювання 

економіки загалом та соціальної сфери зокрема, можна зробити висновки, що 

державне регулювання системи соціального страхування виступає важливим 

елементом управління соціальним страхування, зокрема з позицій 

формування та використання державних цільових фондів. В умовах 

глобальних збурень роль держави як регулятора актуалізується, хоча форми, 

способи регулювання, а також його межі різняться у різних економічних 

системах. 

5. В умовах нестійкості першочергового значення набуває 

розмежування цілей державного регулювання на стратегічні та тактичні, 

адже різновекторність та неузгодженість тактики і стратегії загрожують 

суттєвими ускладненнями у довгостроковій перспективі. 

6. Доведено, що загалом механізм державного регулювання системи 

соціального страхування треба формувати у площині відносин та активного 
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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.  

7. Державне регулювання соціальної сфери і посилення соціальних 

функцій держави стає об’єктивною потребою сьогодення. У ринковій 

економіці істотно змінюються цілі, технології соціальної політики держави. 

Вона включає не тільки умови і рівень розвитку соціальної сфери, але і 

соціальний захист людини. 
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ ЗА УМОВ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Роль та значення соціального страхування у фінансовому 

забезпеченні соціального захисту населення 

 

В умовах стрімкого динамічного розвитку усіх сфер суспільного життя 

вагоме значення посідає розвиток соціальної сфери, що свідчить як про 

якість та рівень життя громадян кожної країни зокрема, так і про рівень 

розвитку економіки загалом. Так, загальновідомим фактом є те, що у 

скандинавських країнах соціальна сфера займає домінуюче становище над 

іншими, що дозволяє забезпечувати високий рівень життя та потребує 

відповідних джерел фінансування. Протягом останніх десяти років в Україні 

також відбулося зростання ролі та значення соціальної сфери, що є доволі 

характерним явищем для соціально орієнтованих економік (табл. 3.1). 

Як видно з табл. 3.1, від початку 2007 року до 2016 відбувалося 

зростання обсягів виробництва та розподілу ВВП у соціальній сфері України, 

зокрема валова додана вартість в освіті зросла більше, ніж у п’ять разів та 

становила 729575 млн. грн. на початок 2016 р., а у сфері охорони здоров’я – 

більше, ніж у шість разів та становила на початок 2016 р. 54866 млн. грн. 

Однак сам факт зростання обсягів випуску та розподілу ВВП у сфері освіти 

та охорони здоров’я не дозволяє судити про роль та значення соціальної 

сфери, тому доцільно провести аналіз частки цієї сфери у створенні доданої 

вартості загалом усіма галузями та сферами (табл. 3.2). 

Як видно з табл. 3.2, динаміка доданої вартості у сферах охорони 

здоров’я та освіти характеризується стійким зростанням, адже середній темп 

росту у 2007 – 2016 рр. склав 21,22%, хоча деяке зменшення темпів росту 

спостерігалося у 2011 – 2012 рр., що пов’язане із фінансово-економічною 
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кризою та відповідним скороченням виробництва й у інших сферах та 

галузях. 

Таблиця 3.1 

Динаміка виробництва та розподілу ВВП у соціальній сфері  

в Україні у 2007-2016 рр. 

(млн. грн.) 

Роки, 
станом 
на 01.01 

Випуск Проміжне 
споживання 

Валова додана 
вартість 

Освіта Охорона 
здоров’я 

Освіта Охорона 
здоров’я 

Освіта Охорона 
здоров’я 

1 2 3 4 5 6 7 
2007 18640 14958 4859 5821 13781 9137 
2008 22086 18470 5834 7518 16252 10952 
2009 29388 22855 8506 8890 20882 13965 
2010 36161 28305 9918 10583 26243 17722 
2011 46083 35947 13178 13405 32905 22542 
2012 62186 45902 18666 16693 43520 29209 
2013 70705 54100 21466 19527 49239 34573 
2014 83917 64327 28239 22146 55678 42181 
2015 90914 70300 28815 24475 62099 45825 
2016 - - - - 72975 54866 

Джерело: побудовано автором на основі даних [245]. 

 

Наступне сповільнення темпів росту спостерігалося у період 2013-

2016 рр. Загалом соціальна сфера має досить вагоме значення, адже її частка 

у ВВП в середньому за останніх десять років зросла з 8,57% на початок 

2007 р. до 9,07% на початок 2016 р. Зменшення частки соціальної сфери у 

сукупному ВВП спостерігалося у 2008 – 2009 рр.: 7,88% та 7,89%, також у 

2011-2012 рр. – 7,69% та 7,67% відповідно. 

Освіта є однією із найвагоміших сфер соціальної інфраструктури, адже 

уособлює вкладення в людський капітал та потребує джерел фінансування. 

Загальні витрати на освіту щороку зростають, так, на початок 2011 р. вони 

становили 3470,4 млн. грн., а на початок 2016 р. зросли до 111180,2 млн. грн. 

Хоча темпи росту загальних витрат на освіту коливались в межах від 

131,64% у 2012 р. до 107,17% у 2015 р. та 113,92% у 2016 р. 
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Таблиця 3.2 

Динаміка доданої вартості у соціальній сфері в Україні та її частки у 

ВВП у 2007 – 2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 01.01 

Освіта, 
млн. грн. 

Охорона 
здоров’я, 
млн. грн. 

ВВП, 
млн. грн. 

Разом 
соціальна 

сфера, 
млн. грн. 

Темп 
росту, 

% 

Частка 
соціальної 

сфери у 
ВВП, % 

2007 13781 9137 267344 22918 - 8,57 
2008 16252 10952 345113 27204 118,70 7,88 
2009 20882 13965 441452 34847 128,10 7,89 
2010 26243 17722 544153 43965 126,17 8,08 
2011 32905 22542 720731 55447 126,12 7,69 
2012 43520 29209 948056 72729 131,17 7,67 
2013 49239 34573 913345 83812 115,24 9,18 
2014 55678 42181 1082569 97859 116,76 9,04 
2015 62099 45825 1302079 107924 110,29 8,29 
2016 72975 54866 1408889 127841 118,45 9,07 

Джерело: розраховано автором на основі даних [245]. 

 

Однак їх частка у ВВП все ж залишається досить вагомою та зросла за 

досліджуваний період з 7,42% у 2011 р. до 7,88% у 2016 р. (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Динаміка загальних витрат на освіту в Україні та їх частки у ВВП  

у 2011-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 01.01 

Загальні витрати 
на освіту, 
 млн. грн. 

Темп 
росту, % 

Валовий 
внутрішній 
продукт у 

фактичних цінах, 
млн. грн. 

Частка 
загальних 
витрат на 

освіту у ВВП, 
% 

2011 53470,4 - 720731 7,42 
2012 70386,1 131,64 948056 7,42 
2013 77412,0 109,98 913345 8,48 
2014 91070,8 117,64 1082569 8,41 
2015 97596,4 107,17 1302079 7,50 
2016 111180,2 113,92 1411238 7,88 

Джерело: розраховано автором на основі даних [44, С.6]. 

Основу фінансування видатків на освіту становлять державні кошти, 

адже їх частка у сукупних витратах на освіту зросла з 75,4% на початок 
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2011 р. до 84,6% на початок 2016 р. Наступним вагомим джерелом 

забезпечення витрат на освіту виступають кошти домогосподарств, хоча їх 

питома вага скоротилась у сукупних витратах на освіту з 23,4% у 2011 р. до 

14,7% у 2016 р. за рахунок зростання бюджетного фінансування. Найменша 

частка фінансування витрат на освіту припадає на приватні компанії 1,1% у 

2011 р. та ще менше у 2016 р. – 0,7% (рис. 3.1). 

 
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [44, с. 6]. 

 

Рис. 3.1 Структура видатків на освіту в Україні за джерелами фінансування  

у 2011- 2016 рр. 
 

Отже, залежність освіти від бюджетного фінансування в Україні 

щороку зростає, що дещо відрізняється від світових тенденцій (рис. 3.2). Як 

видно з рис. 3.2, частка державних видатків на освіту у ВВП в Україні 

протягом останнього десятиріччя зросла з 5,6% у 2007 р. до 6,67% у 2016 р., а 

за даними ЮНЕСКО із 228 досліджуваних країн світу середня частка 

державних видатків на освіту у ВВП зменшилася з 4,77% у 2007 р. до 4,17% 

у 2016 р. 

Охорона здоров’я також виступає важливою складовою соціальної 

інфраструктури та викликає особливий інтерес з позицій соціального 

страхування, адже у світовій практиці медичне страхування часто носить 
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обов’язковий характер, а страхові кошти виступають потужним джерелом 

фінансування видатків на охорону здоров’я. 

 

 
Рис. 3.2 Динаміка частки державних видатків на освіту у ВВП в Україні та в 

середньому у світі у 2007-2016 рр. 

 

В Україні медичне страхування перебуває на етапі становлення, а ідея 

обов’язкового медичного страхування все частіше озвучується керівництвом 

держави в умовах хронічного дефіциту бюджету та суттєвої затратності самої 

сфери, адже загальні витрати на охорону здоров’я за десять років зросли 

майже у шість разів – з 18621,6 млн. грн. на початку 2007 р. до 108947,1 млн. 

грн. у 2016 р. Хоча темпи росту витрат на охорону здоров’я сповільнилися з 

123,33% до 113,83%, однак їх частка у ВВП зросла з 6,96% до 7,72% (табл. 

3.4) і залишається практично такою ж вагомою, як і частина витрат на освіту 

(табл. 3.3). 

Фактично більше половини видатків на охорону здоров’я фінансується 

із бюджету (частка бюджетного фінансування скоротилась менше, ніж на 

відсоток з 58% у 2007 р. до 57,2% у 2016 р.), решта за рахунок коштів 

домогосподарств, приватних фірм і корпорацій та донорів (рис. 3.3). 
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Таблиця 3.4 

Динаміка загальних витрат на охорону здоров’я в Україні та їх частки у 

ВВП у 2011-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 01.01 

Загальні 
витрати на 

охорону 
здоров’я,  
млн. грн. 

Темп 
росту, % 

Валовий 
внутрішній 
продукт у 

фактичних цінах, 
млн. грн. 

Частка 
загальних витрат 

на охорону 
здоров’я у ВВП, 

% 
2007 18621,6 - 267344 6,96 
2008 22965,9 123,33 345113 6,65 
2009 28390,4 123,62 441452 6,43 
2010 34888,2 122,89 544153 6,41 
2011 45936,0 131,67 720731 6,37 
2012 63072,7 137,31 948056 6,65 
2013 71410,8 113,22 913345 7,82 
2014 84744,8 118,67 1082569 7,83 
2015 95713,7 112,94 1302079 7,35 
2016 108947,1 113,83 1411238 7,72 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [127, с. 8; 128, с. 7]. 
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [127, с. 8; 128, с. 8]. 

 

Рис. 3.3 Структура видатків на охорону здоров’я в Україні за джерелами 

 
Роль охорони здоров’я в Україні є близькою до середньосвітових 

значень (рис. 3.4). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [128; 129; 310] 

 

Рис. 3.4 Динаміка частки сукупних видатків на охорону здоров’я у ВВП в 

Україні та у середньому в країнах світу в 2007 – 2016 рр. 

 

Загалом можна стверджувати, що бюджетне фінансування переважає у 

формуванні ресурсів соціальної інфраструктури (рис. 3.1, 3.2), тому видатки 

соціального спрямування у зведеному бюджеті України зростають не лише 

номінально, а й реально (рис. 3.5). 

Загалом за період 2007-2016 рр. видатки соціального спрямування 

зведеного бюджету України збільшились з 39691,6 млн. грн. до 298961,3 млн. 

грн.. Найсуттєвіші зростання темпів приросту видатків соціального 

спрямування спостерігалися на початку 2009 р. на 63,18% у порівнянні з 

2008 р. та на початку 2012 р. на 40,92% у порівнянні з 2011 р. Проведене 

автором коригування видатків соціального спрямування на індекси 

споживчих цін відповідних років підтвердило, що найвищі темпи приросту 

видатків соціального спрямування спостерігалися на початку 2009 р. та 

склали 66,14% у порівнянні із попереднім роком з урахуванням темпів 

інфляції. З метою детальнішого аналізу проведено оцінку місця видатків 

соціального спрямування у ВВП та сукупних видатках Зведеного бюджету 

України (табл. 3.5). 
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рело: розраховано та побудовано автором на основі даних Дод. Б та [244; 245]. 

 

Рис. 3.5 Динаміка обсягів фінансування видатків зведеного бюджету України 

соціального спрямування та їх темпів приросту в 2007-2016 рр. 

Таблиця 3.5 

Динаміка обсягів фінансування видатків соціального спрямування та їх 

частка у ВВП і сукупних видатках Зведеного бюджету України  

у 2007-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 01.01 

Видатки 
соціального 

спрямування, 
млн. грн. 

Сукупні видатки 
зведеного 

бюджету, млн. грн.
ВВП, млн. 

грн. 

Частка у 
видатках 
зведеного 

бюджету, % 

Частка 
у ВВП, 

% 
2007 39691,60 75792,50 267344,00 52,37 14,85 
2008 52499,00 102538,40 345113,00 51,20 15,21 
2009 85668,30 141698,80 441452,00 60,46 19,41 
2010 99271,00 175512,20 544153,00 56,56 18,24 
2011 125256,30 226054,40 720731,00 55,41 17,38 
2012 176505,10 309203,70 948056,00 57,08 18,62 
2013 190444,20 307399,40 913345,00 61,95 20,85 
2014 240631,70 377842,80 1082569,00 63,69 22,23 
2015 251404,90 416853,60 1302079,00 60,31 19,31 
2016 298961,30 492454,70 1408889,00 60,71 21,22 

Джерело: розраховано автором на основі даних Дод.Б. 
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Дані табл. 3.5 свідчать про те, що видатки соціального спрямування є 

пріоритетними для вітчизняної економіки, адже вони складають більше 

половини сукупних видатків зведеного бюджету України та за період з 

2007 р. по 2016 р. їх питома вага у сукупних видатках зросла з 52,37% до 

60,71%. Відповідно збільшилась і частка видатків соціального спрямування у 

ВВП з 14,85% у 2007 р. до 21,22% у 2016 р. та, фактично, досягла середнього 

значення по країнах ОЕСР (21,79%) (рис. 3.6).  
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Джерело: побудовано автором на основі даних Дод. Б. 

 
Рис. 3.6 Динаміка частки видатків на соціальну інфраструктуру у ВВП в 

Україні та в країнах ОЕСР у 2007-2016 рр. 

 

Загалом по країнах ОЕСР спостерігалося незначне коливання частки 

соціальних видатків у ВВП та найбільшого значення досягла у 2013 р. – 22,05%, 

а найменшого напередодні кризи у 2010 р. – 19,30%. Країнами-лідерами за 

питомою вагою видатків соціального спрямування у ВВП виступають Франція 

(33,02%), Данія (30,79%), Бельгія (30,73%) та Фінляндія (30,53%), у яких 

близько третини ВВП перерозподіляється через бюджет на потреби 

фінансування соціокультурних заходів, найменша часта ВВП спрямована на 

фінансування соціальних потреб у таких країнах, як Словаччина (17,95%), 

Естонія (17,74%), Ісландія (17,22%) та Ізраїль (15,81%) (Дод. Б). 

Нині фінансове забезпечення соціальної сфери нашої держави включає 

заходи підтримки розвитку культури, освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. Основу фінансування 
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соціальної інфраструктури становить бюджетне фінансування (рис. 3.7). 
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Джерело: побудовано автором на основі даних Дод. Б. 

 
Рис. 3.7 Динаміка частки видатків соціального спрямування у доходах 

зведеного бюджету України у 2007–2016 рр. 

 

З рис. 3.7 можемо зробити висновки, що загалом фінансування 

соціальної сфери переважає у структурі видатків зведеного бюджету, займає 

більше половини ресурсів – 52,4% у 2007 р. та постійно зростає – 60,7% у 

2016 р. Однак розподіл фінансових повноважень за видами видатків 

соціокультурного значення здійснюється між бюджетами різних рівнів 

нерівномірно. Загалом видатки соціального спрямування на початок 2016 р. 

на 59,08% покривалися за рахунок коштів місцевих бюджетів та на 40,92% за 

рахунок державного бюджету України. Зокрема за складовими видатків на 

соціальну інфраструктуру фінансування здійснювалося згідно з наступним 

розподілом на початок 2016 р.: 

 охорона здоров’я: місцеві бюджети фінансували 80,57% сукупних 
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видатків, а державний – 19,43%; 

 освіта: місцеві бюджети покривали 70,22%, державний – 29,78%;  

 духовний та фізичний розвиток: місцеві бюджети – 59,76%, 

державний – 40,24%; 

 соціальний захист та соціальне забезпечення: місцеві бюджети – 

39,94%, державний бюджет – 60,06% (Дод. Б). 

Проведені розрахунки свідчать про дотримання принципу 

субсидіарності щодо фінансування цих видатків, тобто наближення 

державних послуг безпосередньо до кінцевого споживача, адже основне 

фінансування здійснюється із місцевих бюджетів, за винятком видатків на 

соціальний захист та соціальне забезпечення, фінансування яких 

сконцентроване переважно у державному бюджеті (понад 60%), 

Найвагомішу частку у соціальних видатках з бюджетів усіх рівнів 

займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, які зросли 

з 17,1% сукупних видатків у 2007 р. до 25,4% у 2013 р., наступними за 

значенням є видатки на освіту – 20,6% на початок 2016 р., охорону здоров’я 

– 11,9% та найменша частка серед видатків на соціальну інфраструктуру 

зведеного бюджету належить фінансовому забезпеченню духовного та 

фізичного розвитку – 2,8% (Дод. Б). Основними статтями фінансування 

видатків соціального спрямування витупають охорона здоров’я (19,55% 

сукупних видатків соціального спрямування на початок 2016 р.), духовний та 

фізичний розвиток (4,56%), освіта (33,97%) і соціальний захист та соціальне 

забезпечення (41,91%) (Дод. Б). Отже, найбільше фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на видатки соціального характеру, сконцентровано на 

фінансуванні соціального захисту та соціального забезпечення, адже 

сьогодні близько чверті видатків бюджетів різних рівнів спрямовується саме 

на їх фінансування. Тому доцільно провести ґрунтовну оцінку цих видатків, 

зокрема їх частки у сукупних видатках зведеного бюджету України та у ВВП 

(табл. 3.6). 

 



 169

Таблиця 3.6 

Динаміка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення та їх 

частка у ВВП і сукупних видатках Зведеного бюджету України  

у 2007-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 
01.01 

Видатки на 
соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення, 
млн. грн. 

Сукупні 
видатки 

зведеного 
бюджету, млн. 

грн. 

ВВП, 
млн. 
грн. 

Частка у 
видатках 
зведеного 

бюджету, % 

Частка 
у 

ВВП, 
% 

2007 12953,2 75792,5 267344 17,09 4,85 
2008 19310,5 102538,4 345113 18,83 5,60 
2009 39940,2 141698,8 441452 28,19 9,05 
2010 41419,9 175512,2 544153 23,60 7,61 
2011 48517,3 226054,4 720731 21,46 6,73 
2012 74069,7 309203,7 948056 23,95 7,81 
2013 78775,4 307399,4 913345 25,63 8,62 
2014 104534,9 377842,8 1082569 27,67 9,66 
2015 105434,8 416853,6 1302079 25,29 8,10 
2016 125306,9 492454,7 1408889 25,45 8,89 

Джерело: розраховано автором на основі даних Дод. Б. 

 

Отже, дані табл. 3.6 свідчать, що видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення за досліджуваний період з 2007 р. по 2016 р. зросли 

майже у 10 разів та відіграють помітну роль не лише у структурі видатків 

зведеного бюджету України (більше 25%), а й у ВВП, адже 8,89% ВВП 

перерозподілялося через бюджет шляхом фінансування соціального захисту 

та соціального забезпечення на початок 2016 р. Таким чином можна 

стверджувати, що видаткам на соціальний захист та соціальне забезпечення 

притаманні суттєві перерозподільчі властивості, що дозволяє коригувати 

рівень споживання та пропорції розподілу в суспільстві. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачають 

фінансування таких програм, як соціальний захист пенсіонерів (60,16% 

сукупних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на 

початок 2016 р.), соціальний захист сім’ї, дітей та молоді (24,62%), 
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соціальний захист на випадок непрацездатності (5,30%), 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. 3.8). 

 

Соціальний захист 
інших категорій 

населення 
3,95%

Інша діяльність у 
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захисту 
0,57%

Фундаментальні та 
прикладні 

дослідження і 
розробки у сфері 

соціального захисту 
0,01%

Соціальний захист 
безробітних 

0,18%

Допомога у 
вирішенні житлового 

питання
1,85%

Соціальний захист 
ветеранів війни та 

праці 
3,37%

Соціальний захист 
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60,16%

Соціальний захист 
сім’ї, дітей та молоді 

24,62%

Соціальний захист на 
випадок 

непацездатності
5,29%

Джерело: побудовано автором на основі даних Дод. Б. 
 
Рис. 3.8 Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 

Зведеного бюджету України за 2016 р., % 

 

Отже, з макроекономічної точки зору соціальна інфраструктура має 

важливе значення, адже вимагає знаних фінансових вливань, першочергово 

фінансується з бюджетних коштів та містить суттєвий перерозподільний 

потенціал. З позицій макрорівня доцільно розглянути, яку частку доходів 

домогосподарств формують такі трансферти із бюджетів різних рівнів 

(табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Динаміка структури доходів населення України у 2007-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 
01.01 

Заробітна 
плата, % 

Прибуток та 
змішаний 
доход, % 

Доходи від 
власності 

(одержані), 
% 

Соціальні 
допомоги та 
інші одер-

жані поточні 
трансферти, 

% 

Разом 
доходи, 

% 

2007 43,87 16,85 3,11 36,18 100,00 
2008 42,75 15,98 3,04 38,23 100,00 
2009 42,11 15,31 2,90 39,67 100,00 
2010 43,45 14,66 2,94 38,96 100,00 
2011 44,76 15,27 3,22 36,75 100,00 
2012 43,33 15,51 3,36 37,80 100,00 
2013 40,85 14,51 3,88 40,77 100,00 
2014 40,82 14,53 6,16 38,48 100,00 
2015 41,77 15,81 5,37 37,05 100,00 
2016 42,16 15,10 5,30 37,45 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних Дод. В 

 

Як видно із табл. 3.7, основу доходів населення складає заробітна плата 

(більше 40%), а друге місце у структурі доходів населення посідають 

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти. Так, їхня частка за 

досліджуваний період коливалась у межах 36,18% на початку 2007 р. та 

досягла максимального значення 40,77% на початок 2013 р. практично 

зрівнявшись з доходи від заробітної плати за цей період 40,85%, та дещо 

скоротилася на початок 2016 р. до 37,45%. Значно меншу питому вагу у 

структурі доходів населення займає прибуток та змішаний дохід – 15,10% на 

початок 2016 р. та ще менше доходи від власності – 5,30%. 

Зокрема, згідно з рахунком вторинного розподілу доходу, соціальні 

допомоги на початок 2016 р. склали 263387 млн. грн. та 100% 

спрямовувалось на формування ресурсів домогосподарств, а при 

використанні соціальних допомог 96,55% спрямовувалось на сектор 

загальнодержавного управління (яскравим прикладом чого є житлові 

субсидії), 3,32% – нефінансові корпорації, 0,11% – фінансові корпорації та 
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0,02% на некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

(рис. 3.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соціальні допомоги (ресурси) Соціальні допомоги (використання) 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [244, с. 43]. 
 

Рис. 3.9 Структура формування та використання соціальних допомог в 

Україні станом на 01.01. 2016 р., % 

 

Отже, соціальна допомога стала дійовим інструментом перерозподілу 

ВВП, а залежність населення від такого джерела доходів – надзвичайно 

велика.  

Таблиця 3.8 

Статистика парного кореляційного зв’язку між обсягом сукупних 

доходів населення та їх складовими у 2007-2016 рр. 

Аргументи кореляційного зв’язку Коефіцієнт 
кореляції Аргумент 1 Аргумент 2 

Сукупні доходи 
населення, млн. 

грн. 

Заробітна плата, млн. грн. 0,9988 
Прибуток та змішаний дохід, млн. грн. 0,9975 

Доходи від власності (одержані), млн. грн. 0,9655 
Соціальні допомоги та інші одержані 

поточні трансферти, млн. грн. 0,9979 
Джерело: розраховано автором на основі даних Дод. Б 

 
Проведений кореляційний аналіз дозволяє говорити про існування 

стійкого функціонального зв’язку між сукупними доходами населення і 

соціальними допомогами та іншими поточними трансфертами, одержаними, 

оскільки коефіцієнт кореляції між доходами населення та соціальними 

Домашні 
госпо-
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управління 
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допомогами складає 0,9979. Вищий коефіцієнт кореляції характерний лише 

для досліджуваних аргументів: сукупні доходи населення та заробітна плата 

– 0,9988 (табл. 3.8), що цілком закономірно, оскільки заробітна плата формує 

більше 40% сукупних доходів населення, зокрема 43,83% на початок 2007 р. 

та 42,16% на початок 2016 р. (табл. 3.7). 

Що стосується витрат населення, то внески на соціальне страхування 

лише дещо перевищують 1% сукупних витрат населення (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка структури витрат населення України у 2007-2016 рр. 

Роки, 
станом 

на 
01.01 

Прид-
бання 

товарів 
та 

послуг, 
% 

Доходи від 
власності 

(сплачені), 
% 

Внески 
на 

соціа-
льне 

страху-
вання, 

% 

Інші поточні 
податки на 

доходи, 
майно та 

інші сплачені 
поточні 

трансферти, 
% 

Нагромадження 
та приріст 
активів, % 

Разом 
доходи, 

% 

2007 83,80 0,42 1,20 0,00 7,55 100,00 
2008 80,85 0,68 1,33 0,00 11,54 100,00 
2009 80,43 0,92 1,33 5,35 11,97 100,00 
2010 81,70 1,77 1,51 0,00 9,36 100,00 
2011 81,75 2,72 1,34 0,00 7,67 100,00 
2012 82,26 3,60 1,42 6,58 6,15 100,00 
2013 79,28 4,23 1,32 6,18 8,99 100,00 
2014 76,12 2,62 1,19 5,37 14,70 100,00 
2015 81,36 2,29 1,09 5,53 9,72 100,00 
2016 83,79 1,99 1,06 5,73 7,43 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних Дод. В 

 

При формуванні особистих доходів існує низка статей, що відображають 

державну політику, зокрема її соціальну компоненту. Ефективність державної 

політики у соціальні сфері можна оцінити шляхом порівняння внесків на 

соціальне страхування із державними трансфертами, які переважно 

складаються із соціальних виплат, включаючи соціальні допомоги (рис. 3.10). 

Дані, представлені на рис. 3.10, дозволяють зробити висновок, що 

населення суттєво узалежнено від інших джерел фінансування соціальних 
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допомог та інших одержаних поточних трансфертів, адже, по-перше, їхнє 

значення у формуванні доходів населення є надзвичайно відчутним та 

становить більше третини сукупних доходів, а, по-друге, роль населення у 

фінансуванні цих допомог є дуже незначною: в середньому близько трьох 

відсотків (рис. 3.9), решта – за рахунок коштів роботодавців, бюджету та 

позабюджетних цільових фондів. 
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних Дод. Б. В 
 
Рис. 3.10 Динаміка частки соціальних допомог та інших одержаних поточних 

трансфертів, що покриваються внесками на соціальне страхування, 

сплаченими населенням в Україні у 2007-2016 рр., % 

 

Проведена оцінка частки фінансування соціальних допомог та інших 

соціальних трансфертів за рахунок внесків роботодавців та найманих 

працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сукупно 

засвідчує, що лише третина соціальних допомог та інших трансфертів 

фінансуються із згаданого джерела, зокрема 38,33% у 2007 р. та дещо 

знизилась у 2016 р. – 34,49%. (рис. 3.11). Тобто 2/3 соціальних допомог 

фінансуються із бюджетів різних рівнів за рахунок інших джерел. Таких як, 

наприклад, податкові надходження. 

Роки 
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [244; 245; 310]. 
 

Рис. 3.11 Динаміка частки соціальних допомог та інших одержаних поточних 

трансфертів, що покриваються внесками на соціальне страхування, 

сплаченими роботодавцями та найманими працівниками  

в Україні у 2007-2016 рр., % 

 

Соціальні допомоги та соціальне забезпечення разом із соціальним 

страхуванням складають основу політики соціального захисту населення в 

країні. На відміну від двох попередніх форм соціального захисту 

соціальному страхуванню притаманне часткове самофінансування, адже 

воно передбачає формування фондів за рахунок соціальних внесків та, як вже 

згадувалось вище, внески на соціальне страхування на третину фінансують 

соціальні допомоги та інші соціальні трансферти. 

Значення соціального страхування в економіці країни можна оцінити, 

розглянувши рахунки розподілу та використання доходу. Зокрема, у рахунку 

вторинного розподілу доходів при формуванні ресурсів всієї економіки 

внески на соціальне страхування на початок 2016 р. склали 173235 млн. грн., 

або 8,81% сукупних ресурсів та 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 

Роки 
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поточних трансфертів (67,19%) (рис. 3.12). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [244, с. 43]. 
 

Рис. 3.12 Рахунок вторинного розподілу доходів  

в Україні станом на 01.01. 2016 р., % 

 

Структура внесків на соціальне страхування у вторинному розподілі 

доходу за джерелами формування та за напрямами використання відображена 

на рис. 3.13. Можемо зробити висновок про те, що найбільшу частку у 

формуванні ресурсів при вторинному розподілі доходу становлять внески на 

соціальне страхування за рахунок сектора 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 протилежна ситуація – сектор загальнодержавного 

управління займає незначну частку – 0,06%. Нефінансові корпорації у 

використанні внесків на соціальне страхування займають 1,38%. 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.  
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Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [244, с. 43]. 
 

Рис. 3.13 Структура внесків на соціальне страхування у формуванні ресурсів 

валового внутрішнього доходу та у його використанні в Україні 

 станом на 01.01. 2016 р., % 

 

Отже, соціально орієнтованим економікам притаманне суттєве 

значення соціальної сфери та її особливе місце поміж іншими сферами 

суспільного життя. Така пріоритетність соціальної сфери вимагає суттєвих 

фінансових вливань як з боку держави, так і за рахунок інших джерел 

фінансування. Переважання бюджетного фінансування потреб соціальної 

сфери, їх першочерговість та неможливість скорочення без погіршення 

якості життя та соціальної захищеності населення вимагає пошуку 

альтернативних джерел фінансування соціокультурних видатків, що 

дозволить раціоналізувати соціокультурні видатки у структурі бюджету, та, 

своєю чергою, може інтенсифікувати економічне зростання, адже вивільнені 

ресурси можна спрямувати на економічні, продуктивні видатки. За таких 

обставин удосконалення системи управління коштами соціального 

страхування та запровадження обов’язкових видів соціального страхування 

згідно з світовими стандартами дозволить подолати системну кризу та 

сприятиме сталому розвитку загалом. 
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3.2. Оцінка впливу системи соціального страхування на рівень 

соціального розвитку в Україні 

 

Забезпечення сталого та стійкого розвитку економіки неможливе без 

створення умов для безпечного та якісного життя людини, адже одним із 

ключових факторів виробництва є людський капітал. Тому вкладення у 

людський капітал за рахунок державних та приватних джерел є витратами 

продуктивними та фактично інвестиціями у розвиток держави загалом. 

Погляди науковців сьогодення є більшою мірою антропоцентричні та 

сконцентровані на дослідженнях якості та безпеки життя населення. Зокрема 

для країн ОЕСР розраховується індекс поліпшення життя, що містить 

систему індикаторів, згрупованих за наступними напрямами: 

1) ведення домашнього господарства; 

2) доходи; 

3) забезпеченість роботою; 

4) суспільне життя; 

5) освіта; 

6) навколишнє природне середовище; 

7) участь у громадському житті; 

8) охорона здоров’я; 

9) задоволення життям; 

10) безпека; 

11) збалансованість трудової діяльності та особистого життя [296]. 

Важливе значення як критерій оцінки ефективності державного 

регулювання соціального розвитку та рівня якості життя посідає показник 

задоволення життям, адже демонструє самооцінку домогосподарств за 10 

бальною шкалою (рис. 3.14).  
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Джерело: побудовано за даними [296] 
 

Рис. 3.14 Індекс задоволення життям у країнах ОЕСР у 2016 р. 

 
Для України така самооцінка становить 5,0, тобто половину від 

максимальної оцінки, що є нижчим як від середнього показника у світі, так 

і від середнього значення у країнах ОЕСР. У країнах ОЕСР така оцінка в 

середньому складає 6,6, а середньосвітове значення – 5,3. Україна межує із 

самооцінкою громадян у таких країнах, як Греція – 5,1, Латвія – 5,1, 

Йорданія – 5,1, Китай – 5,1, ПАР – 5,1, Пакистан – 5,1, Португалія – 5,0, 

Бахрейн – 5,0, Філіппіни – 5,0, Марокко – 5,0, Замбія – 5,0, Зімбабве – 5,0, 

Мозамбік – 5,0, Азербайджан – 4,9, Монголія – 4,9, Свазіленд – 4,9,  

Лесото – 4,9 [290]. 

Як зазначалося вище, система оцінки якості життя включає показники 

безпеки, зокрема рівень нападів та рівень убивств (рис. 3.15). За показником 

рівня убивств Україна є близькою до країн із середнім рівнем людського 

розвитку, адже це значення складає 4,5 та 4,7 на 100 000 осіб відповідно, що 

все ж є нижчим значенням за середній показник у світі – 6,5, однак вдвічі 

вищим за середній показник по країнах ОЕСР – 2,2. 

Більш узагальненим показником оцінки людського капіталу, або 

інтелектуального капіталу, як його зараз прийнято називати, є індекс 

людського розвитку. Методика оцінки людського розвитку включає такі 

складові, як тривале і здорове життя, доступ до знань та середні стандарти 

Країни ОЕСР 
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життя. Згідно оцінок виокремлено чотири кластери країн за індексом 

людського розвитку (рис. 3.16). 

 
Джерело: побудовано за даними [296] 
 

Рис. 3.15 Показники безпеки у країнах ОЕСР у 2016 р. 
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Джерело: побудовано за даними [296] 
 

Рис. 3.16 Індекс людського розвитку у 2016 р. 
 

Україна належить до кластеру країн із високим рівнем людського 

розвитку переважно за рахунок високих показників освіти, адже середня 
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тривалість навчання складає 11,3 роки, що перевищує середньосвітовий 

показник майже у півтора рази, а очікувана тривалість навчання 15,1 року та 

більше в 1,24 раза за середнє значення у світі (Дод. Г). 

Дослідження агрегатів сталого розвитку регіонів в Україні у контексті 

якості та безпеки життя проведено фахівцями Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Ними серед 

компонент якості життя виокремлено три групи індикаторів: соціальних 

загроз, економічних загроз та екологічних загроз. З-поміж соціальних загроз 

основну увагу приділено очікуваній тривалості життя, рівню злочинності, 

корупції та соціальні нерівності [278, с. 77]. Такий підхід частково 

перегукується із вищезгаданими методиками. 

Показник безпеки людського життя за регіонами України представлено 
на рис. 3.17.  
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Джерело: побудовано за даними [278, с. 77] 
 

Рис. 3.17 Показник безпеки людського життя за регіонами України  

станом на 01.01.2016 р. 

Області 
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Вагоме місце у дослідженні також посідає оцінка якості державного 

регулювання соціальної сфери регіонів України (рис. 3.18). Як видно з 

рис. 3.18, низькі значення мають місце в Житомирській, Дніпропетровській, 

Донецькій, Одеській, Кіровоградській областях, м. Києві.  
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Джерело: побудовано за даними [278, с. 81] 
 

Рис. 3.18 Показник державного регулювання соціальної сфери  

за регіонами України станом на 01.01.2016 р. 
 

Низький рівень державного регулювання у зазначених регіонах 

переважно обумовлений: 

1) скороченням очікуваної тривалості життя у таких областях, як 

Чернігівська, Київська, Миколаївська, Херсонська, Житомирська, 

Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Кіровоградська; 

2) високим рівнем злочинності – Запорізька, Луганська, 

Дніпропетровська, Донецька області, м. Київ; 

3) високим рівнем корупції – Сумська, Донецька, Одеська, 

Кіровоградська області; 

Області 



 183

4) значною соціальною нерівністю – Житомирська, Дніпропетровська, 

Одеська, Кіровоградська області, місто Київ [277, с. 81]. 

Аналіз та оцінка стану державного регулювання соціальної сфери в 

Україні загалом вимагає використання певної методики. Існують різні підходи 

до оцінювання. Враховуючи той факт, що соціальну політику позиціонують як 

невід’ємну складову економічної політики України та наявність державних 

механізмів управління даною категорією, за основу методики оцінювання 

державного регулювання соціального страхування, використаємо методики 

інтегрального оцінювання рівня економічного розвитку. Використаємо 

методики розрахунку рівня економічної безпеки України, які визначають 

перелік основних індикаторів, їхні оптимальні, порогові та граничні значення. 

Зазначена методика базується на комплексному аналізі індикаторів економічної 

безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці 

України і застосовується для інтегрального оцінювання рівня економічної 

безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності. 

Зупинимось на найбільш поширених. 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

29.10.2013 р. № 1277 затверджено нові Методичні рекомендації [209], які 

мають інформаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний характер та не є 

обов’язковими. Детальний аналіз та практичне застосування Методичних 

рекомендацій викликало також чимало дискусій у науковців та практиків, які 

в свою чергу запропонували свої методології [60, 256]. Докладний аналіз 

недоліків цих підходів розглянуто в аналітичній записці НІСД [28]. 

Зупинимось на аналізі та оцінці низки індикаторів, запропонованих 

державними міністерствами [209] та вітчизняними науковцями [256] (рис. 3.19). 

Як видно з рис. 3.19, державне регулювання соціальної сфери аналізується як 

окрема складова, до інтегрального індексу якої за методикою Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України входить 15 індикаторів, а за 

методикою Національного інституту стратегічних досліджень України – 10.  
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Індикатори державного регулювання соціального страхування, одиниця виміру 
Методика Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України [209] 
Методика Національного інституту 

стратегічних досліджень України [256] 
↓ ↓ 

1. Частка населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 

нижчими 75 відсотків медіанного рівня загальних 
доходів, відсотків 

1. Рівень використання праці (відношення 
оптимального попиту на працю до її 

пропозиції) 

2. Відношення середньомісячної номінальної 
заробітної плати до прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу, разів 
2. Рівень оплати праці у випуску 

3. Відношення середнього розміру пенсії за 
віком до прожиткового мінімуму осіб, які втратили 

працездатність, разів 

3. Рівень тіньової заробітної плати до 
офіційної 

4. Співвідношення загальних доходів 10 
відсотків найбільш та найменш забезпеченого 

населення (децильний коефіцієнт фондів), разів 

4. Рівень тіньової зайнятості до загальної 
зайнятості 

5. Частка витрат на продовольчі товари в 
споживчих грошових витратах домогосподарств, 

відсотків 
5. Рівень видатків на освіту до ВВП, % 

6. Обсяг видатків зведеного бюджету на 
охорону здоров’я, відсотків ВВП 

6. Рівень видатків на охорону здоров’я до 
ВВП, % 

7. Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, 
відсотків ВВП 

7. Відношення прожиткового мінімуму до 
середньої заробітної плати 

8. Чисельність ВІЛ-інфікованих осіб з 
діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 

100 тис. осіб населення 

8. Питома вага заробітної плати у структурі 
доходів населення, % 

9. Чисельність хворих на активний туберкульоз 
із діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб 

на 100 тис. осіб населення 
9. Рівень пенсійних видатків до ВВП, % 

10. Загальна чисельність учнів денних 
загальноосвітніх навчальних закладів, відсотків до 
загальної чисельності постійного населення у віці 6 

– 17 років 

10. Рівень дефіциту ПФ України до ВВП, 
% 

11. Сума невиплаченої заробітної плати станом 
на 1 січня (1 липня) до фонду оплати праці за 

грудень (червень) звітного року, відсотків 
 

12. Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 
тис. осіб населення)  

13. Рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 
років, відсотків населення відповідної вікової групи  

14. Відношення середньомісячної заробітної 
плати, нарахованої в середньому за годину, у 

країнах ЄС-27 та в Україні, разів 
 

15. Відношення середньої вартості 1 кв. метра 
загальної площі житла до середньомісячної 

заробітної плати, разів* 
 

 
Рис. 3.19 Індикатори державного регулювання соціального страхування України 



 185

Одним із важливих показників є частка населення із 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

від медіанного рівня загальних доходів та прожиткового мінімуму. Ці 

індикатори розраховані з метою дослідження рівня життя різних соціальних 

груп населення, зокрема визначення частки тих, чиї доходи є нижчими за 

середні доходи по Україні у даний період (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Динаміка індикаторів частки загальних доходів населення, нижчих 

медіанного рівня загальних доходів та прожиткового мінімуму  

за 2010-2016 рр., та їх порогові значення 

Індикатор Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

62,1 61,8 62,2 63,2 63,1 61,1 61,8 

Частка населення із 
середньодушовими 
еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчими 
від прожиткового мінімуму, % 

29,3 18,1 21,4 8,8 7,8 9,1 8,4 

Значення індикаторів для нормування: XRкрит – 30; XRнебезп – 25; 
XRнездв – 23; XRздв – 20; Rопт – 18 

Джерело: розраховано автором за даними [22; 240] 

 

Згідно з методикою Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, один з вище розрахованих показників повинен відображати частку 

населення з доходами, нижчими 75% медіанного рівня, але, враховуючи той 

факт, що конкретних даних про кількість населення з доходами в межах 

визначеної шкали немає, то нам доцільно було проаналізувати дані саме 

медіанного рівня (нижнє значення шкали медіанного діапазону). При цьому 

показники для нормування можна збільшити на 10% для цього індикатора. 

Як бачимо з табл. 3.10, значення індикатора частки населення із 
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середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 

медіанного рівня загальних доходів, за досліджуваний період коливається в 

межах від 61,1% у 2015 р. до 63,1% у 2014 р. Загалом динаміка є нестійкою, 

але зростання цього показника у 2016 р. на 0,7% в порівнянні з попереднім 

роком є негативним явищем. Показники, що використовуються для 

розрахунку цього індикатора, мають наступну динаміку. 

За даними Держстату середньомісячні загальні доходи на одного члена 

домогосподарства за досліджуваний період збільшилися від 746 грн. у 2010 

р. у 2,75 раза і становили у 2016 р. 2055 грн. на місяць, у міських 

домогосподарствах – 2167 грн., у сільських – 1827 грн. Середньомісячні 

доходи однієї особи у 2016 р. в порівнянні з 2015 р. перевищили 

середньорічний розмір прожиткового мінімуму (1114 грн.) у 1,8 раза. 

Середньодушові доходи домогосподарств у 2016 р. порівняно з 2015 р. 

зростали вищими темпами, ніж індекс споживчих цін за цей період: 

відповідно 108% проти 99,7% [22].  

Щодо індикатора частки населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими від прожиткового 

мінімуму, то динаміка є спадною, що є позитивним явищем. За 

досліджуваний період цей показник зменшився більше, ніж у 3 рази, що на 

20,9% менше, ніж у 2010 р. 

Частка населення із середньодушовими доходами, нижчими від розміру 

прожиткового мінімуму в середньому за місяць зменшилася порівняно з 

2015 р. на 0,7 в.п. і склала 8% (розмір прожиткового мінімуму за цей період 

зріс на 7%). Більш суттєво скоротилася частка такого населення серед селян 

(з 13% до 11%), серед мешканців малих міст – відповідно з 11% до 10%, 

серед мешканців великих міст частка такого населення залишилася на рівні 

попереднього року і становила 5%. При цьому третина осіб, рівень доходів 

яких нижче прожиткового мінімуму, це працюючі (загалом – 6% усіх осіб 

цієї групи), 31% – діти до 18 років (14%), 11% – непрацюючі пенсіонери (4%) 

[240]. Такі дані дають підстави зробити неоднозначні висновки: загальне 
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підвищення рівня доходів є наслідком збільшення доходів частки населення з 

високим рівнем доходів, адже частка населення з доходами нижче 

медіанного рівня залишилась в межах більше 60%, а це показник соціальної 

нерівності. Позитивний характер динаміки (зниження) частки населення з 

доходами, нижчими від прожиткового мінімуму, дає підстави вважати, що 

зменшилась частка населення «за межею бідності».  

В такому випадку доцільно провести аналіз індикатора співвідношення 

загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш забезпеченого населення 

(децильний коефіцієнт фондів) (рис. 3.20). За досліджуваний період значення 

індикатора зменшилося з 5,2 раза у 2010 р. до 4,7 раза у 2016 р. 

5,4
5,3

5,1
4,9

4,6 4,7

5,2

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Децильний коефіцієнт фондів  
Рис. 3.20 Динаміка співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш 

та найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів)  

у 2010-2016 рр. 
 

Співвідношення загальних доходів 10% найбільш та найменш 

забезпеченого населення становило 4,7 раза (у 2015р. – 4,6 раза), у тому числі 

серед міського населення – 4,9 раза (4,6 раза), серед сільського – 4,0 раза (4,2 

раза). Співвідношення мінімального рівня загальних доходів серед найбільш 

забезпечених 10% населення до максимального рівня серед найменш 

забезпечених 10% населення зменшилося з 2,8 до 2,7 раза по Україні та серед 

міських жителів, а серед мешканців сіл – з 2,6 до 2,5 раза. Найбільш заможні 20% 

населення отримували 35% усіх загальних доходів (у 2015р. – 34%) [22; 24; 249]. 

Нерівність розподілу загальних доходів характеризують крива Лоренца 

% 

Роки 
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та коефіцієнт концентрації (індекс Джині), який приймає значення від 0 

(рівномірний розподіл доходів серед усього населення) до 1 (увесь дохід 

належить одній особі). Індекс Джині по загальних доходах населення 

збільшився з 0,233 у 2015 р. до 0,236 у 2016 р. [240]. 

Також зросла диференціація рівня добробуту населення, розрахована з 

використанням критерію грошових доходів. Індекс Джині становив у 2016р. 0,250 

проти 0,248 у 2015 р., мінімальний рівень грошових доходів серед найбільш 

забезпечених 10% населення перевищував максимальний серед найменш 

забезпечених 10% населення у 2,9 раза, як і у 2015 р., а в цілому найбільш 

забезпечені 10% населення отримали у 5,2 раза більше грошових доходів, ніж 

найменш забезпечені 10% населення (у 2015 р. – у 5,1 раза) [22; 240; 249]. 

Щорічне зменшення цього показника вказує на скорочення розриву 

між найбагатшим і найбіднішим населенням України. 

Індикатор відношення середньомісячної номінальної заробітної плати 

до прожиткового мінімуму на одну працездатну особу є продовженням 

дослідження добробуту населення. Дані для розрахунку цього показника та 

отримані результати відображено у табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

Динаміка індикатора відношення середньомісячної номінальної заробітної 

плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну особу у 2010-2016 рр. 

Показники Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата, грн. 

2131,2 2696,4 2635,2 2421,3 2801,4 3582,8 4480 

Середньозважений 
прожитковий мінімум на 
одну працездатну особу в 
розрахунку на місяць, 
грн. 

888 963 1098 1153 1218 1378 1600 

Відношення серед-
ньомісячної номі-нальної 
зар. плати до 
прожиткового міні-муму 
на одну праце-здатну 
особу, разів 

2,4 2,8 2,4 2,1 2,3 2,6 2,8 

Джерело: розраховано автором за даними [22; 240; 249]. 
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Аналіз відношення середньої зарплати до середньозваженого 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановив його збільшення на 

0,4 у 2016 р. порівняно із 2010 р. і склав 2,8 раза. Незважаючи на зростаючу 

динаміку значень вхідних даних, а саме, зростання середньомісячної 

заробітної плати та середньозваженого показника прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб за 2010-2016 рр. у 2,4 і 2,1 раза, відповідно, 

досліджуваний індикатор залишився майже незмінним. 

Така тенденція зберігалась протягом усього досліджуваного періоду. 

Даний індикатор знаходився в межах задовільного порогового значення, про 

що свідчить рис. 3.21. 

 
 

Рис. 3.21 Динаміка індикатора відношення середньомісячної 

номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну 

особу за 2010-2016 рр. та його порогові значення 

 
Оцінку індикатора відношення мінімального розміру пенсії до 

прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, наведено у 

табл. 3.12. 

Індикатор відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового 

мінімуму для осіб, що втратили працездатність, знаходиться у безпечній зоні 

(крім 2010 року – 1,6 раза), оскільки його значення протягом аналізованого 

періоду більше 1,75, що є задовільним, і навіть досягало рівня оптимальних 
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значень, зокрема у 2016 р. – 2,1 (рис. 3.22). 

 
Рис. 3.22 Динаміка відношення середньомісячного розміру пенсії до 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

у 2010-2016 рр. 

 

Таблиця 3.12 

Динаміка середнього розміру пенсії за віком, прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність та індикатора їх відношення  

у 2010-2016 рр. 

Показник Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середній розмір 
пенсії за віком, 
грн. 

1134,4 1610,7 2020,8 1798 1898 2106 2486,4 

Прожитковий 
мінімум для осіб, 
які втра-тили 
працездат-ність, 
грн. 

709 767 842 899 949 1053 1184 

Відношення 
середнього роз-
міру пенсії за ві-
ком до прожит-
кового мінімуму 
для осіб, які 
втратили праце-
здатність, разів 

1,6 2,1 2,4 2,0 2,0 2,0 2,1 

Джерело: розраховано автором за даними [22; 229] 
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Для дослідження інших аспектів державного регулювання соціального 

страхування розглянемо індикатор, передбачений НІСД – рівень 

використання праці (відношення оптимального попиту на працю до її 

пропозиції) (табл. 3.13). 

 
Таблиця 3.13 

Динаміка попиту та пропозиції робочої сили в Україні у 2010-2016 рр. 

(на кінець звітного періоду) 

Роки 

Кількість 
незайнятих 

громадян, які 
перебували на 

обліку в 
державній 

службі 
зайнятості, тис. 

осіб 

Потреба 
підприємств у 
працівниках на 

заміщення 
вільних 

робочих місць, 
тис. осіб 

Навантаження 
зареєстрованих 

безробітних на 10 
вакантних посад, 

осіб 

Рівень 
використання 

праці,% 

2010 660,3 169,7 40 25,7 
2011 876,2 91,1 96 10,4 
2012 542,8 65,8 82 12,1 
2013 564 63,9 88 11,3 
2014 501,4 59,3 84 11,8 
2015 526,2 48,6 108 9,2 
2016 487,7 47,5 103 9,7 

Джерело: за даними [198] 
 
Згідно з отриманими даними можна зробити висновок, що кількість 

безробітних зростає: за досліджуваний період число безробітних 

збільшилось у 2,58 раза (від 4 осіб на одне вакантне місце у 2010 р. до 10 

осіб у 2016 р.) (рис. 3.23). 

 У відсотковому відношенні рівень використання праці зменшився 

від 25,7% у 2010 р. до 9,74% у 2016 р. Така динаміка є однозначно 

негативною і потребує заходів щодо подолання цієї проблеми [198; 249]. 
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Рис. 3.23 Динаміка показників рівня використання праці в Україні за період 

2010-2016 рр. 
 
Поруч із дослідженням індикаторів, що характеризують доходи 

населення та джерела їх формування, розглянемо індикатори видатків 

населення. Так, індикатор «частка витрат на продовольчі товари в споживчих 

грошових витратах домогосподарств» за досліджуваний період мав наступну 

динаміку (рис. 3.24). 

 
Рис. 3.24 Динаміка індикатора «частка витрат на продовольчі товари в 

споживчих грошових витратах домогосподарств» та області його порогових 

значень за період 2010-2016 рр. 

 
У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні 

витрати у 2016 році становили 1808 грн на місяць, у міських 
домогосподарствах – 1928 грн, у сільських – 1559 грн [22]. Серед усіх 
сукупних витрат 90% становили споживчі витрати домогосподарств. 
Найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств, як у 2010 р. 
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так і у 2016 р., продовжували залишатися витрати на харчування (включаючи 
харчування поза домом), частка яких на кінець досліджуваного періоду 
становила 53,6% [22]. Загальна динаміка даного індикатора розміщена у 
критичній зоні. Така тенденція піддає сумнівам задовільний стан деяких 
вище розрахованих індикаторів і свідчить про недостатній рівень доходів 
населення, який, в основному, «перекриває» видатки на харчування. 

У результаті проведеного аналізу індикаторів, що характеризують 
рівень доходу, джерела його формування та рівень видатків населення, що є 
безпосереднім впливом на формування добробуту населення, було віднесено 
до певних зон, що визначені пороговими значеннями індикаторів, згідно з 
обраними методиками (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Індикатори державного регулювання соціального страхування України у 2016 р. 

№ 
з/п Індикатор, одиниця виміру 

Фактичне 
значення 

Зона 
порогових 
значень* 

1 
Частка населення із середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими медіанного рівня загальних доходів, % 

61,8 XRкрит 

2 

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

8,4 XRздв 

3 
Відношення середньомісячної номінальної 
заробітної плати до прожиткового мінімуму на 
одну працездатну особу, разів 

2,8 XLздв 

4 
Відношення середнього розміру пенсії за віком до 
прожиткового мінімуму осіб, які втратили 
працездатність, разів 

2,1 XLопт 

5 
Співвідношення загальних доходів 10 відсотків 
найбільш та найменш забезпеченого населення 
(децильний коефіцієнт фондів), разів 

4,7 XRздв 

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

53,6 XRкрит 

7 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. 
Джерело: складено автором за даними [209; 256] 
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Згідно з розміщенням значень окремих індикаторів державного 

регулювання соціального страхування до відповідних зон стану виявлено 

переважання зон задовільного та критичного станів досліджуваних індикаторів 

і в результаті – віднесення часткового інтегрального показника державного 

регулювання соціального страхування до зони незадовільного стану. Як 

наслідок, значення отриманого показника має вплив на інтегральний показник 

економічної безпеки, оскільки посідає чільне місце у її складі, адже її ваговий 

коефіцієнт становить 0,1341 та посідає 4 місце серед 10 складових [256].  

Таким чином, встановлено, що протягом 2010-2016 років спостерігалися 

значні зміни в соціальному середовищі України, в результаті чого позитивним 

явищем є збереження 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 індикатора 

частки населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 

місяць, нижчими середнього прожиткового мінімуму загальних доходів, 

значення яких поступово наближається до оптимального. Разом з тим до 

негативних факторів впливу на рівень державного регулювання соціального 

страхування необхідно віднести тенденцію 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. 

Враховуючи нестійку політичну та економічну ситуацію, що 

безпосередньо впливає на рівень державного регулювання соціального 

страхування громадян, а також суттєву залежність населення від соціальних 

допомог та соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів бюджету та 

позабюджетних цільових фондів, доцільно провести ґрунтовне дослідження у 

напрямі удосконалення механізму ресурсного забезпечення соціального 

страхування. Стійка та ефективна система соціального страхування є 
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невід’ємною складовою соціального захисту громадян, відтак і державного 

регулювання соціального страхування населення загалом. 

 

3.3 Аналіз значення соціального страхування у подоланні бідності 

 

Зниження рівня і якості життя населення, недосконалість проведення 

економічних та політичних реформ, майнова нерівність, призводять до 

загострення соціальних протистоянь у суспільстві та, як наслідок, до 

«бідності». Тому з метою запобігання поширення бідності серед 

українського населення та поліпшення його добробуту необхідні дії, щоб 

боротися з бідністю, або, хоча б, в складний для України час запобігти її 

поширенню. 

Запобігання і подолання бідності – одна з найважливіших глобальних 

проблем сучасності. Вона і в глобальному, і в локальному вимірах є 

предметом наукового інтересу та дискусій і зарубіжних, і вітчизняних 

науковців протягом багатьох років (зокрема останніх), що свідчить про її 

надзвичайну актуальність [259]. 

Теоретичні й прикладні аспекти подолання бідності є невід’ємними для 

становлення та розвитку державного регулювання соціального страхування 

людини, суспільства, держави. Тому не дивним є той факт, що чимало 

науковців як вітчизняних, так і зарубіжних присвятили свої наукові праці 

даному напряму досліджень. Серед них вчені й практики: К. Вітковська, [23], 

Г. Вербицька [19], О. Гладун [21], Л. Ільчук [61], І. Кириченко [66], 

Е. Лібанова [4; 96], Л. Руденко [126], Н. Холод [258], М. Хомяк [259], 

Л. Черенько [261], Л. Шевченко [263], П. Шевчук [265] та інші.  

Можна відзначити також значну увагу до проблеми бідності з боку 

Міжнародних організацій, а саме Організації Об’єднаних Націй, Світового 

банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації 

праці та ін. Серед національних організацій, що займаються питаннями 

«бідності» можна виділити Національну академію наук, Мінсоцполітики, 



 196

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та ін. Однак слід 

зазначити, що єдиного методологічного підходу до оцінки бідності так і не 

напрацьовано, а ті, що діють, дуже часто не передбачають багато важливих 

аспектів. Саме тому існує необхідність у порівняльному аналізі існуючих 

методологічних підходів оцінки бідності та соціальної нерівності, виявленні 

їх переваг та недоліків, а також визначення перспектив їх використання при 

обґрунтуванні напрямів соціальної політики української держави. 

Сьогодні особливої актуальності набуває визначення проблем бідності, 

її основних проявів, опрацювання вітчизняних та зарубіжних методик оцінки 

бідності, аналіз та оцінка окремих коефіцієнтів нерівності, а також 

визначення можливих напрямів бюджетного фінансування на запобігання 

поширення бідності та подолання проблем, спричинених нею в сучасних 

нестабільних умовах. 

Низький рівень життя широких верств населення у поєднанні із 

надмірним – за європейськими стандартами – майновим розшаруванням є чи 

не основною соціальною проблемою України. Таку невиправдано високу 

ціну платить суспільство за економічні трансформації [19]. 

Сучасна наука визначає бідність, як «неможливість через брак коштів 

підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в 

конкретний період часу» [4]. Суть цього виразу пояснює те, що внаслідок 

матеріальних нестатків бідні верстви населення не можуть забезпечити себе 

необхідними для життєдіяльності елементами, зокрема харчуватися 

відповідно до місцевих стандартів, не можуть оплачувати житло та 

комунальні послуги, виходячи зі своїх потреб, не можуть лікуватися та 

відпочивати, забезпечуючи відновлення втраченого через хворобу або 

перенавантаження здоров’я, не говорячи про щоденні соціальні вигоди – 

комунікаційні, транспортні послуги, а також необхідну в сьогоднішніх 

умовах належну освіту собі та своїм дітям. Отже, маючи економічне 

походження, бідність є набагато ширшим явищем, що стосується 

різноманітних аспектів життя населення [19]. 
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ООН наголошує на чотирьох основних проявах бідності (табл. 3.15). 

Зазначені прояви носять узагальнюючий характер. При аналізі даних 

категорій, на нашу думку, доцільно розглядати їх для кожної держави 

індивідуально. Тому нами було охарактеризовано особливості кожного із 

зазначених проявів в Україні. Щодо першого показника, то слід зазначити, 

що середня тривалість життя українця в порівнянні із рештою країн є нижча 

середнього показника і займає 150 місце в загальному рейтингу 

«довгожителів». 

Таблиця 3.15 

Прояви бідності за ООН та їх особливості в Україні 

Прояви бідності Особливості в Україні 

Коротка тривалість 
життя 

Україна займає 150 місце серед 223 територій, 122 
серед членів ООН. Загальна середня тривалість життя 
68,25 років (чоловіків – 62,37, жінок – 74,5 [303] 

Низька професійно-
освітня підготовка 

За проведеними австралійськими вченими 
(Мельбурнський університет) дослідженнями у 2015 р. 
якості вищої освіти у світі порівнювали освітні системи в 
різних країнах за більше, ніж 20 критеріями та чотирма 
показниками: ресурси, інвестиції з боку уряду та 
приватного сектору; регуляторне середовище; міжнародні 
зв’язки та співробітництво; результати наукових 
досліджень, що сприяють потребам ринку праці Україна – 
на 25 місці, що є досить високим результатом [305]. 

Згідно з прогнозами вітчизняних науковців [265], цей 
показник має тенденцію до зростання. 

Відсутність 
необхідної бази для 
нормального життя 
– чистої питної 
води, медичних 
послуг, якісного 
харчування 

Грошову кількісну оцінку необхідної бази для 
нормального життя виражено показниками споживчого 
кошика та прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум 
є основним соціальним стандартом, який застосовується 
для загальної оцінки рівня життя населення в Україні. В 
загальному його можна охарактеризувати як такого, що не 
відповідає сучасним нормам людських потреб на 
виживання. 

Ізольованість від 
суспільного життя 

Бідним соціалізація ніби й не заборонена, проте 
здатність брати активну участь у житті суспільства у них 
істотно послаблена, оскільки вони, або з власної волі 
відгородившись від інших, не відчувають у цьому 
потреби, або ж не можуть цього зробити через важке 
економічне становище. 

Джерело: складено автором за даними [265; 303; 305] 
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Показник досягнутого рівня освіти покладено в основу одного з трьох 

індексів, які використовує ООН для обчислення індексу людського розвитку. 

Тобто, рівень освіти населення визнається дуже важливою ознакою розвитку 

будь-якої держави. У подальшому роль освіти посилюватиметься, зростатиме 

важливість людського капіталу. Країни, що недостатньо фінансують сферу 

освіти, все більше відставатимуть у своєму розвитку. Тому спроба оцінки 

можливих змін у рівні освіти населення є актуальною.  

В Україні виникнення бідності пояснюється, як правило, економічними 

причинами: зростанням безробіття, низьким рівнем оплати праці та 

пенсійного забезпечення, недосконалою системою оподаткування, 

заборгованістю по виплатах заробітної плати, заниженими показниками, що 

формують соціальні виплати, невідповідністю визначених соціальних виплат 

реальним ринковим цінам тощо. 

У розумінні причин бідності маємо дві тенденції: перша, об’єктивніша, 

– структурно-економічна, друга – суб’єктивно-психологічна. Перша – це 

коли незаможні об’єктивно не можуть подолати різницю між собою і 

багатшими верствами населення, не можуть «вибитися в люди», навіть 

почавши заробляти більше. У суспільстві є мільйони людей, котрі вважають, 

що для отримання більших статків не варто докладати зусиль, бо все одно з 

того нічого не вийде, а краще й далі жити, як живеться. Друга тенденція – це 

коли людина ніби сама винна у своїй бідності й безпорадності, бо не може, а 

насправді не хоче змінити своє життя. Проте в кожному індивідуальному 

випадку ці причини поєднуються [61]. 

У світовій практиці використовують різні концепції та підходи до 

дослідження бідності: 

1) абсолютна концепція заснована на ідеях англійського економіста 

С. Роунтрі та базується на співставленні доходів, необхідних для задоволення 

деякого набору мінімальних потреб людини, з доходами, які він отримує;  

2) за відносною концепцією людина або сім’я вважається бідною у 

випадку, якщо кошти, які вони мають, не дозволяють їм вести спосіб життя, 
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прийнятий в суспільстві, в якому вони живуть. За даною концепцією межа 

бідності є величиною відносною і визначається як частка від величини 

середнього або медіанного доходу всього населення; 

3) суб’єктивна концепція передбачає відокремлення бідних на основі 

самооцінювання. Цей підхід має як позитивні, так і негативні риси. За умов 

перехідних суспільств, коли великою є питома вага тіньового сектора 

економіки і офіційна статистика не може врахувати реальних доходів 

більшості громадян, за такого способу можна отримати більш адекватні 

показники. 

Крім того, варто відмітити, що суттєві відмінності спостерігаються і в 

показниках оцінки бідності. Практика показує, що навіть однакові за змістом 

показники в національній системі оцінки рівня життя і в системі іноземних 

держав мають суттєві відмінності в методології розрахунку. Деякі з них 

(найбільш значущі в нашій системі) відобразимо у табл. 3.16. Прожитковий 

мінімум є основним соціальним стандартом, який застосовується для 

загальної оцінки рівня життя населення в Україні, є основою для реалізації та 

розроблення окремих державних соціальних програм. 

Саме від рівня прожиткового мінімуму залежить мінімальна заробітна 

плата, мінімальна пенсія, розміри державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям тощо. Цей показник виступає базовим у 

формуванні будь-яких соціальних виплат. У світовій практиці цей показник 

також є одним із ключових, але має іншу методику розрахунку і його 

вартісний вимір значно вищий. 

Мінімальна заробітна плата в Україні досягла визначеного 

мінімального рівня лише в липні 2013 року, «зрівнявшись» із показником 

прожиткового мінімуму. В європейських країнах з розвиненою економікою 

значення цього показника повинно перевищувати прожитковий мінімум не 

менше, як на 10%. В сучасній практиці розвинених європейських країн 

використовується індекс консенсусної депривації – показник «бідності за 

умовами життя» [126]. В українській практиці принцип депривації почали 
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використовувати лише у 2010 р., але він ще носить досить умовний зміст та 

узагальнюючий характер. 

Таблиця 3.16 

Порівняльна таблиця показників в системі оцінки рівня життя 

іноземних держав та в Україні 

Методика розрахунку 
зарубіжних країн Показник Методика розрахунку в 

Україні 
Використовується 
нормативний (науково-
обгрунтовані нормативи 
мінімального споживання 
товарів і послуг, необхідних 
для відтворення 
продуктивних сил) та 
статистичний (дані реального 
мінімального споживання 
населенням матеріальних 
благ) методи 

Прожитковий 
мінімум 

При розрахунку 
враховуються мінімальні 
припустимі нормативи 
споживання найважливіших 
товарів і послуг – за 
фактичною структурою 
витрат 10% найменш 
забезпечених верств 
населення 

Встановлюється на рівні  
35-40% середньої заробітної 
плати по країні та вищий за 
прожитковий мінімум на  
10-15% 

Мінімальна 
заробітна 

плата 

Не нижче прожиткового 
мінімуму 

Визначається не величиною 
доходу індивіда, а ступенем 
задоволення основних потреб 
сучасної людини 

Індекс 
консенсусної 

депривації 

Визначається загально-
прийнятими стандартами 

Джерело: складено автором за даними [19; 263] 

 
Враховуючи той факт, що проблеми бідності позиціонують як 

невід’ємну складову соціально-економічної безпеки України, наявність 

державних механізмів управління у цьому напрямі є беззаперечною. 

Однією з національних методик, спрямованих на подолання бідності, є 

Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності, що 

затверджена згідно з виконанням Указу Президента України від 26.02.2010 

року № 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності» постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 1057. Згідно з цією 

програмою, розв’язання проблеми передбачається за такими напрямами: 
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 відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання; 

 сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці; 

 удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як 

основних чинників створення умов для гідної праці; 

 розвиток системи соціального страхування; 

 удосконалення пенсійної системи; 

 посилення системи соціального захисту; 

 соціальна підтримка сімей, дітей та молоді; 

 поліпшення медичного обслуговування населення; 

 удосконалення методологічних підходів до оцінки бідності та 

проведення моніторингу ефективності виконання Програми. 

Моніторинг виконання Комплексної програми забезпечення реалізації 

Стратегії подолання бідності (на 2005-2013 рр.) засвідчив, що Україні не 

вдалось досягнути намічених показників. На всіх етапах дії програми 

визначені в ній показники жодного разу не були досягнуті [126]. 

Своє продовження описана вище програма отримала згідно з 

наступним документом. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та праці на своєму засіданні 15 січня 2014 року схвалив 

Рекомендації семінару на тему: «Нові підходи в політиці подолання бідності 

в Україні» за сприяння Інституту демографії та соціальних досліджень імені 

М. В. Птухи НАН України. Детальний аналіз та практичне застосування 

існуючих методичних рекомендацій викликає також чимало дискусій у 

науковців та практиків.  

Сьогодні основною «діючою» методикою є прийнята на виконання 

пункту 76 додатка 2 до Державної цільової соціальної програми подолання та 

запобігання бідності на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 1057, затверджена Наказами 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби 

статистики України, Національної академії наук України 08.10.2012 
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№ 629/1105/1059/408/612 – Методика комплексної оцінки бідності.  

Аналіз та оцінка стану бідності вимагає використання певних методик. 

Існують різні підходи та показники до оцінювання бідності. У нашому 

дослідженні, зупинимось на аналізі та оцінці низки коефіцієнтів оцінки 

бідності та диспропорції доходів населення, що передбачені державними і 

міжнародними програмами та запропоновані вітчизняними науковцями. 

Динаміку окремих загальних коефіцієнтів оцінки бідності відображено 

на рис. 3.25. Відображені показники дають можливість загальної оцінки 

бідності в Україні, є абсолютними показниками. В розрахунку цих 

показників вхідними даними є офіційні показники національної статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Дані 2016 р. за 9 місяців 
Джерело: складено автором за даними [78; 79; 241] 

Рис. 3.25 Динаміка показників оцінки рівня бідності за 2010-2016 рр. 

 

Серед описаних вище показників є показник, значення якого 

враховується у міжнародних розрахунках – рівень бідності за еквівалентними 
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доходами нижче прожиткового мінімуму (Poverty headcount ratio at national 

poverty line (% of population)) – зокрема в системі показників Світового банку. 

Розглянемо ще кілька показників оцінки рівня життя населення (зокрема оцінки 

бідності) Світового банку, що не враховуються в національній системі. 

Динаміка низки цих показників за 2010-2015 роки відображена на рис. 3.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Дані 2016 р. за 9 місяців 
Джерело: складено автором за даними [290; 310] 

 
Рис. 3.26 Динаміка системи показників оцінки рівня життя населення 

України Світовим банком за 2011-2016 рр. 
 

Враховуючи те, що поняття бідності носить не тільки об’єктивний, а й 
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міжнародній) використовують низку критеріїв при визначенні кожного з 

показників, що збільшує їх кількість та характер використання, що 

забезпечує отримання більш точного результату.  

Для поглибленого вивчення явища бідності в Україні, починаючи з 
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статистики розпочала додаткове дослідження за визначеними критеріями, з 

оцінкою диспропорції доходів населення. Обстеження проводилось в межах 

певної вибірки і результати переносились на загальнодержавний рівень. У 

зв’язку з наявністю офіційних даних, аналіз оцінки бідності за цими 

критеріями проведено лише з 2013 року. 

Розглянемо характеристики бідності в Україні за різними критеріями, 

згідно з діючою методикою (табл. 3.17) та дамо оцінку. 

Таблиця 3.17 

Основні характеристики бідності в Україні за різними критеріями її 

визначення за 2013-2016* рр. 

Критерій бідності 
Роки Абс.відх.(+,-) Вектор 

зміни 

2013 2014 2015 2016 2016/ 
2013 

2016/ 
2014 

2016/ 
2015 2013-2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75% медіанного 
рівня сукупних 
еквівалентних 

витрат 

Вартісний 
вираз межі 

бідності, грн 
944 1062 1125 1173 229 111 48 ↑ 

Рівень 
бідності, % 24,1 24,3 25,5 24,7 0,6 0,4 -0,8 ↑↓* 

60% медіанного 
рівня сукупних 
еквівалентних 

витрат 

Вартісний 
вираз межі 

бідності, грн 
755 850 900 938 183 88 38 ↑ 

Рівень 
бідності, % 11,2 10,7 11,2 11,6 0,4 0,9 0,4 ↑↓↑ 

Еквівалентні 
витрати нижче 
прожиткового 

мінімуму 

Вартісний 
вираз межі 

бідності, грн 
843 914 1042 1108 265 194 66 ↑ 

Рівень 
бідності, % 16,8 14,6 19,6 20,9 4,1 6,3 1,3 ↑ 

Еквівалентні 
доходи нижче 
прожиткового 

мінімуму 

Вартісний 
вираз межі 

бідності, грн 
843 914 1042 1108 265 194 66 ↑ 

Рівень 
бідності, % 8,8 7,8 9,1 9,1 0,3 1,3 0 ↓↑ 

Еквівалентні 
витрати нижче 
межі бідності, 

визначеної ООН 
для країн Цент-
ральної та Схід-
ної Європи (гри-
вневий еквіва-

лент $5 США за 
ПКС, розрахо-

ваного Світовим 
банком) 

Вартісний 
вираз межі 

бідності, грн 
538 602,4 635,9 632 94 29,6 -3,9 ↑↓ 

Рівень 
бідності, % 2,5 1,9 2,3 2,4 -0,1 0,5 0,1 ↓↑ 

 

*Дані 2016р. за 9 місяців  
Джерело: складено автором за даними [78; 79] 
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Аналізуючи динаміку розрахункових показників, можна спостерігати 

наступну тенденцію: усі вартісні показники розрахункового періоду мають 

зростаючу динаміку, а показник рівня бідності в залежності від визначеного 

критерію має різний вектор руху.  

Межа бідності, визначена за відносним критерієм (75% медіанного 

рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат) за 9 місяців 2016 р. 

становила 1173 грн. В порівнянні із значенням цього показника у 2014 р. 

збільшився 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 напрям змінювався – у 2014 р. в 

порівнянні з 2013 р. – зріс на 0,2 в.п., у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. –зріс на 

1,2%, а у 2016 р. у порівнянні 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$ США на особу у паритеті купівельної 

спроможності (ПКС)), у 2013 р. складав 2,5%, у 2014 р. – знижується до 1,9%, 

а з 2015 р. знову підвищився (до 2,3%) і в 2016 р. становив 2,4%, тобто 

перебуває в межах низьких значень.  

Слід відзначити, що серед низькодоходних верств населення зберігається 

закономірність щодо перевищення доходів над витратами, що, в свою чергу, 

призводить до значних відмінностей у рівнях абсолютної бідності, залежно від 

вибору змінної доходів чи витрат; отже слід відстежувати обидва показника для 

кращого вивчення як доходів, так і споживчих можливостей бідного населення. 

Наприклад, збільшення за останні два роки розриву у рівнях бідності, залежно 
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від вибору змінної (з 1,85 разів у 2014 р. до 2,30 у 2016 р.), свідчить про 

звуження купівельної спроможності доходів та загалом споживчих 

можливостей низькодоходних верств населення на фоні зростання їх 

номінальних доходів відносно прожиткового мінімуму.  

Як і раніше, для України характерним є скупчення населення у зоні 

низьких доходів, що робить рівень бідності надто чутливим до змін межі. 

Різниця між рівнем відносної бідності та рівнем абсолютної бідності для 

міжнародних порівнянь становить 10,3 раза (24,7% проти 2,4%). При цьому 

різниця між вартісним виразом межі відносної бідності та межі абсолютної 

бідності, що відповідає 5$ за ПКС у гривневому еквіваленті, становить 

менше 2 разів (відповідно 1173 грн. проти 632 грн.) [79]. 

За даними деяких джерел [21] визначено, що протягом останніх років 

межа бідності, тобто рівень доходу, нижче якого задоволення основних 

потреб людини стає неможливим, з кожним роком підвищується. 

Розрахункові значення показників бідності населення в Україні за 

різними критеріями відображено у табл. 3.18. 

Межа абсолютної бідності в Україні визначається за розміром 

законодавчо встановленого прожиткового мінімуму. У 2016 році 4 млн. 

українців мали середньодушовий дохід у місяць нижче прожиткового 

мінімуму. До показників для визначення розшарування серед бідного 

населення відносяться: питома вага украй бідних серед бідного населення та 

коефіцієнт розшарування бідних за відносним та абсолютним критеріями. 
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Таблиця 3.18 

Показники бідності та розшарування серед бідного населення України за 2013–2016* рр. 

оказники бідності 

За відносним критерієм За абсолютним критерієм 
 (за витратами) 

За абсолютним критерієм 
 (за доходами) 

Роки 

2013 2014 2015 2016 * 2013  2014  2015  2016 * 2013 2014  2015  2016 * 

Межа бідності, грн на 1 
особу на місяць 

944 1062 1125 1173 843 914 1042 1108 843 914 1042 1108 

Рівень бідності, % 24,1 24,3 25,5 24,7 16,8 14,6 19,6 20,9 8,8 7,8 9,1 9,1 
Рівень злиденності серед 
бідного населення, % 

46,6 43,8 44 47 - - -  - - -  

Глибина бідності, % 20,9 20,5 20,5 21,9 19,1 18,2 19,7 20,9 18,7 16 18,5 18,3 
Сукупні еквівалентні 
витрати (доходи) бідного 
населення, грн на 1 
умовну особу на місяць 

746,5 843,9 894,3 916,1 681,8 747,9 836,9 876,2 685,3 767,7 850,1 905,4 

Середній дефіцит доходів 
бідного населення (грн на 
1 особу на місяць) 

197,5 218,1 230,7 256,9 161,2 166,1 205,1 231,8 157,7 146,3 192,5 203,3 

Сукупний дефіцит 
доходів бідного 
населення  
(млн. грн.на місяць) 

2108 2338 2578,6 2773,7 1199,7 1065,2 1760,2 2122,97 612,5 502,7 767,5 811,1 

Квінтильний коефіцієнт 
розшарування бідних, % 

41,1 40,3 41,5 43 39,1 38,2 40,3 42,3 39,4 36,4 41,2 38,8 

*Дані 2016 р. за 9 місяців  
Джерело: складено автором за даними [78; 79] 180 
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Одним із основних показників соціальної справедливості є квінтильний 

коефіцієнт розшарування серед бідного населення – коефіцієнт Джині, який 

розраховується за складною формулою і є числом від 0 до 100, де нулю 

відповідає повна рівність, а сотні – абсолютна нерівність. Статистичні цифри 

демонструють Україні цілком європейський рівень, хоча реальна картина 

може бути трохи іншою. Графічне відображення динаміки цих коефіцієнтів 

подано на рис. 3.27 та рис. 3.28. 
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42

43

44

45

46

47
2013

2014

2015

2016

Рівень злиденності
серед бідного
населення, %

 
*Дані 2016р. за 9 місяців 
 

Рис. 3.27 Рівень злиденності серед бідного населення за 2013-2016 рр. 

 
Питома вага злиденних серед населення, бідного за відносним критерієм, 

збільшилася на 0,4% за весь досліджуваний період, а квінтильний коефіцієнт 

розшарування бідних за відносним критерієм – на 1,9%. За сукупністю бідних, 

яка визначалась на основі прожиткового мінімуму з використанням показника 

витрат, коефіцієнт розшарування зріс на 3,1%, з використанням доходів 

зменшився – на 0,6%. Значення коефіцієнта розшарування за досліджуваний 

період знаходиться 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. 3.28 Динаміка квінтильного коефіцієнта розшарування бідних  

за 2013-2016 рр. 

 

Аналіз ситуації бідності та диференціації доходів населення в Україні 

показує, що для України зовсім недостатньо Стратегії подолання бідності, що 

поширюється на країну в цілому через велику різницю умов і рівня розвитку 

окремих регіонів. Заходи, які прийнятні для одних регіонів, можуть бути 

недостатніми і навіть неефективними для інших. Програми боротьби з 

бідністю будуть більш дійовими, якщо в них з’являться пріоритетні напрями 

для регіонів [61]. 

Розробка стратегії боротьби з бідністю можлива тільки на основі 

достовірної інформації про бідність на рівні регіонів. Такий фактор спонукає 

до проведення аналізу динаміки показника рівня бідності в розрізі регіонів 

(рис. 3.29). За даними 2016 р. «лідером» за показником рівня бідності, 

визначеним за відносним критерієм, є Рівненська область –49,1 %, показник 

якої майже в 2 рази перевищував середньодержавне значення.  

Роки 
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Рис. 3.29 Рівень бідності за регіонами України у 2015-2016 рр., % 

 

Високий рівень бідності зафіксований у Тернопільській (38,5%), 

Житомирській (38%) та Сумській (35,1%) областях. Суттєво вищий за 

середньоукраїнський рівень – у Кіровоградській (32,5%), Одеській (32,2%), 

Волинській (31,5%), Хмельницькій (31,5%), Херсонській (31%) та  

Івано-Франківській (29,6%) областях. Окремої уваги, як і у минулі роки, 

заслуговує м. Київ, у якому рівень бідності традиційно залишається 

найнижчим серед усіх регіонів, де значення показника відносної бідності 

становило 6,6%, що майже у 3,7 раза нижче за середнє по країні. Низьким 

показник був у Запорізькій (13,9%), Харківській (14,9%), Черкаській (15,5%), 

Миколаївській (16,6%), Чернігівській (18%) та Чернівецькій (18,3%) областях 

[78; 79].  

З врахуванням глибини бідності, визначеної за відносним критерієм, до 

регіонів з критичною ситуацією потрапляють Рівненська, Тернопільська, 

Житомирська, Кіровоградська, Сумська, Одеська, Волинська області. 
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Враховуючи невисоку диференціацію глибини бідності, до 

найблагополучніших регіонів можна віднести м. Київ, Харківську, 

Запорізьку, Черкаську та Миколаївську області. 

Порівняно з 2015 р. у дев’яти регіонах відбулось зростання рівня 

відносної бідності, а у чотирнадцяти зросла глибина бідності. Погіршення 

ситуації в деяких регіонах спостерігається як за рівнем, так і за глибиною 

бідності. В найбільшій мірі рівень бідності зріс у Херсонській, Житомирській 

та Рівненській областях (на 4,7 – 7,3%), що вивело Рівненську область на 

найвище значення по країни, Херсонську – з зони низької у зону високої 

бідності, а Житомирську – з високої до зони надвисокої бідності. За рештою 

регіонів зростання було незначним та не мало принципового значення. 

Поліпшення ситуації з відносною бідністю відбулось в сімнадцяти 

регіонах. Найбільш суттєве спостерігалося в Чернівецькій (з 32,7 до 18,3%), 

Кіровоградській (з 42,1 до 32,5%), Полтавській (з 32,4 до 24,5%), 

Тернопільській (з 46,3 до 38,5%), Черкаській (з 22,9 до 15,5%), Закарпатській 

(з 25,7 до 20,6%) та Одеській (з 37,2 до 32,2%) областях. При цьому 

Чернівецька область перейшла із зони високої до зони низької бідності, а 

Кіровоградська – із зони надвисокої до зони високої бідності, Полтавська – із 

зони високої бідності до середньоукраїнських значень [78; 79]. 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку нашої держави 

важливе значення має міжнародна підтримка. Однією з найбільш дійових 

міжнародних організацій є ООН. Подолання бідності є в центрі уваги 

діяльності ПРООН, спрямованої на розвиток. Економічне зростання має 

важливе значення для суспільного прогресу, але є недостатнім для 

досягнення Цілей розвитку тисячоліття. ПРООН надає підтримку країнам для 

прискорення інклюзивного зростання для сталого розвитку людського 

потенціалу на засадах рівності. 

Розглянемо кілька проектів, реалізованих в Україні (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.19 

Міжнародні програми, спрямовані на подолання бідності в Україні 

Програма Характеристика Період, джерела 
фінансування, та суми 

Підтримка 
реформи 

соціального 
сектора в 
Україні 

Проект надає підтримку урядові України та 
Міністерству соціальної політики України в 
прискоренні впровадження реформ у 
соціальному секторі та досягненні коротко- і 
середньострокових цілей соціально-
економічного розвитку України. 

Період Донор Сума 
2013 

ПРООН 

80 000$ 
2014 80 000$ 
2015 150 000$ 
2016 100 000$ 

 

Сприяння 
інтеграційній 

політиці та 
послугам для 

людей з 
інвалідністю в 

Україні 

Мета спільної програми – сприяти 
застосуванню стандартів доступності та 
універсального дизайну як таких, що 
забезпечать залучення і участь людей з 
інвалідністю, а саме сприяти подоланню 
існуючих бар’єрів, які заважають або 
обмежують рівний доступ до послуг і об’єктів, 
призначених для широкої громадськості.  

2016 рр. 
Донор Сума 

Партнерство ООН зі 
сприяння правам людей 
з інвалідністю, ПРООН 
та Дитячий Фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) 

161,300$ 

 

Зміцнення 
національної 
спроможності 

для 
ефективного 

розвитку 
молоді та 

відповіді на 
епідемію 

ВІЛ/СНІДу в 
Україні 

Загальна мета Проекту полягає у зміцненні 
національної спроможності для ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та у 
прискоренні досягнення ЦРТ, пов’язаних з 
охороною здоров’я, шляхом застосування 
підходу, що ґрунтується на правах людини та 
врахуванні гендерного аспекту. Проект 
доповнює діяльність інших міжнародних 
донорів та сприяє реалізації Об’єднаної 
програми ООН з ВІЛ/СНІДу на 2015-2016 рр. 
ПРООН ретельно узгоджує свою підтримку в 
галузі ВІЛ/СНІДу з визначеними 
національними пріоритетами та усуває існуючі 
недоліки для досягнення коротко- і 
довгострокових пріоритетів 

Період Донор Сума 

2015-
2016 

ПРООН 424 932.15$ 
ЮНЕЙДС 142 105.71$ 
БФ «Розвиток 
України» 109 119.56$ 

2016 

ПРООН 

197 275$ ЮНЕЙДС 
БФ «Розвиток 
України» 

 

Прискорення 
прогресу в 
досягненні 

Цілей Розвитку 
Тисячоліття в 

Україні 

Проект «Прискорення прогресу в досягненні 
Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» має на 
меті підтримку зусиль уряду на шляху 
досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) 
через удосконалення системи моніторингу, 
зміцнення спроможності щодо формування 
політики на основі ЦРТ, планування та 
інтеграції ЦРТ у стратегічні документи 

2016 
Донор Сума 
ПРООН 175.000 $ 
2014 
Донор Сума 
ПРООН 80.000 $ 

 

Молоді 
футбольні 
волонтери: 
Спорт та 

волонтерство 
для ЦРТ 

Проект реалізується в більш широких 
рамках соціальної програми «Молодь України» 
і Державного соціального проекту «Давай 
разом», активно сприяє досягненню Цілей 
розвитку тисячоліття (ЦРТ), зокрема, 
досягненню Цілі 6 (боротьба з ВІЛ, малярією та 
іншими захворюваннями). Проект спрямований 
на використання соціального й освітнього 
потенціалу футболу і волонтерства в якості 
інструменту для залучення молодих людей у 
віці від 12 до 20 років, які проживають у 
сільських районах Херсонської, Миколаївської 
областей, до активної і ефективної участі у 
житті своєї громади. 

ПеріодДонор Сума 

2015 

Бюро ООН зі 
спорту на благо 
розвитку і миру 
Програма 
Волонтери ООН  
ПРООН 

119.0000$

2016 43.058  

2014 

Бюро ООН зі 
спорту на благо 
розвитку і миру 

246,110$ 

Програма 
Волонтери ООН 154,22$ 

ПРООН 41,81$ 
 

Джерело: складено автором за даними [79] 
 
Важливим є аспект фінансового забезпечення подолання бідності 
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населення з боку держави. У табл. 3.20 відображено динаміку і структуру 

бюджетного фінансування соціальної сфери.  

Таблиця 3.20 

Динаміка та структура бюджетного фінансування окремих напрямів 

подолання бідності в Україні за період 2010-2016 рр. 

Показники Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальні видатки зведеного 
бюджету, млрд. грн, в т.ч.: 227,6 312 276,3 303,6 416,9 492,4 505,8 

- видатки на соціальну 
сферу і соціальний захист 
населення, млрд. грн 

78,5 82,7 86,2 112 104,6 122,4 137,4 

Частка видатків зведеного 
бюджету на соціальну 
сферу і соціальний захист 
населення, % 

34,5 26,5 31,2 36,9 25,1 24,9 27,2 

Джерело: складено автором за даними [241] 

 
Значні масштаби проблеми бідності вимагають негайних і рішучих кроків 

з боку кожного громадянина, так і з боку держави, яка має виступати гарантом 

соціального забезпечення своїх громадян. 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.  Тому 

надалі залишається актуальним проведення аналізу практики бюджетного 

фінансування соціальної сфери, зокрема, запобігання та подолання бідності. 
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Висновки до розділу 3 

Оцінка впливу державного регулювання системи соціального 

страхування на стан соціального розвитку та на вирішення проблеми 

подолання бідності та критичних диспропорцій доходів населення в Україні 

доводить, що : 

1. Протягом останніх десяти років в Україні відбулося зростання ролі 

та значення соціального страхування у фінансовому забезпеченні соціального 

захисту нааселення. Фінансове забезпечення соціальної сфери нашої держави 

включає заходи підтримки розвитку культури, освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту та соціального забезпечення. 

2. Україна належить до кластеру країн із високим рівнем людського 

розвитку переважно за рахунок високих показників освіти, адже середня 

тривалість навчання перевищує середньосвітовий показник майже у півтора 

раза, а очікувана тривалість навчання – у 1,24 раза, що, однак, не свідчить 

про якість освіти та підготовки фахівців загалом. Щодо показників 

тривалості життя, рівня доходів, безпеки, соціальної нерівності тощо Україна 

є ближчою до кластеру країн із середнім рівнем людського розвитку. Тому 

питання ефективності вкладень у соціальну сферу як інвестицій у людський 

капітал актуалізуються.  

3. В умовах сьогодення формування ресурсів соціальної 

інфраструктури здійснюється переважно за рахунок бюджетного 

фінансування, тому видатки соціального спрямування у зведеному бюджеті 

України зростають не лише номінально, а й реально, однак це не дозволяє 

забезпечувати високий рівень життя населення. 

4. Для України показник задоволення життям становить 5,0, тобто 

половину від максимального значення згідно зі шкалою оцінювання, що є 

нижчим як від середнього показника у світі, так і від середнього значення у 

країнах ОЕСР. 

5. На сьогодні населення суттєво узалежнено від соціальних допомог, 

адже, по-перше, їхнє значення у формуванні доходів населення є 
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надзвичайно відчутним та становить більше третини сукупних доходів, а, по-

друге, роль населення у фінансуванні цих допомог є дуже незначною – в 

середньому близько трьох відсотків, решта за рахунок коштів роботодавців 

та найманих працівників. Проведений кореляційний аналіз дозволяє говорити 

про існування стійкого функціонального зв’язку між сукупними доходами 

населення і соціальними допомогами та іншими поточними одержаними 

трансфертами. Така ситуація супроводжується хронічною потребою 

відповідних джерел фінансування. 

6. Соціальні допомоги та соціальне забезпечення разом із соціальним 

страхуванням складають основу політики соціального захисту населення в 

країні. На відміну від двох попередніх форм соціального захисту соціальному 

страхуванню притаманне часткове самофінансування, адже воно передбачає 

формування фондів за рахунок соціальних внесків, які на третину 

фінансують соціальні допомоги та інші соціальні трансферти. 

7. За таких умов соціальне страхування стає дійовим інструментом 

забезпечення державного регулювання соціальної сфери. Сьогодні в Україні 

спостерігається значна диференціація регіонів за рівнем соціального 

забезпечення. Низький соціальний рівень переважно обумовлений 

скороченням очікуваної тривалості життя, високим рівнем злочинності, 

високим рівнем корупції та значною соціальною нерівністю. 

8. Необхідність удосконалення системи соціального страхування 

пов’язана із перманентним недофінансуванням вкладень у людський капітал, 

недостатньою ефективністю діючої системи соціального захисту населення 

та як наслідок – зубожіння населення.  

Враховуючи низький рівень державного регулювання соціального 

страхування громадян, а також суттєву залежність населення від соціальних 

допомог та соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів бюджету та 

позабюджетних цільових фондів, доцільно реформувати систему соціального 

страхування, що дозволить подолати основі прояви бідності в Україні та 

підвищити якість і безпеку життя населення загалом.  
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

4.1. Якісна оцінка фінансування видаткових повноважень фондів 

соціального страхування за видами соціальних ризиків 

 

Акумульовані у фонди соціального страхування кошти 

перерозподіляються та спрямовуються на виплату матеріального 

забезпечення та фінансування надання соціальних послуг. На сьогодні у 

структурі видатків за схемами соціального захисту в Україні основне місце 

посідають виплати матеріального забезпечення періодичного та разового 

характеру, а також надання соціальних послуг, які сукупно складають більше 

98% видатків соціального захисту в Україні (Дод. Є). Загалом допомога 

соціального захисту надається у грошовій та натуральній формах (рис. 4.1). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є 

 

Рис. 4.1 Динаміка співвідношення матеріальних допомог та соціальних 

послуг у структурі виплачених допомог та наданих послуг соціального 

захисту в Україні у 2011-2016 рр. 

Роки 
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Як видно з рис. 4.1, основу підтримки населення у разі реалізації 

соціального ризику становить матеріальне забезпечення, тобто грошові 

виплати допомоги, та його значення зростає, адже зросла його частка з 

80,89% на початок 2011 р. до 83,00% на початок 2016 р. Відповідно питома 

вага соціальних послуг у структурі виплачених допомог та наданих послуг 

соціального захисту за досліджуваний період дещо знизилася з 19,11% на 

початок 2011 р. до 17,00% на початок 2016 р.  

Соціальним послугам, що надаються установами соціального захисту 

населення, притаманна низка особливостей:  

1. По-перше, надання соціальних послуг здійснюється за 

функціональною спрямованість (наприклад, за функцією інвалідність, 

похилий вік, сім’я/діти, безробіття тощо), тобто на вирішення конкретних 

проблем, що мають місце у суспільстві.  

2. По-друге, соціальним послугам притаманний соціальний характер, 

адже вони надаються безпосередньо індивіду як учаснику соціуму. 

3. По-третє, на надання соціальних послуг безпосередньо впливає 

щільність мережі установ соціального захисту, адже згідно з принципом 

субсидіарності, надання суспільних послуг повинно бути максимально 

наближене до споживача, що потребує відповідного фінансування видатків 

на матеріально-технічну базу.  

4. По-четверте, надання соціальних послуг має нерівномірний характер 

в обсягах та часі, що досить складно врахувати при плануванні бюджетів 

фондів, а основні прогнози здійснюються екстраполюванням.  

5. По-п’яте, багатоканальність фінансування соціальних послуг 

потребує синхронізації фінансових потоків з різних джерел в обсязі та часі, а 

також пошуку джерел фінансування тимчасових касових розривів, що 

виникають в результаті перевищення обсягів наданих послуг над грошовими 

надходженнями в певний момент часу. Саме тому в умовах ринкового 

прогресу перевага надається коштам соціального страхування над 

бюджетним фінансуванням із відповідною оптимізацією співвідношень 
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соціальних внесків роботодавців та найманих працівників. 

6. По-шосте, для соціальних послуг характерні адресність та 

індивідуальність надання, адже вони надаються безпосередньо індивіду при 

настанні страхового випадку, а щодо матеріального забезпечення немає 

гарантії його цільового використання.  

Отже, увесь комплекс соціальних послуг, що надається членам 

суспільства, визначається численними факторами, зокрема такими як 

економічні (стійкість національної валюти, рівень цін, рівень інфляції, рівень 

доходів населення тощо), політичні, суспільні (матеріальний добробут та 

якість життя громадян), інституційні (наявність медичних установ, установ 

по догляду за престарілими тощо).  

Як згадувалось у попередніх розділах, соціальне страхування складає 

основу соціального захисту населення та в умовах жорсткої бюджетної 

економії, пов’язаної із політичною нестабільністю та тепер уже перманентною 

потребою фінансування проведення антитерористичної операції, стає ключовим 

джерелом фінансування соціального захисту населення (рис. 4.2). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є 
 

Рис. 4.2 Динаміка сум та частки кошів соціального страхування у сукупних 

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

Роки 
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Нині більше половини видатків соціального захисту населення в 

Україні покривається за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та це значення постійно зростає. Так, на 

початок 2011 р. із фондів соціального страхування було профінансовано 

88835,01 млн. грн. видатків соціального захисту або 58,62% у відносному 

вираженні, а вже на початок 2016 р. – 213620,45 млн. грн. або 60,98% 

(рис. 4.2). Левова частка припадає на Пенсійний фонд України – 54,64% на 

початок 2016 р., також суттєві кошти зосереджені за такими напрямами, як 

охорона здоров’я – 13,24%, соціальний захист сімей – 7,47%, соціальний 

захист військовослужбовців – 4,18% тощо (Дод. Є). 

Оскільки соціальне страхування покликане забезпечувати захист 

населення у разі настання соціальних ризиків, то саме соціальними ризиками 

визначаються напрями видатків фондів соціального страхування. Одним із 

найбільш поширених соціальних ризиків в умовах економічної та політичної 

нестабільності виступає ризик безробіття, адже рівень безробіття є доволі 

відчутним та безпосередньо корелює із станом економіки (табл. 4.1) 

Таблиця 4.1 

Динаміка основних показників зайнятості в Україні у 2009-2016 рр.  

Роки, 
станом 

на 01.01 

Економічно активне 
населення,  
тис. осіб 

Зайняті,  
тис. осіб 

Безробітні, 
тис. осіб 

Рівень 
безробіття за 
методологією 

МОП, % 
2009 22245,4 20730,4 1515,0 6,8 
2010 22322,3 20904,7 1417,6 6,4 
2011 22397,4 20972,3 1425,1 6,4 
2012 22150,3 20191,5 1958,8 8,8 
2013 22051,6 20266,0 1785,6 8,1 
2014 22056,9 20324,2 1732,7 7,9 
2015 22014,5 20354,3 1657,2 7,5 
2016 21980,6 20404,1 1576,5 7,2 

Джерело: складено автором за даними [243, с. 331]. 

 

Скорочення кількості зайнятих та зростання чисельності й рівня 
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безробітних призводить до збільшення потреби фінансування заходів 

подолання безробіття, зокрема за період з 2011 до 2016 рр. обсяги 

фінансування соціального захисту за функцією безробіття зросли у 2,1 раза 

та склали 5438,38 млн. грн.. Основними джерелами фінансування 

соціального захисту безробітних виступають кошти держаного бюджету та 

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, причому пріоритет віддається останнім, 

зокрема у 2012, 2013 та 2016 рр. соціальний захист безробітних фінансувався 

виключно за рахунок коштів соціального страхування (рис. 4.3). 
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Джерело: побудовано автором за даними Дод. Є 
 

Рис. 4.3 Динаміка джерел фінансування соціального захисту безробітних в 

Україні у 2011-2016 рр. 

 

Законодавчо закріпленими напрямами використання коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття (ФЗДССУБ) виступають:  

 виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг 

(рис. 4.4); 

 відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних із 

достроковим виходом на пенсію осіб, у період до досягнення ними 

Роки 
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пенсійного віку;  

 фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності 

виконавчої дирекції ФЗДССУБ та її робочих органів, управління ФЗДССУБ, 

розвиток його матеріальної та інформаційної бази;  

 створення резерву коштів ФЗДССУБ.  

 

 
Джерело: побудовано автором за [206]. 
 

Рис. 4.4 Види забезпечення із Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття  

 

Отже, до матеріальних виплат, що надаються із Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, належать періодичні виплати (допомога по безробіттю, 

допомога по частковому безробіттю та виплати на навчання безробітним), 

одноразові виплати (одноразова виплата у розмірі допомоги по безробіттю у 

розрахунку на рік для організації підприємницької діяльності безробітними, які 

не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці 

підходящої роботи та допомога на поховання безробітного), а також соціальні 

послуги (професійне навчання (виплати на навчання закладам, що навчають 

безробітних), послуги з працевлаштування і допомога в пошуках роботи 

(послуги інформування і консультації з професійної діяльності)). Тенденція 

щодо суттєвого переважання виплат матеріального забезпечення над наданням 

соціальних послуг спостерігається також і у сфері соціального страхування на 

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг 

- допомога по безробіттю; 
- допомога по частковому безробіттю; 
- матеріальна допомога у період професійної підготовки; 
- допомога на поховання; 
- професійна підготовка, перепідготовка тощо; 
- профорієнтація; 
- пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні; 
- інформаційні та консультаційні послуги. 
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випадок безробіття. Так, на початок 2016 р. 77% складала грошова допомога і 

лише 23% допомога в натуральній формі, тобто соціальні послуги у вигляді 

послуг з працевлаштування і допомоги в пошуку роботи – 19% та 4% виплати 

на навчання закладам, що навчають безробітних (рис. 4.5).  

 
Джерело: побудовано автором за даними Дод. Є. 
 

Рис. 4.5 Структура видатків соціального захисту за функцією безробіття за 

видами допомоги в Україні у 2016 р., станом на 01.01 

 
Допомога по частковому безробіттю не виплачувалась на початок 

2016 р., а за досліджуваний період мала місце лише на початок 2013 та 

2014 рр., через частковий простій та занепад підприємств за наслідками 

фінансової кризи та складала 23% та 5% сукупних видатків соціального 

захисту за функцією безробіття відповідно. Що стосується видатків на 

утримання під час професійного навчання (виплати на навчання 

безробітним), то тут спостерігається протилежна ситуація, адже вони мали 

місце саме до розгортання кризових явищ та становили на початок 2011 р. 

2,93% сукупних видатків соціального захисту за функцією безробіття, на 

початок 2012 р. – 2,78%, а починаючи з 2013 р., повністю припинились у 

зв’язку із браком коштів (Дод. Є). 

Законодавчо закріплені мінімальні граничні межі виплати 

матеріального забезпечення у разі безробіття, а саме розмір допомоги по 
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безробіттю у мінімальному розмірі та граничний мінімальний розмір 

допомоги, залежно від страхового стажу (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка мінімальних розмірів допомоги по безробіттю в Україні  

у 2011-2016 рр. 

Роки 

Допомога по 
безробіттю у 
мінімальному 

розмірі 

Граничний 
мінімальний 

розмір 
допомоги 

по 
безробіттю, 
залежно від 
страхового 

стажу 

Прожитко
-вий 

мінімум 
для 

працездат
-них осіб 

Питома вага 
допомоги по 
безробіттю у 
мінімальному 

розмірі у 
прожитковому 

мінімумі, % 

Питома вага 
граничного 

мінімального 
розміру 

допомоги по 
безробіттю, 
залежно від 
страхового 

стажу у 
прожитковому 

мінімумі, % 
01.04.2011 250,0 320,0 647,0 38,6 49,5 
01.07.2011 280,0 340,0 649,0 43,1 52,4 
01.09.2011 320,0 420,0 649,0 49,3 64,7 
01.10.2011 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.12.2011 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.01.2012 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.04.2012 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.07.2012 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.10.2012 360,0 500,0 669,0 53,8 74,7 
01.11.2012 360,0 500,0 744,0 48,4 67,2 
01.01.2013 360,0 500,0 869,0 41,4 57,5 
01.04.2013 360,0 500,0 884,0 40,7 56,6 
01.06.2013 400,0 550,0 884,0 45,2 62,2 
01.07.2013 430,0 600,0 888,0 48,4 67,6 
01.09.2013 480,0 665,0 888,0 54,1 74,9 
01.10.2013 490,0 680,0 907,0 54,0 75,0 
01.12.2013 500,0 700,0 922,0 54,2 75,9 
01.01.2014 510,0 714,0 941,0 54,2 75,9 
01.04.2014 520,0 729,0 960,0 54,2 75,9 
01.10.2014 534,0 748,0 985,0 54,2 75,9 
01.12.2014 544,0 762,0 1004,0 54,2 75,9 
01.01.2015 544,0 825,0 1073,0 50,7 76,9 
01.04.2015 544,0 829,6 1094,0 49,7 75,8 
01.07.2015 544,0 881,6 1102,0 49,4 80,0 
01.10.2015 544,0 894,4 1118,0 48,7 80,0 
01.12.2015 544,0 907,2 1134,0 48,0 80,0 
01.01.2016 544,0 917,6 1147,0 47,4 80,0 
01.04.2016 544,0 974,4 1218,0 44,7 80,0 

 
Джерело: побудовано та розраховано автором за [211-213; 253]  

 



 224

Допомога по безробіттю у мінімальному розмірі виплачується певним 

категоріям індивідів, зокрема особам: 

 страховий стаж яких менше 6-ти місяців за останні 12 календарних 

місяців до вивільнення; 

 звільненим на підставі припинення трудового договору: за згодою 

сторін; через закінчення терміну договору; через призов на військову службу 

чи вступ на альтернативну службу (крім мобілізації); через розірвання 

договору з ініціативи власника, працівника чи профспілки; через переведення 

працівника на інше підприємство; через відмову від переведення у зв’язку зі 

зміною істотних умов праці; через набрання сили вироку суду; через 

підстави, передбачені контрактом; через систематичне невиконання 

працівником трудових обов’язків, прогул, появу на роботі у стані 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вчинення розкрадання майна 

власника; 

 звільненим на підставі розірвання договору з ініціативи власника 

через: порушення трудових обов’язків керівником, заступниками, головним 

бухгалтером, його заступниками, службовими особами органів доходів і 

зборів, яким присвоєно спеціальне звання, службовими особами центральної 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного 

фінансового контролю та контролю за цінами; 

 звільненим на підставі: винних дій керівника, внаслідок чого 

заробітна плата виплачувалась несвоєчасно або в розмірах, нижчих за 

мінімальну заробітну плату; винних дій працівника, який безпосередньо 

обслуговує грошові, товарні або культурні цінності; вчинення працівником, 

який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з 

продовженням даної роботи; перебування у безпосередньому 

підпорядкуванні у близької особи [73, 206]. 

Як видно з табл. 4.2, допомога по безробіттю у мінімальному розмірі 

залишається незмінною уже протягом трьох років, що не може забезпечувати 

навіть мінімальних потреб громадян, адже у результаті становить менше 
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половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 44,7% від 

прожиткового мінімуму на початок 2016 року.  

Допомога по безробіттю залежно від страхового стажу виплачується 

особам, у яких стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації як 

безробітної особи становив не менше 6-ти місяців або перерва у страховому 

стажі настала з поважних причин, а особа зареєструвалась як безробітна 

протягом місяця після закінчення перерви. До таких причин належать: 

навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній 

ординатурі, аспірантурі, докторантурі за денною формою; строкова військова 

служба; здійснення догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом 

віком до 18 років, пенсіонером, який згідно з експертним медичним 

висновком потребує стороннього медичного догляду. 

Граничний мінімальний розмір допомоги по безробіттю залежно від 

страхового стажу згідно законодавства не повинен бути нижчим 80% 

прожиткового мінімуму. Таким чином, можна стверджувати, що загалом 

мінімальні розміри матеріального забезпечення у разі безробіття не можуть 

покрити першочергові споживчі потреби як застрахованої, так і не 

застрахованої особи. Зокрема, варто зазначити, що у зв’язку із складним 

фінансово-економічним становищем в країні також не було переглянуто 

мінімальні соціальні гарантії, а у поєднанні із суттєвим темпом інфляції такі 

допомоги знецінились іще більше. Якщо взяти до уваги, що індекс інфляції у 

2014 році складав 124,9%, то прожитковий мінімум повинен становити 

1521,28 грн. Відповідно, граничний мінімальний розмір допомоги по 

безробіттю залежно від страхового стажу мав би скласти 1217,0 грн. з огляду 

на суттєве зростання вартості споживчого кошика. Вважаємо також за 

необхідне переглянути допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі та 

закріпити на рівні 50% прожиткового мінімуму. Тому її розмір за умов 

незмінності прожиткового мінімуму повинен скласти 609,0 грн., а з 

урахуванням індексу інфляції – 760,6 грн. 

Варто зазначити, що за рахунок коштів загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування на випадок безробіття також 

компенсуються витрати на виплату пенсії по старості до настання пенсійного 

віку, адже до 01.01.2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мали 

жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 

років та за умови звільнення з роботи. Загалом частка передбачуваної пенсії по 

старості (до досягнення пенсійного віку) на початок 2016 р. складала трохи 

більше 1% та за досліджуваний період скоротилася більше, ніж удвічі – з 148,75 

млн. грн. на початок 2011 р. до 77,73 млн. грн. на початок 2016 р. (рис. 4.6). А 

вже починаючи з 01.01.2015 р. достроковий вихід на пенсію при зазначених 

умовах припинено, хоча сьогодні 14,2% безробітних – це населення у віці 50–59 

років [243], тобто передпенсійного віку. 

Що стосується допомоги на поховання безробітного, то вона як у сумі, 

так і у питомій вазі в структурі видатків соціального захисту на випадок 

безробіття залишається доволі низькою: 1,77 (0,05%) на початок 2011 р. та 

1,46 (0,02%) відповідно на початок 2016 р. (рис. 4.6, Дод. Є). 
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Рис. 4.6 Динаміка видатків соціального захисту на випадок безробіття та 

випадки передбачуваної пенсії по старості (до досягнення пенсійного віку) й 

посмертної субсидії (допомоги на поховання безробітного)  

в Україні (млн. грн) у 2011-2016 рр. 

 
Також важливим соціальним ризиком сьогодні виступає тимчасова 

Роки 
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втрата працездатності у зв’язку із біологічними та соціальними причинами. 

Відповідно із новоствореного Фонду соціального страхування України 

передбачено такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг 

щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності : 

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за 

хворою дитиною);  

2) допомога по вагітності та пологах;  

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);  

4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-

курортного закладу після перенесених захворювань і травм [201].  

Відповідно, у структурі видатків соціального захисту в разі тимчасової 

втрати працездатності видатки за функцією захворювання та медичне 

обслуговування посідають ключове місце та склали в середньому 70% за 

досліджуваний період (Дод. Є). Таким чином понад 2/3 видатків соціального 

захисту в разі тимчасової втрати працездатності спрямовується на фінансування 

допомоги по тимчасовій непрацездатності, зокрема: тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві; необхідності догляду за хворою дитиною; 

необхідності догляду за хворим членом сім’ї; догляду за дитиною віком до 

трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або 

іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; карантину, накладеного органами 

санітарно-епідеміологічної служби; тимчасового переведення застрахованої 

особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; 

протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; 

перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після 

перенесених захворювань і травм (Дод. Ж). 

Підставою для призначення допомоги є листок непрацездатності, а її 

розмір згідно з законодавством залежить від середньоденної заробітної плати 
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за розрахунковий період, тривалості непрацездатності та відсотка оплати 

листа непрацездатності, що визначається страховим стажем (4.1).  

ВП
П
ЗПД н

р
ТВП  ,     (4.1) 

де, ДТВП – розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності; 

ЗП – заробітна плата за розрахунковий період; 

Пр – кількість робочих днів за розрахунковий період; 

Пн – кількість робочих днів, які припадають на період непрацездатності; 

В – відсоток оплати лікарняного листа, що залежить від страхового 

стажу (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 
Терміни оплати листа тимчасової непрацездатності 

Відсоток 
оплати 

лікарняного 
листа 

Страховий стаж 

60 % до 5 років 
80 % 5-8 років 

100 % більше 8 років 
100 % застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору 
дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської 
катастрофи; ветеранам війни;  
особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань; 
донорам. 

Джерело: побудовано автором за [201]. 

 
Для підвищення ефективності контролю за видачею листків 

непрацездатності Кабінет Міністрів України протягом шести місяців 

поточного 2015 року повинен вжити заходів щодо запровадження 

електронного реєстру листків непрацездатності – системи накопичення, 

зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані 

листки непрацездатності [201]. 

Очевидно, що видатки соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності виступають одним із важливих напрямів видатків за функцією 
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захворювання та медичне обслуговування, адже посіли друге місце після 

видатків на охорону здоров’я та склали на початок 2016 р. 10,6% (рис. 4.7).  

4,7

76,7

0,1
0,27,7

10,6

Державний бюджет
Охорона здоров’я

Соціальний захист в разі тимчасової втрати прцездатності
Соціальний захист в разі професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві 
Соціальні виплати роботодавців

Лікарняні каси
 

Джерело: побудовано автором за [131]. 
 

Рис. 4.7 Структура видатків з функцією захворювання та медичне 

обслуговування в Україні, 01.01.2016 р. 

 
Найбільшу питому вагу в структурі видатків соціального захисту в разі 

тимчасової втрати працездатності займає допомога по тимчасовій 

непрацездатності, тобто оплата лікарняних – 47,87%, наступною за 

значенням є допомога по вагітності та пологах (у разі декретної відпустки) – 

23,70%. Допомоги у натуральній формі передбачають: стаціонарне лікування 

(перебування в лікарні, клінічному санаторії) – 16,44% та іншу допомогу в 

натуральній формі (допомога по дому, транспортні засоби тощо) – 5,13%. 

Лише третину відсотка становила допомога на поховання (0,37%) на початок 

2016 р. (рис. 4.8). 

Зниження питомої ваги допомоги по тимчасовій непрацездатності у 

структурі сукупних видатків соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності з 77,38% на початок 2011 р. до 69,45% у 2016 р. пояснюється 

зростанням ролі та значення видатків за функцією сім’я та діти у цей же 

період з 16,2% до 23,70% (Дод. Є). Адже згідно з вітчизняним 
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законодавством при народженні дитини у батьків виникає право на наступні 

види матеріального забезпечення (рис. 4.9). 

 
Джерело: побудовано автором за даними Дод. Є. 
 

Рис. 4.8 Структура видатків соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності за видами допомоги в Україні, 01.01.2016 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Джерело: побудовано автором 
 

Рис. 4.9 Види виплат у випадку народження дитини 

 

Загалом матеріальна підтримка у випадку народження дитини складає 

близько половини усіх видатків соціального захисту за функцією сім’я/діти 

(рис. 4.10). 

НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ 

1) допомога по вагітності й 
пологах 

2) допомога при народженні 
дитини 
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Джерело: побудовано автором за даними Дод. Є. 
 

Рис. 4.10 Динаміка виплат у випадку народження дитини та їх частки у 

сукупних видатках соціального захисту за функцією сім’я/діти  

в Україні у 2011-2016 рр. 

 

Як видно з рис. 4.10., найбільші обсяги видатків формує допомога на 

підтримання доходів у випадку народження дитини, яка за період з початку 

2011 р. до 2016 р. зросла у 4,3 раза та склала на сьогодні 10242,3 млн. грн.. 

Однак на сьогодні вона скасована. Друге місце за значенням серед виплат у 

випадку народження дитини посідає субсидія при народженні дитини, тобто 

одноразова допомога при народженні дитини, яка за шість років зросла у 3,1 

раза та склала на початок 2016 р. 4706,74 млн. грн.. Найменше серед 

перелічених виплат зросла одноразова допомога у разі декретної відпустки, 

тобто допомога по вагітності та пологах – у 2,5 раза і склала на кінець 

досліджуваного періоду 2544,72 млн. грн.. 

Допомога по вагітності та пологах надається жінкам у формі 

матеріального забезпечення незалежно від їх статусу на підставі виданого у 

встановленому порядку листка непрацездатності (рис. 4.11). 
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Джерело: побудовано автором 

 
Рис. 4.11 Механізм надання допомоги по вагітності та пологах 

 
Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а 

також членів сім’ї, які перебували на її утриманні (Дод. Ж) та загалом 

складає менше половини відсотка сукупних видатків соціального захисту в 

разі тимчасової втрати працездатності (0,37% на початок 2016 р.) (Дод. Є), 

адже, як і деякі інші основні соціальні гарантії, залишалась незмінною 

протягом тривалого часу (рис. 4.12). 
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Джерело: побудовано автором за [201; 244]. 
 

Рис. 4.12 Динаміка номінальної допомоги на поховання для застрахованих 

осіб та її розміру із врахуванням індексу інфляції 

в Україні у 2011-2016 рр. 
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Як наслідок протягом 2011-2012 рр. фактичний розмір допомоги на 

поховання суттєво відставав від об’єктивно необхідного, враховуючи рівень 

інфляції. Підвищення розміру допомоги на поховання для застрахованих осіб 

у 2013 р. зрівняло її фактичне значення із реально необхідним протягом 

трьох наступних років, однак у зв’язку із суттєвим знеціненням національної 

валюти розмір фактичної допомоги вже на 25% нижчий за необхідний із 

врахуванням інфляції, адже фактичний залишився незміним і складає  

2200 грн., а із врахуванням інфляції мав би скласти 2749 грн. 

Окрім вище перелічених видів допомоги, також за рахунок коштів 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

передбачено фінансування низки оздоровчих заходів. Для забезпечення 

відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї (а також особа, яка 

навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих 

закладах (у тому числі дитячих). За рахунок коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при 

затвердженні бюджету Фонду соціального страхування України на 

наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування лікування в 

реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених 

захворювань і травм. 

Також Фонд соціального страхування України реалізує 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. Страховим випадком за цим видом страхування є нещасний 

випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили 

застрахованому фізичну чи психічну травму, з настанням яких виникає право 

застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або 

соціальних послуг (рис. 4.13). 
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Джерело: побудовано автором  
 

Рис. 4.13 Страхові випадки загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності 

 

Загалом уся сукупність страхових виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, передбачає: 

1) страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його 

частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності 

(далі – щомісячна страхова виплата); 

2) страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги 

потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні 

померлого); 

3) страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок 

травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час 

вагітності; 
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4) страхові витрати на медичну та соціальну допомогу (Дод. Ж). 

У структурі видатків соціального захисту від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, на початок 2016 року основну частку займали страхові 

виплати втраченого заробітку, зокрема періодичні виплати: оплачені 

лікарняні – 60,61%; пенсія утриманців, що пережили годувальників – 6,19% 

та інші періодичні виплати грошової допомоги утриманцям, що пережили 

годувальників – 3,42% (рис. 4.14). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [131]. 
 
Рис. 4.14 Структура видатків соціального захисту від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, за видами допомоги в Україні, 01.01.2016 р. 

 

Як видно з рис. 4.14, одноразові виплати складають менше 15% усіх 

видатків соціального захисту від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та 

включають допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності 

(11,57%) та посмертну субсидію (єдиний платіж) (3,28%). Допомоги в 

натуральній формі передбачають безпосереднє забезпечення та 
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відшкодування під час перебування в лікарні, клінічному санаторії, а також 

забезпечення фармацевтичною продукцією та інше забезпечення під час 

амбулаторного лікування – 4,95%, а також соціальні послуги інвалідам, які в 

сукупності складають менше одного відсотка (0,74%) усіх видатків 

соціального захисту від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, та передбачають 

розміщення (забезпечення житлом та харчуванням), допомога в задоволенні 

повсякденних турбот (допомога по дому та плата по догляду інвалідів), 

реабілітацію (забезпечення товарами та послугами і професійним навчанням 

у спецзакладах) й іншу допомогу в натуральній формі (послуги і товари, 

знижені ціни, тарифи, вартість проїзду тощо). 

 

4.2. Сучасні реалії пенсійного страхування та пенсійного забезпечення  

в Україні 

 

Пенсійне страхування та пенсійне забезпечення в Україні є основними 

складовими системи соціального страхування, а згодом і соціального 

захисту. Відповідно, воно може вважатися досконалим лише тоді, коли 

національна пенсійна система є фінансово стабільною і захищеною від 

ризиків, що є невід’ємним завданням забезпечення соціальної сфери.  

Теоретичні й прикладні аспекти ефективного функціонування системи 

пенсійного страхування є невід’ємними для становлення та розвитку 

соціального забезпечення людини протягом усього її життя, суспільства, 

держави. Чимало науковців як вітчизняних, так і зарубіжних присвятили свої 

наукові праці цьому напряму досліджень. Серед них вчені й практики: 

О. Коваль [69; 71], Є. Лібанова [98], Л. Лондар [100], М. Свєнчіцкі, 

Л. Ткаченко, І. Чапко [226] та інші.  

Доцільно відзначити також, що увагу до проблем пенсійного 

страхування виявляють як державні установи та організації національного 

рівня, зокрема Пенсійний фонд України (ПФУ), Міністерство соціальної 
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політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Національна академія наук, Інститут стратегічних досліджень, Державна 

служби статистики тощо, так і міжнародні організації, а саме Організація 

Об’єднаних Націй, Світовий банк, Міжнародна організація праці тощо. 

Започаткована реформа пенсійного страхування в Україні нині 

характеризується реальними показниками, що дозволяють робити висновки 

про її ефективність та доцільність реалізації.  

З рис. 4.15 видно, що на даному етапі функціонування пенсійна 

система має «гібридний» характер, що включає 1 і 3 рівні пенсійного 

забезпечення (щоправда, із значною перевагою першого рівня).  
Рівні системи 

пенсійного 
забезпечення 
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стан 

Система пенсійного 
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базується на засадах солідарності 
й субсидування та здійснення 
виплати пенсій і надання 
соціальних послуг за рахунок 
коштів Пенсійного фонду на 
умовах та в порядку, передбачених 
Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. 
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накопичувальна 
система 
загальнообов’яз-
кового 
державного 
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страхування 
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Накопичувальному фонді та 
здійснення фінансування витрат 
на оплату договорів страхування 
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пенсійного 
забезпечення 

базується на засадах добровільної 
участі громадян, роботодавців та 
їх об’єднань у формуванні 
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отримання громадянами пенсійних 
виплат на умовах та в порядку, 
передбачених законодавством про 
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Джерело: складено автором за даними [54] 
 

Рис. 4.15 Система пенсійного страхування та забезпечення в Україні 
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Загалом діюча система загальнообов’язкового державного пенсійного 

забезпечення в Україні ґрунтується на засадах солідарності й виплаті пенсій 

із бюджету Пенсійного фонду України. Що стосується недержавного 

пенсійного забезпечення, то досвід попередніх років функціонування 

фінансових інституцій в СРСР та згодом у незалежній Україні сформував у 

населення психологію недовіри до фінансових установ. У процесі 

становлення перебуває запровадження накопичувальної складової, однак 

реальних зрушень у цьому напрямі ще не досягнуто. 

Враховуючи фінансовий характер об’єкта реформи, проведемо 

фінансовий аналіз вхідних і вихідних потоків пенсійного забезпечення 

(рис. 4.16-4.17). 

Як видно із рис. 4.16, динаміка доходів ПФУ протягом 2011-2016 рр. 

була зростаючою. За досліджуваний період доходи фонду зросли на 148848,6 

млн. грн. та у 2016 р. дорівнювали 250228,4 млн. грн., що на 15,1% більше за 

показник 2015 р. Відповідно аналогічною є й тенденція щодо зростання 

видатків за досліджуваний період у 2,5 раза з 99940,5 млн. грн. у 2010 р. до 

250350,0 млн. грн.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: складено автором за даними [243; 246] 
 

Рис. 4.16 Динаміка доходів Пенсійного фонду України у 2011-2016 рр. 
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Джерело: складено автором за даними [239; 243] 
 

Рис. 4.17 Динаміка видатків Пенсійного фонду України  

за період 2011-2016 рр., млн. грн. 

 

Хронічне недофінансування Пенсійного фонду України та постійно 

зростаючі видатки призводять до дефіцитного бюджету, що переважно 

покривається коштами державного бюджету. За даними урядового порталу, 

ПФУ у 2016 році виконав затверджений урядом бюджет із дефіцитом 

21,8 млрд грн. Низка фактів фінансового становища населення, що є 

суб’єктами пенсійної реформи, та постійні дискусії навколо питань 

пенсійного забезпечення свідчать про недостатню ефективність діючої 

системи пенсійного забезпечення. 

Основним джерелом формування доходів ПФУ повинні бути його 

власні надходження. Тому доцільно розглянути динаміку цього показника 

(рис. 4.18). Як відображено на рисунку, за досліджуваний період частка 

власних доходів коливалась в межах від 65% до 77,6%. Найвищим цей 

показник був у 2014 р. та склав 77,6%. Негативним є той факт, що 

спостерігається спадна динаміка цього показника (зокрема, в період 

реформування) та узалежнення доходів Пенсійного фонду від зовнішніх 

джерел фінансування. 
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Джерело: складено автором за даними [239] 
 

Рис. 4.18 Динаміка частки власних доходів у загальних доходах ПФУ  

за період 2011-2016 рр. 

 

У табл. 4.4 відображено поквартальне надходження страхового збору, 

страхових внесків та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування за 2011-2016 рр., що свідчить про відносно 

рівномірний їх характер протягом року. 

Таблиця 4.4 

Надходження страхового збору, страхових внесків та єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у 2011-2016 рр. 

млн. грн. 
Вид надходження Роки Всього у тому числі 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Надходження страхового 
збору, страхових внесків 
на загальнообов’язкове 
державне пенсійне 
страхування 

2011 73 427,9 15 019,3 17 753,4 18 997,6 21 657,6 
2012 98 888,3 21 259,1 25 176,0 25 592,8 26 860,4 
2013 96 404,3 21 699,4 24 671,6 24 078,1 25 955,2 
2014 116 639,4 24 597,9 28 718,3 29 589,4 33 733,8 

Надходження єдиного 
внеску на загально-
обов’язкове державне 
соціальне страхування 

2015 151 756,5 29 533,9 39 508,3 39 297,1 43 417,2 

2016 178 791,0 40 256,2 45 583,8 44 318,1 48 632,9 

 
Джерело: складено автором за даними [130] 
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Левову частку у структурі видатків Пенсійного фонду України 

займають пенсійні виплати, динаміку яких відображено у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Динаміка та структура пенсійних виплат із Пенсійного фонду  

у 2011-2016 рр. 

Показник 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. 
грн. %  млн. 

грн. %  млн. 
грн. %  млн. 

грн. %  млн. 
грн. %  млн. 

грн. %  

Видатки 
ПФУ, в т.ч.: 150349,1 100 165590,0 100 191472,7 100 210714,4 100 233695,9 100 250350,0 100 

пенсія по 
інвалідності 1040,1 0,7 1239,4 0,7 1404,1 0,7 1503,1 0,7 1959,9 0,8 1713,6 0,7 

пенсія за 
віком  94218,1 62,7 137031,8 82,8 153149,9 80,0 177461,3 84,2 193542,9 82,8 217526,3 86,9 

пенсія у разі 
втрати 
годувальника 

94,2 0,1 247,6 0,1 305,6 0,2 327,1 0,2 426,5 0,2 372,9 0,1 

Інші видатки 54996,7 36,5 27071,2 16,4 36613,1 19,1 31422,9 14,9 37766,6 16,2 30737,2 12,3 
Джерело: складено автором за даними [130; 229; 239] 

 

Як видно із табл. 4.5, основну частку пенсійних виплат становлять 

виплати пенсій за віком, частка яких на початок 2016 р. склала 86,9% 

сукупних видатків Пенсійного фонду України. Решта виплат припадає на 

пенсії по інвалідності 0,7% на початок 2016 р. та пенсії у разі втрати 

годувальника – 0,1% на початок 2016 р., на інші видатки – 12,3%. Величина 

пенсійних виплат за досліджуваний період мала тенденцію до зростання та  

у 2016 р. становила 250350,0 млн. грн.. 

Для детальнішого аналізу проведемо дослідження середнього розміру 

призначених пенсій в розрізі видів та кількісний аналіз пенсіонерів цих груп 

(табл. 4.6). Дані таблиці також підтверджують динаміку зростання пенсійних 

виплат. Так, у 2016 р. розмір середньомісячної пенсії становив майже 

1471 грн., а станом на початок 2017 р. склав 1526 грн. Зростання відбулося по 

усіх видах виплат. Протилежну динаміку можемо бачити у кількості 

пенсіонерів. Станом на початок 2017 р. їх кількість становила 13533,3 тис. 

чол., що на 106,4 тис. чол. менше, ніж у попередньому році. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка кількості пенсіонерів та середнього розміру місячної пенсії в 

Україні у 2011-2016 рр. 

Роки,  
станом на 

кінець року 

Середній розмір призначеної місячної пенсії 
пенсіонерам, які перебувають на обліку в 

органах Пенсійного фонду, грн. 
Кількість 

пенсіонерів, 
тис. всього 

у тому числі: 
за 

віком 
за 

інвалідністю 
у разі втрати 
годувальника 

2011 934,3 942,7 780,7 696,6 13749,8 
2012 1032,6 1039,6 884,6 807,9 13721,1 
2013 1151,9 1156 1033,8 940 13738 
2014 1253,3 1252,4 1164,3 1053,8 13820,5 
2015 1470,7 1464,3 1359,2 1252,8 13639,7 
2016 1526,1 1521,6 1406,5 1303,8 13533,3 

Джерело: складено автором за даними [229] 
 

Важливою є також динаміка величини середньомісячної пенсії в розрізі 

регіонів (рис. 4.19). 
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Джерело: складено автором за даними [239] 
 

Рис. 4.19 Розподіл пенсіонерів, які одержують пенсії в органах Пенсійного 

фонду, за розмірами місячних пенсій та регіонами 

Області 

грн. 

Області 
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Динаміка показників свідчить, що за всіма регіонами розмір пенсії 

більшості населення складав до 2015 р. 1100-1500 грн – це з 15% до 30% 

населення кожної області. Найвищі пенсійні виплати пенсіонерам м. Києва 

(майже 49% пенсіонерів мають пенсії, вищі за середній показник), а 

найнижчі у Волинській та Рівненській областях (частка населення з доходами 

до 1500 грн у цих областях становить 1,87% та 1,76% відповідно), що 

корелює із середніми доходами за регіонами, розмір пенсійної виплати у 

загальному випадку безпосередньо залежить від розміру заробітку, із якого 

сплачувались пенсійні внески. Також доцільно провести оцінку виплат 

пенсій у розрізі груп населення (рис. 4.20). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело: складено автором за даними [239] 
Рис. 4.20 Середній розмір пенсій різних груп населення України  

у 2011-2016 рр. 
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Сер едн ій  р озм ір п енсії в
кра їні

898 999 1 122 1 223 1 470 1 526

2008 2009 2010 2011 2012 20132011 2012 2013 2014 2015 2016 

грн. 

Роки 
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Як видно з рис. 4.20. динаміка середнього розміру пенсій майже усіх 

груп населення є зростаючою. Особливу увагу серед усіх показників 

привертає різка динаміка зростання пенсій державних службовців, зокрема 

суддів, особливо за останній період у 2016 р. в порівнянні з 2015 р. вона 

збільшилась на 4265 грн, в той час, як середня пенсія по Україні зросла лише 

на 56 грн. Також варто зауважити, що пенсії державних службовців 

перевищують середній розмір пенсії у кілька разів, зокрема пенсії помічників 

народних депутатів у 2 рази, а вже пенсії народних депутатів у 10 разів. 

Загалом, зростання середньої пенсії відбулося у 1,7 раза, а зростання пенсій 

вищезгаданим категоріям громадян значно повільніше, що дещо скоротило 

розрив, однак він залишається ще надзвичайно відчутним. 

Виходячи з описаного вище, випливає багато недоліків і проблем, що 

існують у системі пенсійного страхування України, а вже частково проведені 

заходи реформування також, на жаль, викликають низку суперечностей. 

Тому питання подальшого реформування пенсійного страхування 

однозначно є важливим у контекст забезпечення соціального розвитку. 

Достроковий вихід на пенсію та малий страховий стаж – поширене 

явище. Встановлений законом пенсійний вік в Україні становив 60 років для 

чоловіків і 55 років для жінок, хоча й відбувається його поступове 

збільшення до 60 років – менший, ніж майже у всіх інших європейських 

країнах. Фактичний вік виходу на пенсію навіть ще нижчий для тих 

працівників, які користуються нормами щодо дострокового виходу на пенсію 

або отримують право на пенсії по інвалідності до досягнення пенсійного 

віку. Чисельність працівників, що мають право на пільгові пенсії, 

скорочується, а їхній вплив на видатки Пенсійного фонду України не 

настільки сильний, щоб роботодавець мав оплачувати ці пільгові пенсії. 

Багато інших європейських країн також стоять перед проблемою 

дострокового виходу на пенсію, й тому вони впроваджують зміни у 

стратегіях щодо пенсійного забезпечення і ринку праці, щоб належним 

чином забезпечити зменшення видатків [246]. 
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Значну проблему також створюють політичні складові. Для України 

характерні довільні збільшення мінімальних розмірів пенсії, що створює 

додаткове навантаження на ПФУ. Наприклад, за лічені місяці до 

президентських виборів на початку 2010 року український парламент збільшив 

мінімальну заробітну плату і пенсію на 20%, тобто зробив політичний крок, не 

сумісний з загальними цілями країни щодо жорстких фіскальних заходів 

економії задля зменшення державних видатків (зокрема видатків ПФУ). У 2012 

році МВФ надав кредит у сумі 16,4 млрд. дол.., але виплати були заморожені, 

адже Україна прийняла закон про збільшення мінімальної заробітної плати та 

мінімальної пенсії всупереч запереченням МВФ [246]. 

Політика щодо пенсійних виплат повинна враховувати низку 

показників ринку праці, доходів економічно активного населення тощо. Тому 

при оцінці функціонування пенсійної системи доцільно враховувати низку 

показників, зокрема коефіцієнти заміщення, забезпечення та системного 

вантаження (табл. 4.7). Деякі науковці [71] також виокремлюють коефіцієнт 

дожиття (Кдож), тобто період життя після виходу на пенсію (зазвичай 

визначається як кількість років на пенсії на десять років трудового стажу), 

однак здійснити достовірні розрахунки такого коефіцієнта видається 

складним завданням, адже потребує значної кількості інформації, що не 

розміщується у загальнодоступних статистичних джерелах.  

Ефективність функціонування солідарної пенсійної системи може бути 

описана за допомогою трьох коефіцієнтів [71], а саме: 

– коефіцієнт заміщення (Кзам), тобто відношення середнього розміру 

пенсії до середньої заробітної плати; 

– коефіцієнт дожиття (Кдож), тобто період життя після виходу на 

пенсію; зазвичай визначається як кількість років на пенсії на десять років 

трудового стажу; 

– коефіцієнт системного навантаження (Ксн), тобто відношення 

кількості платників пенсійних внесків та кількості пенсіонерів. 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників ефективності функціонування солідарної пенсійної 

системи за період 2010–2016 рр. 
Показник Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Вхідні дані 
середній розмір пенсії, грн 776 934,3 1032,6 1151,9 1253,3 1470,7 1526,1 
середньомісячна номінальна 
 заробітна плата за відповідний 
період, грн 

1351 1806 1906 2239 2633 3026 3265 

середньозважений 
прожитковий 
 мінімум на одну працездатну 
особу в розрахунку на місяць за 
відповідний період, грн 

554 650 682 888 963 1098 1153 

демографічне навантаження на 
населення особами у віці 0-14 
років (на 1000осіб 
працездатного віку) 

205 202 201 202 202 204 208 

демографічне навантаження на 
населення особами у віці 65 
років і старше(на 1000осіб 
працездатного віку) 

236 233 228 223 217 217 217 

Кзам (коефіцієнт заміщення) = 
відношення середнього розміру 
пенсії до середньої заробітної 
плати 

0,57 0,52 0,54 0,51 0,48 0,49 0,47 

Кзабезп (коефіцієнт 
забезпечення) = відношення 
середнього розміру пенсії до 
прожиткового мінімуму 

1,40 1,44 1,51 1,30 1,30 1,34 1,32 

Ксн (коефіцієнт системного 
навантаження) = відношення 
кількості платників пенсійних 
внесків до кількості 
пенсіонерів 

1,5 1,52 1,47 1,47 1,49 1,51 1,49 

Джерело: складено автором за даними [71; 229; 239] 

 
Ці коефіцієнти безпосередньо пов’язані між собою та висвітлюють 

внутрішню логіку побудови будь-якої солідарної пенсійної системи. 

Використовуючи вказану методику, вітчизняними науковцями здійснено 

прогноз цих показників в Україні до 2050 року, наведений у табл. 4.8. Як 

бачимо, внаслідок зміни коефіцієнта системного навантаження, підвищення 

пенсійного віку тягне за собою збільшення коефіцієнта заміщення для 
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кожного фіксованого періоду. 

Реальна оцінка сучасного стану вітчизняної пенсійної системи вкотре 

засвідчує важливість пенсійного питання у контексті державного 

регулювання соціального страхування.  

Таблиця 4.8 

Деякі кількісні характеристики пенсійної системи за різних варіантів 

пенсійного віку 

Показники Роки 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Пенсійний вік 60 років 
кількість працівників 
(тис. осіб) 13451,5 12563,5 12135,8 11780,6 11466,1 10916,1 10165,3 

кількість пенсіонерів 
(тис. осіб) 13983,8 14844,0 15334,4 15976,2 16606,4 17341,2 17934,8 

середня пенсія ( грн) 3755,2 7419,6 14693,5 28257,4 51303,4 89050,6 149602,2 
коефіцієнт заміщення 
(kзам

) 0,34 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 

Пенсійний вік 65 років 
кількість працівників 
(тис. осіб) 15070,3 14181,1 13530,0 13283,1 13036,2 12672,9 11926,5 

кількість пенсіонерів 
(тис. осіб) 10004,3 10875,0 11882,5 12244,6 12709,2 13025,3 13660,2 

середня пенсія ( грн) 5880,6 11431,5 21140,7 41570,9 76214,8 137637,7 230448,4 
коефіцієнт заміщення 
(kзам

) 0,53 0,46 0,40 0,38 0,36 0,34 0,31 

Пенсійний вік 70 років 
кількість працівників 
(тис. осіб) 16444,7 15657,6 15020,7 14578,3 14440,9 14147,3 13585,7 

кількість пенсіонерів 
(тис. осіб) 6625,9 7252,4 8191,6 9027,7 9222,1 9403,6 9633,4 

середня пенсія ( грн) 9688,7 18926,3 34044,6 61882,5 116351,1 212828,3 372233,6 
коефіцієнт заміщення 
(kзам

) 0,87 0,76 0,65 0,57 0,55 0,53 0,50 
 

Джерело: складено автором за даними [71; 226] 

 

Саме тому пенсійна складова системи соціального страхування також 

потребує реформування, як і система соціального страхування загалом. 

Також важливого значення набувають питання пошуку стабільних та 

надійних джерел фінансування усіх видів соціального страхування та 

оптимального розподілу ресурсів акумульованих за допомогою єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між фондами 
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соціального страхування. 

4.3. Емпіричні моделі інституційно-ресурсного забезпечення соціального 

страхування та проблеми їх збалансування  

 

В умовах нестійкості, нестабільності, постійних змін та реформ 

особливої ваги набувають питання адаптації соціальної складової державної 

політики України до потреб часу, адже її ефективність та дієвість 

безпосередньо впливає на добробут громадян та, безперечно, залежить від 

ефективного ресурсного забезпечення. Трансформації у економічній, 

політичній та соціальній сферах на міжнародному рівні безпосередньо 

приводять до змін пріоритетів відповідних національних політик та 

актуалізують питання, пов’язані із забезпеченням вищого рівня та якості 

життя людей. Однак у зв’язку із слабким та нестійким розвитком численні 

країни, в тому числі й Україна, не в змозі адекватно слідувати глобальним 

тенденціям, а їхня політика соціального захисту не відповідає рівню розвитку 

суспільних відносин в економіках добробуту. Тому сьогодні виникає потреба 

у застосування більш ефективних та дієвих методів та засобів державного 

регулювання соціальної сфери, що піднесло б на новий рівень систему 

соціального захисту загалом та систему соціального страхування зокрема. 

Розвиток оптимальної системи соціального страхування є одним із 

пріоритетів соціальної стратегії держави та повинен розглядатися як 

підсистема соціального захисту населення, спрямованого на подолання 

бідності, забезпечення відповідного рівня і якості життя та підвищення рівня 

державного регулювання соціального страхування.  

Отже, для ефективної реалізації функцій соціальної держави її стратегічні 

цілі та завдання необхідно гармонізувати у всіх суміжних сферах суспільного 

життя, адже забезпечення високого рівня людського розвитку потребує 

відповідних джерел фінансування, збалансування яких із потребами розвитку 

неможливе без існування зваженої економічної та фінансової політики.  

Світовий емпіричний досвід накопичив численні моделі соціального 
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страхування, більшість з яких можна звести до наступних (табл. 4.9): 

Таблиця 4.9 

Моделі соціального страхування 

№ 
з/п 

Коротка характеристика Переваги / недоліки 

І 

Соціальні виплати узалежнено 
від зовнішніх чинників – 
зайнятості застрахованої особи 
в тій чи іншій галузі, займаної 
посади тощо 

- забезпечує лише невисокий 
рівень соціального захисту;  
- тісно пов’язаний із 

бюджетним наповненням; 
- породжує психологію 

соціального утриманства 

ІІ 

Внески на соціальне 
страхування не враховують 
соціальний ризик, адже 
страхування здійснюється на 
користь третіх осіб  

- відсутній взаємозв’язок між 
обсягом накопичення коштів та 
розмірами зобов’язань, що може 
призвести до значного дефіциту  

ІІІ 

Розмір накопичених коштів 
корелює із зобов’язаннями, а 
виплати із розмірами внесків. 
Здійснюється страхування 
окремих видів ризиків  

- дозволяє своєчасно та у 
достатньому розмірі здійснювати 
соціальні виплати. 

Джерело: складено автором на основі [26; 270]. 
 

Реалізація першої моделі у Греції, як відомо, призвела свого часу до 

значних суспільних та економічних деформацій, що сприяло поширенню 

кризових явищ країною. Основний принцип другої моделі покладено у 

формування солідарної системи пенсійного забезпечення, яка має місце в 

Україні, і, як можна зауважити, основний недолік цієї моделі саме проявляється 

сьогодні у вигляді значного дефіциту, адже на виплати впливають такі фактори, 

як депопуляція населення, зростання рівня безробіття в умовах економічної 

кризи тощо. Третя модель найбільш поширена в багатьох розвинутих країнах, 

адже дозволяє із достатнім ступенем точності визначати, які виплати можуть 

бути здійснені та є, по-суті, найоптимальнішою з позицій синхронізації видатків 

із реальними джерелами покриття як в обсязі, так і в часі. 

За особливостями національних систем соціального страхування 

виокремлюються такі його типи:  

1. За механізмами фінансування соціальних видатків розрізняють 
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північноєвропейський варіант (Ірландія, Великобританія та скандинавські 

країни) та континентальний (Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, 

США) (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Порівняльна характеристика північноєвропейської та континентальної 

моделей соціального страхування 

Показник  Північноєвропейська 
модель  

Континентальна 
модель  

Частка соціальних видатків у 
ВВП ≈40% ≈30% 

Частка соціальних відрахувань у 
ВВП ≈15% та вище (значна) незначна 

Частка фінансування соціальних 
видатків за рахунок системи 
соціального страхування  

максимально до 50% ≈65% і вище 

Частка фінансування соціальних 
видатків за рахунок бюджету  більше 50% менше 50% 

Джерело: складено автором на основі [26; 270]. 
 

Проаналізуємо значення перелічених вище показників в Україні у 

2011-2016 рр. (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Динаміка окремих показників фінансування соціальних видатків  

в Україні у 2011-2016 рр. 

Показники Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка соціальних видатків 
у ВВП, % 21,02 22,60 26,30 26,19 23,99 24,87 

Частка соціальних 
відрахувань у ВВП, % 14,19 14,43 14,55 14,45 14,08 14,43 

Частка фінансування 
соціальних видатків за 
рахунок системи 
соціального страхування, % 

67,49 63,85 55,33 55,20 58,69 58,04 

Частка фінансування 
соціальних видатків за 
рахунок бюджету, % 

20,06 18,98 19,35 20,09 22,04 21,31 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [77; 131; 141; 244; 245]. 
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Отже, 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 67,49% на 

початок 2011 р. до 58,04% на початок 2016 р., що свідчить про зниження 

ефективності системи соціального страхування загалом. 

2. За соціальним спрямуванням виокремлюють: 

 систему соціального страхування американського типу, метою якої є 

підтримання мінімального життєвого рівня; 

 систему соціального страхування європейського типу, спрямовану на 

забезпечення основних життєвих потреб та недопущення суттєвого зниження 

доходів внаслідок дії чинників соціального ризику. 

Порівняння соціальних виплат із мінімальними соціальними 

гарантіями дозволяє стверджувати, що за соціальним спрямуванням країна 

скоріше належить до системи соціального страхування американського типу, 

адже, хоча середній розмір пенсії за віком і перевищує прожитковий мінімум 

для працездатних осіб (розділ 3), однак прожиткові мінімуми все ще 

розраховуються, виходячи із споживчого кошика, обчисленого станом на 

2000 рік, також варто зауважити, що виплати по безробіттю все ще не 

досягають рівня мінімальної заробітної плати. Отже, сьогодні, виходячи із 

ресурсних можливостей, наша держава може гарантувати лише забезпечення 

мінімальних потреб громадян. 

Саме тому досить важливою є проблема розподілу фінансової 

відповідальності між суб’єктами соціального захисту. Страхові платежі 

розподіляються між роботодавцями та застрахованими особами, а також між 

державними та місцевими органами влади (державним та місцевими 

бюджетами) (рис. 4.21). Загалом надходження фінансових ресурсів до 

системи соціального захисту зросли за досліджуваний період у 2,13 раза із 

151219,38 млн. грн.на початок 2011 р. до 321517,71 млн. грн.на початок 

2016 р. (Дод. Д). 



 252

102259,87

136776,04 132892,26
156480,43

183337,99
203337,33

48805,88
63325,96

74046,21
90693,38

105162,21
116507,21

153,63 296,43 246 2005,22 1590,34 1673,16
0

50000

100000

150000

200000

250000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Соціальні внески Внески центрального уряду
Інші надходження

млн.грн.

 
Джерело: побудовано автором за даними Дод. Д.  
 

Рис. 4.21 Динаміка джерел фінансування соціального захисту в Україні у 

2011-2016 рр., станом на 01.01 

 

Як видно з рис. 4.21, серед основних джерел фінансування системи 

соціального захисту в Україні найбільші суми надходжень припадають на 

соціальні внески роботодавців та застрахованих осіб – 102259,87 млн. грн. та 

203337,33 млн. грн. у 2011р. та 2016 р. відповідно. Наступним за обсягом 

джерелом фінансування системи соціального захисту виступають внески 

центрального уряду, а їх обсяги зросли за шість років у 2,39 раза з  

48805,88 млн. грн. на початок 2011 р. до 116507,21 млн. грн. на початок 

2016 р., що є цілком закономірним, адже в умовах прагнення до соціальної 

держави роль держави у забезпеченні добробуту громадян зростає. 

Співвідношення між джерелами фінансування системи соціального 

страхування безпосередньо залежить від ролі та значення такої компоненти 

системи соціального захисту, як соціальне страхування. Таким чином, 

пропорції розподілу відповідальності між суб’єктами системи соціального 

захисту першочергово визначаються тим, що соціальному страхуванню 

притаманні ключові ознаки страхування, а тому основним джерелом все ж 

виступають страхові внески, тобто соціальні внески (рис. 4.22). 

Роки 
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Джерело: побудовано автором за даними Дод. Д.  

Рис. 4.22 Структура джерел фінансування соціального захисту в Україні  

у 2011-2016 рр., станом на 01.01 
 

Загалом частка соціальних внесків у формуванні ресурсів соціального 

захисту за період з 2011 р. по 2016 р. дещо скоротилася: з 67,62% до 63,24%, 

поступившись внескам центрального уряду та іншим надходженням на 

кілька відсоткових пунктів. Однак соціальні внески роботодавців та 

застрахованих осіб все ж залишаються ключовим джерелом фінансування 

видатків соціального захисту.  

Отже, згідно з принципом паритетності соціальні внески в тій чи іншій 

пропорції поділяються між роботодавцями та застрахованими (табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Пропорції розподілу соціального внеску між роботодавцями та 

застрахованими особами 

Країна Частка роботодавців відносно 
загального внеску Частка застрахованих осіб 

Австрія  82,8 17,2 
Іспанія  ≈80,0 ≈20,0 
Італія  ≈80,0 ≈20,0 
Люксембург  85,0 15,0 
Нідерланди  ≈33,0 ≈67,0 
Німеччина 59,8 20,2 
Угорщина  88,5 11,5 
Чехія  87,5 12,5 

Джерело: складено автором на основі [26; 270]  

Роки 
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Щодо окремих видів соціального страхування, то зазвичай зберігається 

участь підприємств, самих працівників та держави.  

Нині в Україні основне навантаження соціальної відповідальності 

припадає на роботодавців, адже за рахунок їхніх внесків, а саме нарахувань 

на фонд оплати праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, на початок 2016 р. сформовано 86% усіх соціальних 

внесків (рис. 4.23). 

 

86% 14%

8%
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Соціальні внески роботодавцями
Соціальні внески соціально захищеними громадянами
працівники
працюючі не по найму, пенсіонери та інші

 
Джерело: побудовано автором за даними Дод. Д.  
 

Рис. 4.23 Структура соціальних внесків за платниками в Україні 

станом на 01.01.2016 р. 

 

Як видно з рис. 4.23, лише 14% соціальних внесків формується за 

рахунок надходжень від соціально захищених громадян, зокрема 8% внеску 

формують працюючі не по найму (приватні підприємці, особи, що 

забезпечуються себе роботою самостійно), пенсіонери, особи, що отримують 

грошове забезпечення від держави та інші, а лише 6% внеску формується за 

рахунок утримань із заробітної плати працівників. 

Хоча, як зазначалось вище, основна частка фінансування соціального 

захисту загалом та соціального страхування зокрема припадає на 

роботодавців, однак, варто зазначити, що останніми роками виявляється 
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тенденція до збільшення ролі внесків соціально захищених громадян у 

формуванні ресурсів соціального захисту, адже частка соціальних внесків 

соціально захищеними громадянами за проаналізований період зросла у 

структурі сукупних джерел фінансування соціального захисту у 1,83 раза з 

4,77% на початок 2011 р. до 8,72% на початок 2016 р., що свідчить про 

часткове перенесення навантаження з роботодавців на найманих працівників 

та державу (рис. 4.24). 
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Джерело: побудовано автором за даними Дод. Д.  
 
Рис. 4.24 Структура джерел фінансування соціального захисту в 

Україні за розподілом відповідальності у 2011-2016 рр., станом на 01.01 

 

Тобто, сьогодні трохи більше половини видатків соціального захисту 

фінансується саме завдяки внескам роботодавців (на початок 2016 р. – 

54,52%), більше третини – за рахунок внесків центрального уряду (на 

початок 2016 р. – 36,24%) та 8,72% за рахунок внесків соціально захищених 

громадян. 

Формування ресурсів соціального захисту відбувається за різними 

напрямами, а саме: 

- кошти соціального захисту пенсіонерів зросли у 2,06 раза за період з 

Роки 
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початку 2011 р. до початку 2016 р.: з 75534,01 млн. грн. до 157980,38 млн. грн.; 

- ресурси соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності 

у 1,83 раза: із 5483,36 млн. грн. до 10010,68 млн. грн.; 

- кошти соціального захисту в разі професійної хвороби або 

нещасного випадку на виробництві у 2,09 раза: з 3020,0 млн. грн. до 6221,27 

млн. грн.; 

- кошти соціального захисту безробітних у 2,18 раза: з 3718,1 млн. грн. 

до 9248,41 млн. грн.; 

- кошти інших напрямів соціального захисту населення практично у 

2,5 раза: з 63463,91 млн. грн. до 138056,07 млн. грн.(рис. 4.25). 
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Джерело: побудовано автором за даними Дод. Д.  
 

Рис. 4.25 Динаміка та структура джерел формування коштів соціального 

захисту за напрямами в Україні у 2011-2016 рр., станом на 01.01 

 

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 
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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% (рис. 4.26). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Д.  
 

Рис. 4.26 Структура джерел формування коштів соціального захисту за 

іншими напрямами в Україні у 2016 р. 

 

Отже, близько 60% усіх джерел фінансування соціального захисту 

складають кошти фондів соціального страхування, що формуються згідно із 

законодавством для виконання їх закріплених функцій і завдань (рис. 4.27): 

1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, що розподіляється між фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у законодавчо 

визначених розмірах; 

2) прибуток, одержаний від вкладення тимчасово вільних коштів 

фондів на депозитні рахунки, інвестиційний дохід від інвестування страхових 

резервів фондів;  

3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються 

до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(асигнування із Державного бюджету України);  

4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до 
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законодавства (штрафів і пені), а також суми адміністративних стягнень за 

порушення, накладених відповідно на посадових осіб та громадян;  

5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  

6) добровільні внески;  

7) часткова сплата за путівки на санаторно-курортне лікування до 

фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;  

8) інші надходження відповідно до законодавства [204-207; 210]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: складено автором на основі [204-207; 210]  
 

Рис. 4.27 Джерела формування доходів фондів соціального страхування 

 

Основним джерелом, як уже зазначалось, виступає єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Законодавчо 

закріплений перелік його платників відображено на рис. 4.28. 
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*Примітка: виділено осіб, за яких сплату внеску здійснює держава 
Джерело: складено автором на основі [210]. 
 

Рис. 4.28 Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

 

Зміст принципів збору та ведення обліку ЄСВ розкрито у Законі 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» та полягає у наступному: 

 законодавче визначення умов і порядку сплати єдиного внеску;  

 обов’язковість сплати;  

 законодавче визначення розміру єдиного внеску та пропорцій його 

розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування;  

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 

1) роботодавці; 
2) працівники; 
3) фізичні особи, які виконують роботи або надають послуги за цивільно-

правовими договорами; 
4) фізичні особи – підприємці; 
4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно; 
5) громадяни України, які працюють на підприємствах, в організаціях, 

установах, розташованих за межами України; 
6) громадяни, які працюють на іноземних підприємствах, в організаціях, 

установах, розташованих на території України;  
7) особи, які працюють на виборних посадах; 
8) працівники воєнізованих формувань; 
9) військовослужбовці; 
10) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, 

перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу в 
зв’язку з вагітністю та пологами; 

11) батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, 
якщо вони отримують грошове забезпечення; 

12) особи, які проходять строкову військову службу; 
13) особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку;  
14) особи, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи 

або за престарілим, який потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-
річного віку, якщо такі особи отримують допомогу або компенсацію. 
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 прозорість та публічність діяльності органу, що здійснює збір та веде 

облік єдиного внеску;  

 захист прав та законних інтересів застрахованих осіб;  

 державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску;  

 відповідальність платників єдиного внеску та органу, що здійснює 

збір та веде облік ЄСВ, за порушення норм законодавства щодо соціального 

страхування (рис. 4.29) [210].  
 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором на основі [210]. 
 

Рис. 4.29 Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування включає нарахування на фонд оплати праці та утримання із 

заробітної плати працівників (рис. 4.30). 
 

 

 

 

 

Рис. 4.30 Складові справляння ЄСВ 

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування нараховується за такою базою нарахування:  

1) на суму нарахованої заробітної плати (включаючи основну та 
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додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 

тому числі в натуральній формі) та суму винагороди фізичним особам за 

виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;  

2) на суму грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів 

роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності; та допомоги по 

тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

допомоги або компенсації згідно із законодавством, але не менше 

мінімального страхового внеску за кожну особу;  

3) для фізичних осіб – підприємців, які не знаходяться на спрощеній 

системі оподаткування – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх 

діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, але 

не менше розміру мінімального страхового внеску; 

4) для платників, фізичних осіб, які обрали спрощену систему 

оподаткування – на суми, що визначаються такими платниками самостійно 

для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ними 

підприємницької діяльності, але не менше мінімальної та не більше 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску;  

5) на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у 

зв’язку вагітністю та пологами [210].  

Також передбачено низку виплат, що звільняються від нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(Дод. Е). 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування розподіляється між фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування відповідно до законодавчо встановлених нормативів 

(дод. Е), найбільша його частка скеровується у Пенсійний фонд України, 

адже близько половини усіх коштів соціального захисту акумулюється за 

напрямом соціальний захист пенсіонерів (рис. 4.31). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Д.  
 

Рис. 4.31 Динаміка частки коштів соціального захисту пенсіонерів у 

сукупних надходженнях соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр. 
 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є основним джерелом формування коштів соціального захисту 

пенсіонерів, адже за рахунок нарахувань на фонд оплати праці формується 

83,14% джерел фінансування соціального захисту пенсіонерів, а 15,93% за 

рахунок внесків соціально захищеними громадянами, тобто утримань із 

заробітної плати, та менше 1% за рахунок інших джерел (рис. 4.32). 

83,14%

15,93% 0,93%

Соціальні внески роботодавцями
Соціальні внески соціально захищеними громадянами
Інші надходження  

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є.  
 

Рис. 4.32 Структура джерел фінансування соціального захисту пенсіонерів в 

Україні станом на 01.01.2016 р., % 

Наступне місце за значенням у структурі сукупних ресурсів, що 

Роки 
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спрямовуються на соціальний захист населення, посідає соціальний захист в 

разі тимчасової втрати працездатності, хоча й частка коштів соціального 

захисту в разі тимчасової втрати працездатності у сукупних надходженнях 

соціального захисту в Україні дещо скоротилася за досліджуваний період з 

3,63% на початок 2011 р. до 3,11% на початок 2016 р. (рис. 4.33). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Д.  

 

Рис. 4.33 Динаміка частки коштів соціального захисту в разі тимчасової 

втрати працездатності у сукупних надходженнях соціального захисту в 

Україні у 2011-2016 рр., станом на 01.01 
 

Аналогічно до коштів пенсійного захисту відбувається формування 

джерел фінансування соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності, де основну питому вагу займають внески роботодавцями – 

96,87% та найманими працівниками – 2,44% (рис. 4.34). 
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Інші надходження

 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є.  

Рис. 4.34 Структура джерел фінансування в разі тимчасової втрати 

працездатності в Україні станом на 01.01.2016 р., % 

Роки 
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Кошти соціального захисту безробітних посідають третє місце за 

значенням у структурі надходжень соціального захисту та складають на 

сьогодні близько 3% (рис. 4.35). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Д.  

 
Рис. 4.35 Динаміка частки коштів соціального захисту безробітних у 

сукупних надходженнях соціального захисту в Україні  

у 2011-2016 рр., станом на 01.01 

 

Зростання частки коштів соціального захисту безробітних у сукупних 

надходженнях соціального захисту в Україні за досліджуваний період 

пов’язане із всезростаючою потребою фінансування матеріального 

забезпечення та соціальних послуг на випадок безробіття, адже затяжні 

кризові явища призводять до збільшення кількості населення, що підпадає 

під цю категорію та потребує матеріальної підтримки. Основним джерелом 

фінансування соціального захисту безробітних виступає єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплачений 

роботодавцями (71,43% сукупних надходжень на початок 2016 р.) та 

соціально захищеними громадянами (27,42% на початок 2016 р.) (рис. 4.36).  

Аналогічно до формування ресурсів захисту пенсіонерів дещо більшою 

є роль внесків соціально захищених громадян у структурі джерел 

фінансування, що пов’язане із обов’язковістю таких категорій громадян, як 

фізичні особи-підприємці, що знаходяться на спрощеній системі 

Роки 
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оподаткування та є платниками єдиного податку у Пенсійному фонді 

України та Фонді загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття України. Страхування у інших фондах для 

вказаної категорії громадян є добровільним.  

71,44%

0,19% 0,95%

27,42%

Соціальні внески роботодавцями
Соціальні внески соціально захищеними громадянами
Внески центрального уряду
Інші надходження  

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є.  
 
Рис. 4.36 Структура джерел фінансування соціального захисту безробітних в 

Україні станом на 01.01.2016 р., % 
 

Отже, сьогодні добровільно застрахованими можуть виступати лише 

фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, 

якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із 

законодавством пенсію або соціальну допомогу, адже вони звільняються від 

сплати за себе єдиного внеску, а також усі фізичні особи-підприємці, які 

обрали спрощену систему оподаткування щодо участі у страхуванні з 

тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням і 

похованням, страхуванням від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, адже на 

сьогодні єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що сплачується ними в обов’язковому порядку за ставкою 

34,7%, розподіляється лише між Пенсійним фондом України та Фондом 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття (рис. 4.37). 
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Джерело: складено автором на основі [210]. 

Рис. 4.37 Особи, що мають право на добровільну сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 
Найменшу питому вагу у структурі джерел фінансування соціального 

захисту в Україні мають кошти соціального захисту в разі професійної 

хвороби або нещасного випадку на виробництві – в середньому менше 2%, 

що пов’язане безпосередньо із характером страхового ризику (рис. 4.38). 
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Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Д.  

Рис. 4.38 Динаміка частки коштів соціального захисту в разі професійної 

хвороби або нещасного випадку на виробництві у сукупних надходженнях 

соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр., станом на 01.01 

ДОБРОВІЛЬНО ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ 

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування 
(щодо страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням та/або від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) 

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства – 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування 

Громадяни України, які працюють за межами України, – на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням 

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, 
якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або 
соціальну допомогу  
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Нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання як 

страховий ризик не має такого всеохоплюючого характеру, як, скажімо, 

настання пенсійного віку чи тимчасова втрата працездатності.  

Основним джерелом фінансування соціального захисту в разі 

професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві виступає єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 

сплачується роботодавцями – 99,35% на початок 2016 р., а дещо більше 

половини відсотка (0,65% на початок 2016 р.) складають внески соціально 

захищених громадян та інші надходження (рис. 4.39). 
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Соціальні внески роботодавцями
Соціальні внески соціально захищеними громадянами
Інші надходження

 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Дод. Є.  
 

Рис. 4.39 Структура джерел фінансування соціального захисту в разі 

професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві в Україні 

станом на 01.01.2016 р., % 

 

Оскільки основним джерелом надходжень за всіма видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування виступає єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то 

актуалізуються питання його раціонального розподілу між фондами 

соціального страхування. Очевидно, що найбільша частка завжди 

спрямовувалась на пенсійне страхування, а решта розподілялась між іншими 

фондами. Однак часто виникала ситуація, коли один фонд виконується із 

профіцитом, а інший – із хронічними дефіцитами, що спонукало об’єднати 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд 
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соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України. Судити про доцільність такого кроку 

можна за результатами виконання бюджетів фондів у 2017 році.  

Отже, беззаперечним є факт ключової ролі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у формуванні кошів 

соціального захисту, зокрема за напрямами соціального захисту безробітних 

його частка у формуванні ресурсів склала 98,86% на початок 2016 р., у 

сукупних надходженнях соціального захисту в разі професійної хвороби або 

нещасного випадку на виробництві – 99,35%, у формуванні ресурсів 

соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності – 99,32%, а у 

надходженнях соціального захисту пенсіонерів – 99,07% (рис. 4.40). 

 
Джерело: побудовано автором за даними Жод. Є.  
 

Рис. 4.40 Динаміка частки соціальних внесків у джерелах фінансування 
соціального захисту за видами соціального страхування в Україні у 2011 – 

2016 рр., станом на 01.01 
 

Загалом соціальні внески надходять із різних джерел, зокрема на початок 

2016 р. їх основна частка надходила на пенсійне страхування – 76,97%, 

соціальний захист військовослужбовців за рахунок внесків, що сплачуються з 
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грошового забезпечення військовослужбовців – 7,20%, соціальних внесків, що 

надходять на страхування з тимчасової втрати працездатності – 4,89%, 

страхування на випадок безробіття – 4,50%, страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності – 3,04%, соціального захисту працівників держаного управління 

– 1,82%, за рахунок коштів соціальних виплат роботодавців – 1,39%, 

державного бюджету – 0,15% та лікарняних кас – 0,04% (рис. 4.41). Отже, 

89,4% соціального внеску надходить до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та Пенсійного фонду України, що 

свідчить про ключову роль соціального страхування у забезпеченні соціального 

захисту населення України. 

 
Джерело побудовано автором за даними Дод. Є.  
 

Рис. 4.41 Структура соціальних внесків за джерелами фінансування 

соціального захисту в Україні станом на 01.01.2016 р., % 

 

Окреслені заходи та інструменти формування інституційного базису 

державного регулювання системи соціального страхування, дають підставу 

виокремити ряд напрямів, серед яких слід виділити: 

 інформаційний – оприлюднення інформації щодо доходів та витрат 

державних фондів соціального страхування, запровадження практики 
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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; 

 мотиваційний – формування комплексу фінансово-економічних 

стимулів для становлення і розвитку альтернативних державній системі 

інституцій страхування. 

Таким чином, формування ресурсів системи соціального захисту 

населення в Україні в основному покладено на систему фондів соціального 

страхування, що поряд із бюджетним фінансуванням соціального 

забезпечення та соціальних допомог у межах провадження соціальної 

політики повинно забезпечити соціальні гарантії, подолання бідності, а також 

достойний рівень і якість життя громадян.  

Однак, оскільки оцінка розподілу та використання сформованих 

ресурсів засвідчила їхню недостатню ефективність, то можна зробити 

висновок, що подальше дослідження доцільно зосередити на вивченні 

світової практики формування ефективних систем соціального страхування з 

метою пошуку альтернативних видів соціального страхування та 

запровадження їх в Україні.  

 

Висновки до розділу 4 

 

Оцінка фінансування видаткових повноважень фондів соціального 

страхування, стану державного регулювання пенсійного страхування та 

пенсійного забезпечення, а також інституційно-ресурсного забезпечення 

соціального страхування в Україні дає підстави для наступних узагальнень 

та висновків: 

1. Оскільки основним призначенням соціального страхування є захист 
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від соціальних ризиків, тому за основними видами соціальних ризиків 

сформовані відповідні фонди соціального страхування, які 

перерозподіляються та спрямовуються на виплату матеріального 

забезпечення та фінансування надання соціальних послуг.  

2. Хоча соціальним послугам й притаманні функціональна 

спрямованість, соціальний характер, адресність та цільове використання, 

однак сьогодні у структурі видатків соціального захисту загалом та 

соціального страхування зокрема основне місце у структурі видатків за 

схемами соціального захисту в Україні посідають виплати матеріального 

забезпечення періодичного та разового характеру (83,00% на початок 2016 р. 

сукупних допомог), а разом із соціальними послугами вони сукупно 

складають понад 98% видатків соціального захисту в Україні. 

3. Нині більше половини видатків соціального захисту населення в 

Україні покривається за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування (213620,45 млн. грн.або 60,98% на 

початок 2016 р.) та це значення постійно зростає. 

4. На початок 2016 р. значна частка припадала на Пенсійний фонд 

України – 54,64%. Також суттєві кошти були зосереджені за такими 

напрямами, як охорона здоров’я – 13,24%, соціальний захист сімей – 7,47%, 

соціальний захист військовослужбовців – 4,18%. 

5. Низка фактів фінансового становища населення, що є суб’єктами 

пенсійної реформи, та постійні дискусії навколо питань пенсійного 

забезпечення свідчать про недостатню ефективність діючої системи 

пенсійного забезпечення. Основну питому вагу у структурі видатків 

Пенсійного фонду України займають пенсійні виплати, а саме : пенсії за 

віком, частка яких на початок 2016 р. становила 86,9% сукупних видатків 

Пенсійного фонду України; пенсії по інвалідності – 0,7%, пенсії у зв’язку із 

втратою годувальника – 0,1% та інші видатки – 12,3%. 

6. В сучасних умовах функціонування пенсійної системи України 

мають місце численні недоліки та проблеми. Однією з таких проблем є 
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суттєва диференціація розмірів різних видів пенсій.  

Варто зауважити, що пенсії державних службовців перевищують 

середній розмір пенсії у кілька разів, зокрема пенсії помічників народних 

депутатів у 2 рази, а пенсії народних депутатів вже у 10 разів. Хоча зростання 

пенсій згаданим вище категоріям громадян відбувається значно повільніше, 

ніж зростання середньої пенсії, що дозволило дещо скоротити розрив, однак 

він все ще залишається надзвичайно відчутним. 

7. Важливого значення набувають питання пошуку стабільних та 

надійних джерел фінансування усіх видів соціального захисту загалом та 

соціального страхування зокрема, а також оптимального розподілу ресурсів, 

акумульованих за допомогою єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування між фондами соціального страхування, адже 

серед основних джерел фінансування системи соціального захисту в Україні 

найбільші суми надходжень припадають на соціальні внески роботодавців та 

застрахованих осіб, а частка соціальних внесків у формуванні ресурсів 

соціального захисту загалом становить понад 60%. 

8. Також беззаперечним є факт ключової ролі єдиного внеску у 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні при 

формуванні кошів соціального захисту, зокрема за напрямами соціального 

захисту безробітних його частка у формуванні ресурсів становила 98,86% на 

початок 2016 р., у сукупних надходженнях соціального захисту в разі 

професійної хвороби та нещасного випадку на виробництві – 99,35%, у 

формуванні ресурсів соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності – 99,32%, а у надходженнях соціального захисту пенсіонерів 

– 99,07%. 

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. 

Реальна оцінка сучасного стану вітчизняної системи соціального 
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страхування вкотре засвідчує важливість питання її подальшого 

реформування у контексті державного регулювання соціального 

забезпечення.  
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

5.1. Зарубіжний досвід функціонування системи соціального страхування 

в контексті застосування у вітчизняній практиці 

 

Найбільш ранній розвиток соціальне страхування отримало у 

Німеччині та Франції і набуло таких основних видів, як: пенсійне, медичне, 

на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, а згодом поширилось і на інші країни. Особливі види 

соціального страхування мають місце, наприклад, у Франції – сімейне, у 

Німеччині та Австрії – на випадок піклування та догляду (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Організація соціального страхування в деяких країнах світу 
 

Країна 
 

 
Вид фонду 

 
Види виплат 

 
Страхові внески 

1 2 3 4 
Австрія Пенсійний Пенсія за старістю  

Пенсія за інвалідністю  
Пенсія на випадок 
втрати годувальника  

Працівники – 9,25% від 
страхової заробітної 
плати 
Роботодавці – 10,25% 
від страхової заробітної 
плати 

Страхування 
хвороби та 
материнства 

Допомога із хвороби 
Допомога з вагітності та 
пологів 

Працівники – 5,5% від 
заробітної плати 
Роботодавці – 5,5% від 
заробітної плати 
Держава 50% коштів 
утримує на свій 
рахунок по даному 
ризику 

Страхування 
безробіття 

Допомога з безробіття Працівники – 2,2% від 
страхової зарплати 
Роботодавці 2,2% від 
зарплати 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 
 Родинний фонд Родинна допомога Працівники не 

сплачують  
Роботодавці – 4,5% від 
зарплати  
Держава – решта 
коштів 

Італія Пенсійний Пенсія за старістю  
Пенсія за інвалідністю і 
на випадок втрати 
годувальника 

Працівники – 7,15% від 
страхової зарплати 
Роботодавці – 16,36% 
від фонду оплати праці 

Страхування 
хвороби та 
материнства 

Допомога із хвороби 
Допомога із вагітності та 
пологів 

Працівники – 0,3% від 
зарплати 
Роботодавці – від 9,13 
до 12,46% зарплати 
Решта – дотації 
держави 

Страхування 
безробіття 

Допомога з безробіття Роботодавці – 1,3% від 
зарплати  
Держава оплачує 
адміністративні 
витрати 

Родинний фонд Родинна допомога Роботодавці – 3–6,5% 
від зарплати  
Дотації держави 

Нідерланди  Пенсійний  Пенсія за старістю 
Пенсія на випадок 
втрати годувальника  
Пенсія при настанні 
інвалідності  

Працівники – 7% від 
заробітної плати  
Роботодавці – 19% 
фонду оплати праці  

Страхування 
хвороби  

Допомога у зв’язку з 
хворобою  

Страхування 
безробіття  

Допомога на випадок 
безробіття  

Родинний фонд  Допомога на виховання 
дітей  

США Страхування людей 
похилого віку та у 
зв’язку із втратою 
годувальника  
Страхування на 
випадок інвалідності  

Пенсія за старістю  
Пенсія за інвалідністю і 
на випадок втрати 
годувальника 

Роботодавці – 1,45% 
від фонду оплати праці  
Працівники – 1,45% від 
заробітної плати  

Страхування 
безробіття  

Допомога з безробіття Диференціюються 
залежно від штату за 
прогресивною шкалою 
1 – 6 % та сплачується 
в рівних пропорціях 
роботодавцями та 
працівниками  
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Закінчення табл. 5.1 
1 2 3 4 

Франція Пенсійний Пенсія за старістю  
Пенсія за інвалідністю і 
на випадок втрати 
годувальника 

Працівники – 4,7% від 
зарплати  
Роботодавці – 8,2% 

Страхування 
хвороби та 
материнства 

Допомога із хвороби 
Допомога із вагітності та 
пологів 

Працівники – 1% від 
зарплати, 4,470 франків 
в місяць плюс 4,5% від 
всієї зарплати 
Роботодавці – 8,95% 
від зарплати до 4,470 
франків 
Дотації держави 

Страхування 
безробіття 

Допомога з безробіття Працівники – 0,84% від 
зарплати  
Роботодавці – 2,75% 
від зарплати 

Родинний фонд Родинна допомога Роботодавці – 9% від 
зарплати 

Швеція  Пенсійний  Пенсія за старістю  
Пенсія за інвалідністю і 
на випадок втрати 
годувальника 

Працівники – 6% 
заробітної плати 
Роботодавці 33% фонду 
оплати праці  

Страхування 
хвороби та 
материнства  

Допомога із хвороби 
Допомога із вагітності та 
пологів 

Страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві  

Допомога у зв’язку з 
нещасним випадком на 
виробництві  

Батьківське 
страхування  

Допомога по догляду за 
дитиною 

Джерело: складено автором за даними [26; 270] 
 

Середнє навантаження на застраховану особу в країнах Європи є вищим 

11,23%, а навантаження на роботодавця дещо нижче – 21,20% (в Україні – 

22%), однак загалом навантаження на фонд оплати праці нижче та в 

середньому в країнах Європи становить 32,18% (в Україні – 41,3%). Отже, 

системи соціального страхування країн Європейського Союзу та України 

відрізняються не лише загальним навантаженням на фонд оплати праці, а й 

розподілом відповідальності за соціальне страхування. 

Система соціального страхування Нідерландів є найбільш розвинутою 

в Європі і включає систему державного або національного страхування та 

систему страхування найманих працівників (рис. 5.1). Крім цього, 
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виділяється система соціального страхування самозайнятих осіб на випадок 

втрати працездатності (інвалідності). Державному страхуванню підлягає все 

населення країни. Його джерелами є відрахування з доходів громадян. Збір 

страхових внесків здійснюється органами податкової адміністрації. Внески 

сплачує безпосередньо застрахована особа (працівник), а перераховуються 

кошти роботодавцями, з якими працівники укладають контракт. 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.1 Система соціального страхування Нідерландів 

 

Одинокий пенсіонер отримує 70% від мінімальної заробітної плати, 

сімейні пенсіонери – 100%, незалежно від розміру доходу, який вони 

отримували до виходу на пенсію. 

Пенсії у разі втрати годувальника виплачуються членам сім’ї старше 50 

років і в більш молодому віці у випадку, якщо на утриманні знаходяться 

неповнолітні діти або інші непрацездатні члени сім’ї. 

У складі державного страхування існує допомога на виховання дітей, 

яка надається у диференційованому розмірі, залежно від віку дитини без 

врахування розміру доходу. 

Система соціального страхування Нідерландів 

Державне страхування 
(національне) 

Страхування найманих 
працівників  

- настання старості (65 р.); 
- втрата годувальника; 
- настання інвалідності; 
- особливі захворювання 
(сліпота, глухота, душевна 
хвороба); 
- виховання дітей. 

 
 
- захворювання; 
- безробіття; 
- інвалідність. 

Підсистеми  

Страхові 
випадки 

Органи соціального 
страхування  

Банк соціального 
страхування 

Агентство соціального 
захисту  
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Особливістю державного страхування є те, що допомога може 

надаватися як у грошовій, так і в натуральній формі. До останньої належить 

отримання путівок у санаторії, проживання в будинках для інвалідів, 

забезпечення працюючих інвалідів по зору собакою-поводирем. 

Система соціального страхування найманих працівників охоплює осіб, 

що працюють за трудовим договором. Державні службовці страхуються 

окремо. Джерелом фінансування є страхові внески роботодавців – 19% від 

фонду оплати праці, працюючі сплачують 7% від заробітної плати. 

Для всіх видів соціального страхування існують обмеження розміру 

доходу, з якого сплачуються внески та встановлено мінімальний розмір 

компенсації – 70% від мінімальної заробітної плати. 

Основним завданням системи соціального страхування у Швеції є 

соціально-економічний захист в різних ситуаціях і на всіх життєвих етапах.  

Соціальне страхування охоплює все населення Швеції та є обов’язковим. 

Воно базується на спільній суспільній відповідальності за кожного 

громадянина. Соціальне страхування Швеції засноване на взаємній довірі між 

окремим громадянином і державою, що робить саму систему страхування 

відкритою, доступною і недорогою. Суть страхування полягає в перерозподілі 

коштів між громадянами, а також перерозподілі доходів особи на різних етапах 

життя. Так, близько 25% коштів, витрачених приватним споживачем у Швеції, 

надійшли у його розпорядження через систему соціального страхування. 

Фінансується соціальне страхування через соціальні відрахування і 

податки. Приблизно дві третини вартості соціального страхування 

покривається за рахунок соціальних відрахувань, а одна третина – 

фінансується за рахунок загальних податків. 

Все населення Швеції охоплене загальнонаціональною системою 

страхування із захворювання. Якщо людина захворіла або змушена 

залишитися вдома по догляду за хворою дитиною, їй виплачується щоденна 

допомога в розмірі 75-85% від заробітку, що втрачається, в залежності від 

тривалості хвороби. 
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За візит до лікаря та прописані ліки пацієнт повинен платити. Існує 

верхня межа плати, після чого подальше лікування проводиться безкоштовно. 

Страхування компенсує більшу частину плати за візит до приватного лікаря. 

Важливою складовою соціального страхування є так зване батьківське 

страхування, що є прикладом впливу держави на планування сім’ї, 

народжуваності та розвитку сімейних відносин. Батьківське страхування 

спрямоване, в першу чергу, на те, щоб забезпечити батькам економічну 

захищеність на той час, коли вони знаходяться вдома по догляду за дитиною. 

Якщо застрахована особа отримала травму на робочому місці та не 

може з цієї причини більше працювати або її доходи зменшилися, то 

виплачується довічна рента, яка компенсує втрачений дохід. У випадку 

смерті з причини нещасного випадку, вдова або вдівець і діти мають право на 

довічну ренту померлого. 

Ці та інші види соціального страхування свідчать про комплексний 

підхід до забезпечення громадян у Швеції. 

Соціальне страхування США ґрунтується на законі про соціальне 

забезпечення, прийнятому Конгресом у 1935 р. На його основі сформовані 

програми: підтримки людей похилого віку, соціального захисту у зв’язку з 

втратою годувальника, страхування на випадок інвалідності (непрацездатності). 

Головною особливістю загальнонаціональної системи соціального страхування 

в США є її спрямованість на соціальну підтримку пенсіонерів. Джерелом 

доходів програм соціального страхування є внески працівників і роботодавців. 

Страхові тарифи встановлюються диференційовано за прогресивною шкалою у 

рівних розмірах для працівника і роботодавця.  

Вік виходу на пенсію – 62 роки як для чоловіків, так і для жінок, які 

мають трудовий стаж не менше, ніж вісім років і платили внески в фонди 

державного соціального страхування. При виході на пенсію не в 62, а в 65 років 

пенсія збільшується на чверть (у США, як і в більшості країн Заходу, розмір 

пенсії коливається від 50% до 80% від передпенсійного доходу). Пенсіонери 

мають право працювати, проте розмір їхніх пенсій зменшуватиметься, якщо 
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заробіток, без врахування пенсії, перевищуватиме гранично встановлене 

значення. Непрацююча дружина пенсіонера та його неповнолітні діти мають 

право на одержання додаткової допомоги в розмірі до половини його пенсії 

кожному. Розлучена жінка, яка прожила з чоловіком понад 10 років і не вийшла 

більше заміж, отримує пенсію (по старості чи як вдова) на правах дружини. 

Програмами соціального страхування охоплюється 90% працюючого 

населення США, враховуючи осіб, які отримують дохід за рахунок ведення 

приватного бізнесу. Допомогу із соціального страхування отримує понад 

15% населення. Існують інші пенсійні програми (для державних службовців, 

працівників залізничного транспорту та ветеранів). 

Організаційно-фінансовою основою програми соціального забезпечення є 

два трастові фонди – «Страхування людей похилого віку та у зв’язку із втратою 

годувальника» та «Страхування на випадок інвалідності (непрацездатності)». 

Програмою керує Управління з соціального забезпечення, незалежна 

федеральна агенція, а контроль здійснює незалежна наглядова рада. 

Страхування на випадок безробіття є ще одним видом соціального 

страхування. Воно охоплює 90% всіх працюючих осіб і здійснює виплату 

допомоги в період вимушеного безробіття. Страхування на випадок безробіття 

фінансується на рівні окремих штатів. Федеральний уряд здійснює загальний 

контроль і забезпечує пільги зі сплати федеральних податків. Тарифи, розміри 

допомоги і тривалість її отримання різняться за штатами. Умовою надання 

допомоги є згода отримувача влаштуватися за скеруванням на роботу. 

Таким чином, особливістю системи соціального страхування США є 

орієнтація на створення рівних можливостей для її учасників, а країн ЄС – 

забезпечення соціальних гарантій. У більшості розвинутих держав світу 

пенсійне страхування складається з трьох видів: державне пенсійне 

страхування, пенсійне страхування підприємств – роботодавців, які 

створюють корпоративні пенсійні фонди, індивідуальне накопичення коштів 

у недержавних пенсійних фондах (НПФ), страхових товариствах та інших 

фінансових організаціях (рис. 5.2). 
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Джерело: побудовано автором  
 

Рис. 5.2 Види пенсійного страхування 
 

У багатьох державах Європи переважають солідарні державні системи 

пенсійного страхування, які охоплюють практично всіх працівників і 

забезпечують основну частину їхніх пенсійних доходів. Однак демографічні 

зміни та економічні проблеми вплинули на необхідність реформування 

солідарних систем пенсійного страхування та розвитку недержавних пенсійних 

фондів. Недержавні пенсійні фонди почали розвиватися порівняно недавно. 

Перший недержавний пенсійний фонд був створений у США в 1950 р. Сьогодні 

понад 40% працездатного населення США бере участь у пенсійних програмах 

НПФ. Активи пенсійних фондів цієї держави перевищують 4,7 трлн дол., а 

виплачувані ними пенсії становлять майже третину щорічних пенсійних виплат. 

Ефективність функціонування недержавних пенсійних фондів залежить 

від обсягу їх активів та від типу пенсійного контракту, де зазначаються 

умови та порядок пенсійного забезпечення (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Види пенсійних контрактів та механізм їх функціонування  
Типи пенсійних 

контрактів 
Механізм функціонування 

Контракт з 
фіксованим 
розміром виплат  

Виплачується наперед визначений розмір пенсії залежно від розміру 
заробітної плати та трудового стажу. Виконання зобов’язань є 
обов’язковим та не залежить від ефективності управління фондом. 
При зміні місця роботи працівник може втратити право на пенсійні 
виплати. 

Контракт з 
фіксованим 
розміром внесків  

Компанії відраховують визначені суми до НПФ від імені 
працівників, а розмір виплат залежить від накопиченої суми та 
ефективності управління фондом. Допускають також додаткові 
внески працівників. 

Джерело: складено автором  
 
 

Пенсійне страхування Державне 

Корпоративне 

Індивідуальне 
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Наприкінці XX ст. значна частина традиційних пенсійних планів із 

фіксованими виплатами була трансформована у накопичувальні плани 

(програми) з фіксованими розмірами внесків. На сьогодні індивідуальні 

накопичувальні рахунки з фіксованими внесками переважають у 

австралійській та чилійській пенсійних системах, запроваджуються у Канаді, 

Японії та Європі. На початку 90-х рр. постсоціалістичним державам довелося 

вносити зміни до своїх пенсійних програм, адже пенсіонери виявилися 

незахищеними через складний економічний стан країн, що було пов’язано з 

демографічними, економічними та політичними змінами. Більшість країн 

були вимушені змінювати правила розрахунку, розміри пенсій та вносити 

зміни у пенсійний вік (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Пенсійний вік у деяких країнах світу 
Країна Пенсійний вік, років 

для чоловіків для жінок 
Вірменія  65 63 
Грузія  65 60 
Естонія  63 63 
Казахстан  63 58 
Латвія  60 60 
Литва 62 60 
Молдова  65 60 
Словенія  65 60 
Угорщина  62 62 
Чехія  62 61 
Джерело: складено автором за даними [26; 270] 
 

Потребувала вирішення проблема фінансування дострокових 

(пільгових) пенсій. До проведення реформ такі пенсії виплачували пільговим 

категоріям громадян за рахунок перерозподілу пенсійних коштів. При 

проведенні багаторівневої пенсійної системи фінансування стали 

здійснювати за рахунок роботодавців через приватні пенсійні фонди третього 

рівня пенсійного забезпечення або за рахунок держави. Відбулися зміни у 

нарахуванні пенсійних виплат. Деякі держави почали запроваджувати 

добровільне приватне пенсійне страхування. Остаточна пенсія складалася з 

виплат «першого рівня» (з солідарної пенсійної системи) і виплат «другого 
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рівня» (за рахунок нагромаджених коштів у приватних пенсійних фондах та 

отриманого інвестиційного доходу). 

Найпоширеніші системи пенсійного страхування є трирівневими (рис. 5.3). 

 
Джерело: побудовано автором 
 

Рис. 5.3 Рівні системи пенсійного страхування 
 

Внески до недержавних пенсійних фондів можуть робитися як за 

рахунок працівників, так і за рахунок їхніх роботодавців, або ними 

одночасно. Однак на всіх рівнях пенсійного страхування забезпечується 

державний нагляд та контроль. Велику увагу приватним (недержавним) 

пенсійним фондам надають в Угорщині, Чехії та Польщі. 

Трирівневу пенсійну систему вже запроваджено в Угорщині, де 

відповідне законодавство набуло чинності з січня 1998 р. (рис. 5.4). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.4 Трирівнева система пенсійного страхування в Угорщині 

 
У Польщі з січня 1999 р. впроваджено трирівневу систему, подібну до 

угорської. Страхові внески у розмірі 45% розподіляються між обов’язковими – 
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першим солідарним (36%) і другим накопичувальним (9%) рівнями. Для 

впровадження другого рівня уряд створює 10–12 приватно керованих пенсійних 

фондів, які будуть капіталізовані шляхом передачі їм державного майна. 

У Латвії в 2000 р. запроваджено другий рівень з відносно меншим 

обсягом відрахувань – 2% від фонду заробітної плати. А в Хорватії другий 

рівень (5% від фонду заробітної плати) розпочав діяти з січня 2002 р. 

У світовій практиці застосовують дві моделі накопичувальних систем 

(табл. 5.4). В обох моделях держава проводить контроль та нагляд у формі видачі 

відповідних ліцензій, здійснення необхідних перевірок, збору звітів тощо. 

Таблиця 5.4 

Моделі накопичувальних пенсійних систем 
№ з/п Назва моделі  Механізм функціонування  

1 2 3 
І Модель повністю 

приватизованого 
пенсійного страхування 

ґрунтується на тому, що внески до другого рівня 
спрямовують у недержавні пенсійні фонди, обрані 
самими застрахованими особами. Управління 
персоніфікованими пенсійними рахунками та 
інвестування коштів здійснюють приватні 
компанії, які мають спеціальний дозвіл (ліцензії) та 
наймаються пенсійними фондами. 

ІІ Модель 
напівприватизованого 
пенсійного страхування 

кошти збирають державні органи та направляють у 
спеціальний державний фонд, управління яким 
здійснює державна інституція, але інвестування 
коштів–приватні ліцензовані компанії, обрані на 
відкритих конкурсах (тендерах). 

Джерело: складено автором 
 

У Російській Федерації (РФ) з 2002 р. набрав чинності Закон «Про 

трудові пенсії», який ввів у дію обов’язкову накопичувальну пенсійну 

систему. Трудова пенсія в РФ тепер складатиметься з трьох частин, які 

забезпечують її виплату на рівні 32% від заробітку працівника (рис. 5.5).  

Крім трудових пенсій, громадяни РФ матимуть можливості отримувати 

пенсійні виплати від підприємств (роботодавців) у розмірі до 20% від 

заробітку (залежно від періоду, протягом якого роботодавець 

відраховуватиме кошти до пенсійного фонду на користь працівника) та 

формувати власні пенсійні накопичення, які орієнтовно становитимуть до 

20% заробітку працівника. 
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Джерело: побудовано автором за даними [26; 270]. 
 

Рис. 5.5 Складові трудової пенсії в Російській Федерації 

 

Пенсійне забезпечення буде доповнено обов’язковими професійними 

пенсійними системами шляхом додаткових відрахувань до недержавних 

пенсійних фондів на користь працівників, зайнятих у шкідливих або тяжких 

умовах праці. 

Нині РФ має розгалужену систему недержавних пенсійних фондів. 

Фонди, в яких знаходиться основна частина пенсійних резервів, належать 

монопольним утворенням та транснаціональним корпораціям – «Лукойлу», 

«ТНК», НПФ працівників електроенергетики, працівників залізничного 

транспорту «РЗД» тощо. 

Пенсійна реформа у РФ загалом спрямована на підтримання існуючого 

рівня пенсій у перспективі, тобто на компенсацію посилення демографічного 

навантаження на працездатне населення. 

Пенсійна система Казахстану після реформування за багатьма 

показниками подібна до пенсійної системи Чилі та інших 

латиноамериканських країн. Її основу становить накопичувальна система. 

Ставка внеску на обов’язкове пенсійне страхування – 10% від заробітку. 

Податкові пільги в недержавній системі пенсійних заощаджень надаються в 

межах 10-20% від заробітку. Громадяни Казахстану отримуватимуть пенсійні 

виплати як із солідарної, так і з накопичувальної систем (рис. 5.6). 
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Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.6 Система пенсійного страхування Казахстану 
 

Що стосується структури портфеля недержавних пенсійних фондів, то 

спостерігається тенденція до зниження частки державних цінних паперів та 

підвищення частки корпоративних. У Казахстані інвестиційна політика 

пріоритетна в процесі пенсійної реформи, основу якої становить 

накопичувальна система. 

Система пенсійного страхування у Швеції включає три рівні (рис. 5.7). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.7 Компоненти системи пенсійного страхування у Швеції 

 

Мінімальний вік виходу на пенсію для обох систем – 61 рік. 

У Швеції внески на пенсійне страхування здійснюються за єдиним 

тарифом у відсотках до заробітку, зараховуватимуться щорічно на особистий 

умовно накопичувальний рахунок застрахованого. Повна ставка внеску для 

системи пенсій по старості становить 18,5% від заробітку. Половина внеску 

покладається на роботодавця і половина – на працівника. Із загальної ставки 
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банки-зберігачі) 
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Система пенсійного 
страхування у Швеції 

солідарна система з умовно накопичувальними 
рахунками при поточній витраті коштів 

суто накопичувальна система з індивідуальними 
рахунками, керованими недержавними структурами 

професійне пенсійне страхування на основі 
колективного договору із визначеними внесками 



 287

внеску 16 % йдуть до умовно накопичувальної системи, а 2,5 % – до суто 

накопичувальної системи. Вартість рахунку на кінець року – сума нових 

надходжень внесків на рахунок у даному році плюс відсотки по внесках за 

попередній період. Виплата пенсій за цією системою заснована на вартості 

умовно накопичувального рахунку на момент призначення пенсії і очікуваної 

середньої для чоловіків та жінок тривалості життя після виходу на пенсію. 

Пенсія також включає надбавку, виходячи з оцінок економічного росту в країні. 

Працівник у Швеції охоплений також додатковим професійним 

пенсійним страхуванням на основі колективного договору, найчастіше із 

визначеними внесками. 

У Швеції є гарантована мінімальна пенсія для людей похилого віку 

старше 65 років. Ця гарантія забезпечується коштами державного бюджету за 

рахунок загальних податків. Крім того, за рахунок державного бюджету 

покриваються витрати, пов’язані з врахуванням у страховому стажі таких 

періодів, як безробіття, хвороба, інвалідність, догляд за дітьми, навчання 

після закінчення гімназії, військова служба. 

Виплати, що заміняють заробіток протягом хвороби та безробіття, в 

новій системі кваліфікуються як заробіток, і 18,5% цих виплат створюють 

право на пенсію на тих же підставах, що й заробітна плата. Зазначені 18,5% 

умовно зараховуються на індивідуальні рахунки. 

У результаті впровадження пенсійної реформи в Швеції досягнуті такі 

цілі: 

- забезпечена трудова пенсія по старості відповідно до розміру 

страхових внесків та тривалості їх сплати; 

- встановлена «прозорість» у перерозподілі коштів всередині 

пенсійної системи; 

- створена довгострокова фінансова стабільність пенсійної системи; 

- надана можливість виходу на пенсію у будь-якому віці, вищому від 

встановленого законом мінімуму з врахуванням змін у здоров’ї людини; 
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- створені умови для працівників, які дозволяють поєднати роботу з 

пенсією. Солідарний і накопичувальний компоненти можуть бути повністю 

або частково реалізовані після досягнення мінімального пенсійного віку. 

Вони доповнюються професійною пенсією. Для тих, хто хоче працювати, 

додаткові внески із зарплати збільшать розмір нагромадження на 

індивідуальному рахунку і, отже, після перерахунку, наступну величину 

пенсії. 

Деякі країни (Угорщина, Хорватія та Литва) намагалися вдосконалити 

формули розрахунку розміру пенсій у солідарній системі. Латвія та Монголія 

провели реформу через запровадження умовно-накопичувальних пенсійних 

рахунків, використовуючи досвід Швеції. З 1998 р. латвійську пенсійну 

систему перетворено на систему на основі персональних пенсійних рахунків. 

Розмір пенсійних внесків на умовно накопичувальних рахунках коригують 

відносно рівня зростання середньої заробітної плати в країні. Розмір пенсії 

залежить від накопиченої суми, що обліковується на персональному 

пенсійному рахунку, яку ділять на середню тривалість життя для особи 

пенсійного віку в момент виходу на пенсію. Використання таких рахунків 

заохочує до продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного 

віку. Відкладення виходу на пенсію після досягнення 62 чи 63 років і робота 

впродовж ще одного року дають підвищення розміру пенсії на 8-9%, тоді як 

при традиційних розрахунках – 2-3%. 

Реформування пенсійних систем дає позитивні результати як для 

працівників в частині більшого розміру пенсій, так і для економіки у вигляді 

інвестицій у виробництво. 

В умовах фінансово-економічної кризи особливо гостро постала 

проблема безробіття, що актуалізує потребу формування фондів соціального 

страхування на випадок безробіття.  

Так, в США фактично усі працівники приватного сектора охоплені 

системою страхування від безробіття, проте не існує єдиної системи, а кожен 

штат має свою (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Основні характеристики системи страхування на випадок безробіття 

США 
Характеристика Короткий зміст  

Страхувальник  Роботодавець (крім 4 штатів) 
Джерело фінансування  Податки на заробітну плату  
Право на отримання 
допомоги  

Залежно від страхового стажу, що визначається залежно від 
встановленого мінімального заробітку або кількості 
відпрацьованих тижнів протягом базового періоду 
Залежно від причин звільнення (звільнені за власним 
бажанням повторно працевлаштовуються із перервою в 
стажі та звільнені з обґрунтуванням не мають права на 
допомогу) 

Дата виникнення права 
на допомогу  Тиждень з моменту реєстрації у якості безробітного 

Розмір допомоги  Розраховується залежно від попереднього заробітку 
Тривалість виплати  Залежить від стажу або фіксована (різниться за штатами) 

Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Зазвичай призначається мінімальний розмір допомоги, але якщо 

попередній заробіток досягає установленого у штаті граничного для 

нарахування допомоги рівня або перевищує його, то розмір допомоги 

збільшується пропорційно до заробітку, проте лише до певної межі.  

Про рівень компенсації безробітному попереднього заробітку за 

рахунок страхової допомоги говорить коефіцієнт заміщення, що являє собою 

відношення розміру допомоги до розміру цього заробітку. В інтервалі між 

мінімальною та максимальною заробітними платами значення цього 

коефіцієнта 0,5, тобто більшість штатів намагається компенсувати приблизно 

50% від попереднього заробітку. Якщо безробітні мали високі заробітки, то 

коефіцієнт встановлюється значно менший від 0,5, а при порівняно низьких 

заробітках – більший від 0,5. 

У 13 штатах виплачується допомога й на утриманців безробітного, але у 

деяких з цих штатів сукупна допомога на родину обмежується рівнем її такс.  

Передбачається й максимальна тривалість отримання допомоги, 

фіксована в деяких штатах, а в деяких вона поставлена в залежність від 

страхового стажу. Окрім того, конгрес періодично приймає тимчасові закони 

щодо продовження терміну отримання допомоги у штатах з високим рівнем 
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безробіття.  

Джерелом фінансування допомоги по безробіттю виступає податок на 

заробітну плату. Ставка оподаткування для роботодавців визначається 

трьома чинниками (рис. 5.8). 

 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 

 
Рис. 5.8 Фактори впливу на розмір ставки податку на заробітну плату для 

роботодавців в США 
 

Два перших чинники будуть однаковими для всіх роботодавців, що 

здійснюють діяльність у певній галузі в конкретному штаті, а вплив 

останнього різниться для роботодавців та виходить з того, що вища ставка 

встановлюється для тих роботодавців, які частіше звільняють працівників. 

Англійська система державного соціального страхування подібна до 

американської. В країні був запроваджений план вивільнення робітників, 

щоб заохотити людей похилого віку раніше виходити на пенсію за умови, що 

підприємець найматиме на вивільнені місця молодих працівників. Існують 

особливості формування доходів системи соціального страхування, а саме: 

відсоток податкових відрахувань із заробітної плати працівників 

збільшується до певної межі, після якої податок пропорційно зменшується. 

Чим більше заробітна плата перевищує верхню граничну межу, тим меншу 

суму податку сплачують підприємці. 

Функції із стимулювання зайнятості перенесені з централізованого 

рівня на регіональний (рис. 5.9). 
 
 
 

Чинники впливу на ставку податку на 
заробітну плату для роботодавців 

Загальні економічні умови 
у штаті 

Галузь діяльності  Плинність кадрів на 
підприємстві  
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Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 

 
Рис. 5.9 Заходи стимулювання зайнятості у Великобританії 

 
Політика Швеції у сфері зайнятості здійснюється у певній 

послідовності, а встановлення фінансової допомоги виступає лише крайнім 

заходом (рис. 5.10). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.10 Політика Швеції у сфері зайнятості 
 

Діяльність органів працевлаштування ґрунтується на принципі статевої 

рівності у пошуку роботи. Згідно з «Актом про гарантії зайнятості», 

роботодавці позбавлені безмежного права наймати і звільняти працівників, а 

перелік підстав для звільнення звузився. Це дозволило кардинально 

скоротити поширені раніше дорогі програми із субсидування підприємств 

для підтримання зайнятості. 

Питаннями зайнятості у Німеччині займається Федеральне відомство 

праці. Його кошти формуються за рахунок страхових внесків, коштів, що 

Етапи політики у сфері зайнятості 

1. Працевлаштування  

2. Професійна підготовка  

3. Створення додаткових робочих місць 

4. Встановлення фінансової допомоги 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Центральний рівень 

Регіональний рівень 

Бюджетні асигнування регіонам на розвиток мережі 
підприємств  

Заохочення підприємницької діяльності, стимулювання 
створення кооперативних товариств робітниками 
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надаються роботодавцями або професійними товариствами, дотацій 

федерального уряду. 

Обов’язкові страхові внески сплачують працівники (службовці, 

робітники, особи, які отримують професійну підготовку, домашні 

працівники) і роботодавці порівну, відповідно до встановленого розміру. 

Розмір внеску обмежується граничною базою нарахування. 

Допомогу по безробіттю може отримати застрахована особа при 

настанні страхового випадку та за умови, що вона не менше 12 місяців 

протягом попередніх трьох років сплачувала страхові внески. Для отримання 

допомоги необхідно зареєструватися своєчасно в установі зайнятості та 

звернутися із заявою про отримання виплат по безробіттю (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Виплати допомог у сфері зайнятості в Німеччині 

Види допомог Розмір допомоги у % до 
заробітку 

Кошти у разі безробіття 67 60 
Допомога у разі безробіття 57 53 
Компенсаційні кошти за скорочену роботу 67 60 
Компенсаційні кошти внаслідок поганої погоди 67 60 
Допомога на включення в роботу 57 53 
Перехідні кошти 75 68 
Кошти на утримання 67 60 
Джерело: складено автором за даними [26; 270] 
 

За наявності дитини на утриманні безробітного, кошти у разі настання 

безробіття становлять 67% від останнього чистого заробітку (сукупна 

заробітна плата за мінусом законодавчо встановлених утримань), а в іншому 

випадку – 60%. 

Термін отримання коштів у разі безробіття становить до 12 місяців. 

Цей період збільшується до 32 місяців, залежно від віку та страхового стажу. 

Допомогу у разі безробіття одержують після вичерпання права на 

отримання коштів у разі безробіття протягом останніх 12 місяців та за таких 

умов: 
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- сплата страхових внесків щонайменше 150 календарних днів; 

- виконання замінної роботи; 

- отримання коштів у разі безробіття. 

Розмір допомоги становить 57% від чистого заробітку за наявності 

однієї дитини та 53% – в інших випадках. Потреба у допомозі з безробіття 

перевіряється за певними критеріями: наявності власного доходу; частки 

доходу подружжя, що проживає окремо і перевищує неоподатковуваний 

мінімум; права на одержання допомог щодо третьої особи тощо. Коли на 

основі перевірки враховується дохід чи майно, допомога у разі безробіття 

зменшується або не виплачується. 

Федеральне відомство праці може надавати допомогу при скороченні 

робітника за рішенням роботодавця внаслідок економічних причин. За 

наявності однієї дитини застрахована особа отримує 65% від втраченого 

чистого заробітку, а в інших випадках – 60%. 

У будівельній галузі працівники протягом зимового періоду (з 1 грудня 

до 31 березня), крім вихідних та святкових днів (з 25 грудня по 1 січня), 

отримують компенсаційні кошти для забезпечення круглорічної зайнятості. 

Інші види виплат у сфері зайнятості передбачають допомогу на 

включення в роботу, перехідні кошти та кошти на утримання (див. табл. 5.6). 

У зв’язку із стійкими тенденціями скорочення народжуваності у 

країнах Європи запроваджуються механізми підтримки материнства. 

Ґрунтовний захист материнства має місце в Німеччині (рис. 5.11). Жінки 

мають особливий захист від небезпек на робочому місці, а також не можуть 

бути звільнені протягом чотирьох місяців після пологів. Жінці надається 

допомога з материнства протягом 6-ти тижнів перед та 8-ми тижнів після 

пологів. При ускладнених пологах чи народженні двійні термін виплат після 

пологів продовжується до 12-ти тижнів. Для отримання допомоги з 

материнства жінка у період між 1-им та 4-им місяцями повинна мати 

страховий стаж щонайменше 12 тижнів або працювати (трудовий стаж). 

Розмір допомоги з материнства залежить від «чистої» заробітної плати жінки 



 294

в останні три календарні місяці або останні 13 тижнів перед початком 

терміну захисту та в межах гранично встановленої суми. Якщо середня 

«чиста» заробітна плата жінки вища за граничну, вона отримує різницю від 

роботодавця як дотацію до допомоги з материнства. 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270]. 
 

Рис. 5.11 Захист материнства в Німеччині 
 

Якщо жінка не працює, але в установленому законом порядку 

застрахована і має право на кошти у разі хвороби, розмір допомоги з 

материнства відповідає розміру коштів у разі хвороби. 

Незастраховані жінки одержують допомогу з материнства із коштів 

федерації через Федеральне страхове відомство, але в межах гранично 

встановленої суми. 

Безробітні жінки, зареєстровані в установленому порядку, отримують 

допомогу з материнства, що відповідає сумі тієї чи іншої виплати у разі 

безробіття, яку вона отримували перед початком терміну захисту. 

Після завершення отримання допомоги з материнства жінка може 

отримати відпустку і допомогу на виховання дитини. 

Батьківське страхування є одним з важливих видів соціального 

страхування у Швеції (рис. 5.12). Допомога з вагітності виплачується 

вагітним жінкам, які працюють на важких роботах або з шкідливими 

умовами тривалістю до 50 днів на останніх двох місяцях вагітності та 

1. Допомога з материнства  

2. Допомога та відпустка на виховання дітей  

1.1. Допомога з материнства застрахованим жінкам  

1.2. Допомога з материнства незастрахованим жінкам  

1.3. Допомога з материнства безробітним жінкам  

Матеріальне забезпечення материнства в Німеччині 
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становить 65% від втраченого заробітку в перші три дні і 80% у наступні. 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.12 Види матеріального забезпечення за батьківським  

страхуванням у Швеції 
 

У зв’язку з народженням або усиновленням дитини батькам 

виплачується грошова допомога протягом 450 днів на кожну дитину, перші 

360 днів розмір допомоги становить 75% від заробітку, останні – встановлену 

суму на день. Відпустку тривалістю 12 місяців батьки можуть поділити між 

собою і використати в будь-який час до досягнення дитиною 8-річного віку. 

Один місяць призначений спеціально для батька дитини, і якщо батько його 

не використовує, цей місяць пропадає. 

Розмір загальної допомоги на дітей є фіксованим, не оподатковується 

і виплачується до досягнення дитиною 16-річного віку. Якщо після 

досягнення шістнадцятирічного віку дитина все ще навчається у школі або 

гімназії, ця допомога виплачується їй у вигляді стипендії. Для 

багатодітних сімей передбачена доплата, розмір якої зростає на кожну 

БАТЬКІВСЬКЕ СТРАХУВАННЯ У ШВЕЦІЇ 

- допомога по вагітності; 

- допомога з народження або усиновлення; 

- оплачувана відпустка у зв’язку з народженням; 

- фіксована допомога на дітей до досягнення 16-річного віку; 

- одноразова допомога з усиновлення іноземної дитини; 

- допомога-аванс (для заміщення аліментів); 

- допомога у зв’язку з хворобою дитини; 

- допомога по догляду за дитиною-інвалідом. 
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наступну дитину в сім’ї. 

Допомога з усиновлення іноземної дитини одноразово виплачується на 

покриття витрат, пов’язаних із поїздками, додатковим навчанням тощо. 

Максимальний розмір цієї допомоги обмежений законодавчо. 

Допомога-аванс виплачується на дитину, яка живе з одним із батьків і 

не отримує аліментів від іншого до досягнення нею 18-річного віку та 

продовжує виплачуватися, якщо дитина навчається.  

Короткочасна допомога для батьків виплачується тому з батьків, хто 

здійснює догляд за хворою дитиною (віком до 12 років). Допомога 

виплачується не довше, ніж 60 днів на рік на кожну дитину. При народженні 

або усиновленні дитини ця допомога може виплачуватися і батькові 

протягом 10 днів. Розмір допомоги становить 80% від втраченого заробітку 

протягом перших 14 днів, а починаючи з 15 дня – 90%. 

Допомога по догляду за дитиною-інвалідом або хворою дитиною віком 

до 16 років виплачується на дітей, що потребують догляду або нагляду 

протягом більше, ніж 6 місяців. Розмір допомоги включає також підвищені 

витрати в зв’язку з хворобою дитини. 

Досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу 

ефективність різних моделей і систем медичного страхування та страхування 

здоров’я (рис. 5.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело: побудовано автором 
 

Рис. 5.13 Види фінансування охорони здоров’я 
 

Відокремлено ці види не застосовуються у світовій практиці, проте той 

чи інший вид може домінувати над іншими. 

У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії 

Державне (обов’язкове) 
страхування здоров’я 

Добровільне 
страхування здоров’я 

Змішане страхування 
здоров’я 
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організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє 

десятки років, переконливо доводячи практичність подібної форми організації 

медичної допомоги населенню. В багатьох країнах медичне страхування є 

обов’язковим, особливо це характерно для країн з високим рівнем централізації 

економіки (Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Швеції, Нідерландів, Японії). 

Система медичного страхування в Німеччині ґрунтується на створенні 

умов для формування відповідних фондів та здійсненні нагляду за 

функціонуванням системи медичного страхування, проте фінансування не 

належить до компетенції уряду. 

Держава надає медичному страхуванню обов’язковий характер та 

визначає його головні умови – базові ставки страхових внесків, схему 

фінансування та організації медичної допомоги, бере участь у формуванні 

цін на медичні послуги, надає недержавним органам – страховим компаніям 

та асоціаціям лікарів – значні функції з управління системою. 

У Німеччині діє децентралізована система обов’язкового медичного 

страхування (ОМС), що включає незалежні організації, яким надано право 

визначати ставки страхового внеску вище його базового рівня, розширяти 

сфери медичних послуг вище базової програми, обирати форми 

взаєморозрахунків з лікувально-профілактичними закладами (рис. 5.14). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.14 Суб’єкти державного медичного страхування в Німеччині 

 

Відповідно до законодавства Німеччини, більша частина населення 

підлягає ОМС, окрім робітників, чий дохід перевищує встановлений розмір, 

приватних підприємців, службовців, державних службовців і кандидатів в 

службовці, лікарів з приватною практикою. Приватне медичне страхуванням 

Система державного медичного страхування в Німеччині 

Загальна регіональна 
лікарняна каса 

Ерзац-каси 
(займаються ОМС) 

Лікарняні каси 
підприємств  

Каси професійних 
спілок 
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є дуже дорогим, тому ним охоплено лише 10% населення країни. 

ОМС повністю або частково забезпечує медичний страховий захист і є 

безстроковим. Застраховані особи автоматично стають членами обраної ними 

лікарняної каси при настанні страхової відповідальності. Лікарняні каси в 

системі ОМС надають своїм членам необхідні медичні послуги, внаслідок 

чого укладають договори з лікарями і стаціонарами. Застраховані особи 

сплачують страхові внески лікарняним касам у встановлених відсотках від 

заробітної плати. 

У Франції системою медичного страхування охоплено 80% населення 

країни, а основна перевага за ОМС (рис. 5.15).  

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 

 
Рис. 5.15 Структура медичного страхування Франції 

 

В країні діє вертикальна система медичного страхування та створена 

єдина ієрархія страхових кас. Могутня страхова організація (Національна каса 

страхування найманих робітників), яка знаходиться під контролем Міністерства 

соціального забезпечення та праці й охоплює 78% населення, об’єднує місцеві 

відділення, які відповідають за страхування в окремому регіоні, мають певну 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАЦІ 

Національна каса страхування 
найманих робітників 

Регіональні місцеві відділення 
(страхові каси) 

контролює 

Обов’язкове медичне страхування 

Товариства взаємодопомоги 

Страхові компанії 

Добровільне медичне страхування 

Медичне страхування у Франції 

НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ 
СТРАХОВИКІВ  

координує 
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автономію, проте підлягають адміністративному контролю з боку центру. 

Підприємства та організації щомісячно відраховують у фонд ОМС 

близько 36% грошових коштів, з яких 6,5% утримується із заробітної плати 

працюючих. 

Цей вид соціального захисту населення є обов’язковим для всіх 

категорій працівників і службовців, а також студентів і школярів. Окремі 

категорії громадян самі купують медичний страховий поліс. На практиці 

застосовуються колективні й індивідуальні страхові договори, що 

укладаються для покриття трьох основних ризиків (рис. 5.16). 

 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.16 Ризики обов’язкового медичного страхування у Франції 
 

Більшість страхових компаній віддає перевагу комплексному 

страхуванню. 

Варто відзначити, що у Франції нараховується близько 150 тисяч 

лікарів. Вони приватно укладають угоди з департаментськими касами. 

Пацієнти оплачують лікарю всі види медичних послуг – аналізи, 

консультації, ліки, а потім отримують в касі страхування по хворобі повну 

або часткову компенсацію (рис. 5.17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.17 Механізм надання ОМС у Франції 
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Безкоштовні медичні послуги надаються інвалідам та важкохворим, які 

не мають коштів на лікування. 

Окрім страхових кас, у Франції існують численні товариства 

взаємодопомоги, які здійснюють додаткові види страхування, наприклад, 

оплату медикаментозної і стоматологічної допомоги, надають допомогу по 

догляду за людьми похилого віку. Названі товариства беруть участь у сплаті 

рахунків своїх членів первинним страховим касам. Діяльність товариств 

взаємодопомоги координується національною федерацією. 

Франція також має добре розгалужену сітку приватних страхових 

компаній. За якістю медичного страхуванням ця країна посідає третє місце в 

світі після Німеччини та Голландії. 

У Нідерландах існує універсальна система ОМС. Єдина для всіх 

категорій населення ставка страхового внеску розраховується як відсоток від 

прибутку і не відображає індивідуальні ризики. Страховий платіж 

визначається на основі зважених нормативів на одного застрахованого. 

Грошові кошти акумулюються у страховому фонді, а згодом повертаються 

страховику, якого вибрав страхувальник або застрахована особа.  

Розподіл компетенцій у сфері ОМС в Нідерландах відображено у 

табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Розподіл функцій з ОМС в Нідерландах 
Суб’єкти ОМС Основні функції 

Уряд  Відповідає за стан охорони здоров’я.  
Центральна рада страхових 
фондів  

 регулює діяльність територіальних страхових 
організацій; 

 регулює надання страхових медичних послуг; 
 контролює витрати по ОМС; 
 надає інформацію для визначення нормативу 

централізованого фінансування страхових компаній та 
страхових тарифів і внесків. 

Страхові компанії  Здійснюють управління, планування та надання медичних 
послуг. 

Джерело: складено автором за даними [26; 270] 
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У Великобританії використовується система бюджетного фінансування 

охорони здоров’я, що обумовлює його державний характер із великим 

ступенем централізації управління. 

Основою англійської національної системи охорони здоров’я 

виступають податкові надходження, які складають 90% бюджету охорони 

здоров’я. Лише 7,5% бюджету формується за рахунок внесків роботодавців. 

Всі працюючі підлягають ОМС, крім непрацюючих жінок у шлюбі, які 

можуть приєднатися до страхування згідно із добровільними програмами. За 

рахунок страхових платежів надається фінансова допомога з тимчасової 

втрати працездатності та у зв’язку із хворобою. 

Уряд Великобританії пропонує підвищити ефективність надання 

медичної допомоги за рахунок збільшення конкуренції між видами 

Національної системи охорони здоров’я. У країні введено поділ 

відповідальності за отримання медичної допомоги та її надання. 

У Швеції ОМС було введено у 1955 р. Воно об’єднало всіх громадян у 

віці старше 16 років. Медичне та стоматологічне страхування стало 

невід’ємною частиною національної системи соціального страхування. 

Управління цією системою виконується регіональними бюро соціального 

страхування, якими керує Національна рада соціального страхування. 

Фінансування та розподіл коштів соціального страхування відбувається у 

визначених пропорціях (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Фінансування соціальних послуг та охорони здоров’я у Швеції 
Витрати на соціальну сферу Витрати на охорону здоров’я та медичну 

допомогу 
26% бюджет центрального уряду  18% відрахування центрального уряду  

26% бюджет муніципальних та 
окружних рад 51% відрахування муніципальних та 

окружних рад 
48% кошти роботодавців  31% внески роботодавців  

Джерело: складено автором за даними [26; 270] 
 

Однією з особливостей шведської системи страхування є передача 

юридичних прав застрахованих до страховиків з питань медичного страхування. 
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Російська Федерація здійснює ОМС з 1991 р. (рис. 5.18). 

\ 
Джерело: побудовано автором за даними [26; 270] 
 

Рис. 5.18 Механізм фінансування ОМС Російської Федерації 

 

У Російській Федерації законодавством передбачено два джерела 

формування коштів ОМС – страхові внески працюючого населення і 

бюджетні кошти. У фонди ОМС частина єдиного соціального податку 

надходить від територіальних органів федерального казначейства. Існує 

проблема з виділенням коштів з бюджету на ОМС непрацюючого населення, 

оскільки його чисельність становить 60%, а потреби цієї частини населення в 

медичній допомозі значно вищі, ніж у працюючих. 

Наслідком недостатньої фінансової надійності системи ОМС є неповна 

компенсація витрат медичних закладів з надання медичних послуг 

застрахованим, що призводить до зменшення доступності медичної допомоги 

для найменш захищених верств населення. 

Добровільне медичне страхування (ДМС) здійснюється у більшості 

економічно розвинутих країн світу. Найбільш поширений цей вид у 

Сполучених Штатах Америки. ДМС отримало розвиток у цій країні в 30-ті 

роки, коли були створені дві найбільші страхові організації, що забезпечують 

оплату медичних послуг для тих, хто проживає в певному районі. Ці 

організації добровільні і некомерційні. Отриманий прибуток вони 
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використовують для основної діяльності – медичного страхування. 

У Сполучених Штатах Америки медичним страхуванням займається 

більше півтори тисячі страхових компаній, а приватним страхуванням 

охоплено 80% населення. 

У Німеччині, поряд з домінуючою системою ОМС, набуло розвитку 

ДМС. Підприємці, що працюють у сфері ДМС, об’єднані в Союз добровільного 

медичного страхування в Кельні, в який входять 46 компаній. Найбільшою з 

них є Німецьке акціонерне товариство медичного страхування. ДМС 

передбачає більші обсяги медичної допомоги. Застрахована особа може 

самостійно обрати такі види медичних послуг: амбулаторна, стаціонарна і 

стоматологічна допомога, страхування на випадок хвороби з виплатою 

щоденної грошової компенсації, страхування на випадок лікування в стаціонарі, 

витрати на курортне лікування, медичне страхування за кордоном та інші види. 

Застраховані укладають договір ДМС з медичною страховою 

компанією. Він є безстроковим і забезпечує страховий захист протягом 

усього життя. Для укладання договору клієнт може вільно обирати страхову 

компанію. Тому часто з цією метою звертаються за допомогою до 

незалежних страхових брокерів. 

На розмір страхових внесків, в основному, впливають: застраховані 

послуги, вік застрахованого, стан здоров’я, стать і страхові тарифи. На 

противагу ОМС, при ДМС члени сім’ї застрахованого не є спільно 

застрахованими. Незалежно від рівня доходів, вони повинні укладати власні 

договори. Отже, ДМС в Німеччині доповнює гарантії, надані в рамках ОМС, 

і пропонує ширший спектр медичних послуг. 

Приватне медичне страхування у Великобританії охоплює переважно 

ту сферу медичного обслуговування, що не забезпечується Національною 

службою охорони здоров’я. Ним охоплено понад 13% населення. Головним 

об’єктом страхування є ті ризики, які не бере на себе Національна служба 

охорони здоров’я. Враховуючи високий рівень її розвитку, сфера діяльності 

приватного медичного страхування обмежена, вона охоплює лише платну 
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частину медичної допомоги як у комерційних медичних закладах, так і в 

лікарнях Національної служби охорони здоров’я. 

У Франції обидва види страхування розвиваються паралельно. У 

секторі приватного медичного страхування медичні послуги надають більше 

сотні медичних установ. Десять найбільших страхових компаній разом 

охоплюють понад 71 % страхового ринку. 

Фінансування ДМС ґрунтується на створенні грошових запасів 

(резервів) для кожного клієнта на період, коли видатки будуть перевищувати 

надходження. При цьому застосовується методика визначення премій, що 

орієнтується на стан здоров’я клієнта, а не на його фінансовий стан. Кожен 

бажаючий застрахуватися повинен пройти додаткове медичне обстеження 

для участі у ДМС. Якщо результати свідчать про значний ризик погіршення 

стану здоров’я, то страхова компанія може відмовити в укладанні договору. 

ДМС в Росії здійснюється на основі програм медичного страхування, 

якими гарантуються амбулаторно-поліклінічне обслуговування, санаторно-

курортне, стаціонарне, стоматологічне лікування, надання фізіотерапевтичних і 

оздоровчих процедур та інші види послуг. Вони є дуже подібні до програм з 

ОМС і потребують чіткого розмежування медичних послуг. 

Добровільна форма медичного страхування здійснюється за рахунок 

прибутку підприємств, установ, організацій або власних коштів громадян. 

При цьому розміри страхових внесків встановлюються за згодою сторін. 

Досвід іноземних держав переконливо доводить необхідність медичного 

страхування, адже реальної і ефективної альтернативи системі фінансування 

медичної допомоги, окрім страхової, на цей час немає. Україні варто 

застосовувати позитивний досвід світового медичного страхування при 

реформуванні власної системи охорони здоров’я. Попри те, ймовірними є й 

істотні ризики, пов’язані з реформуванням вітчизняної системи медичного 

соціального страхування (табл. 5.9). 

Запровадження цього напряму соціального страхування в Україні 

стримується через низку проблем організаційного та методологічного 
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характеру. 

Таблиця 5.9 

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 
в здійсненні загальнообов’язкового 
виду соціального страхування в 
порівнянні з ринковими компаніями 

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

 

Успіхи державної політики в 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. 

 

5.2. Актуальні питання запровадження альтернативних видів 

соціального страхування в умовах скорочення бюджетного 

фінансування соціальної сфери в Україні 

 

Дослідження сучасного стану функціонування вітчизняної та 

зарубіжних систем соціального страхування дозволяє зробити висновок, що 

лише загальнообов’язкове соціальне страхування не в змозі протистояти усім 

відомим соціальним ризикам, які виникають у сучасному суспільстві, тому 

альтернативою залишається недержавне соціальне страхування загалом та 
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недержавне пенсійне забезпечення зокрема. Співвідношення між видами 

пенсійного забезпечення залежить від типу пенсійної системи, яка 

функціонує в країні (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Розподіл країн за типами систем пенсійного страхування 
Тип системи 
пенсійного 

забезпечення 
Зміст Країни, в яких 

функціонує система 

Однорівнева 
система 

Солідарна 
Німеччина, Швеція, 
Швейцарія, 
Чехословаччина, Румунія 

Накопичувальна Болівія 

Дворівнева система 
Паралельно діють державна (солідарна) 
та недержавна (накопичувальна) 
системи 

Франція, Великобританія, 
Данія, Нідерланди, США, 
Чилі, Австралія 

Трирівнева система 

Перший рівень – обов’язкова солідарна 
пенсійна система; другий рівень – 
обов’язкова накопичувальна пенсійна 
система; третій рівень – добровільна 
накопичувальна пенсійна система 

Латвія, Угорщина, 
Казахстан, Польща, 
Хорватія, Україна 
 

Джерело: складено автором за даними [71; 226; 246] 
 

Соціологічні опитування свідчать, що абсолютна більшість 

населення незадоволена існуючою пенсійною системою. Опитування 

показують, що більшість українців (70%) не вірять, що матимуть достатній 

дохід для фінансування своїх планів після виходу на пенсію. Вони також 

вважають, що забезпечення гідного життя після виходу на пенсію є 

спільним завданням уряду та кожного громадянина (трохи більше 50%), 

хоча все одно більшість респондентів (75%) у майбутньому хочуть 

покладатися на державну пенсію. Суттєвою проблемою реформування 

пенсійної системи є низька довіра населення до організацій, що надають 

фінансові послуги. Державним фінансовим установам довіряють більше, 

ніж приватним, але навіть до них довіра є низькою. Фінансова установа, 

яка користується найбільшою довірою, – це Пенсійний фонд України, на 

другому місці – державні банки. Приватним банкам довіряють близько 

15% громадян України, далі йдуть страхові компанії (11%) та інвестиційні 

фонди (6%). Недержавним пенсійним фондам поки що довіряють лише 5% 
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респондентів [221]. 

Система недержавного пенсійного забезпечення виступає складовою 

частиною системи накопичувального пенсійного забезпечення та ґрунтується 

на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного 

пенсійного забезпечення додаткових пенсійних виплат, а суб’єктами її 

забезпечення виступають: 

- недержавні пенсійні фонди;  

- засновники пенсійних фондів;  

- вкладники та учасники пенсійних фондів;  

- роботодавці – платники корпоративних пенсійних фондів;  

- страхові організації, які уклали договори страхування довічної 

пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;  

- фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування 

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;  

- банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних 

депозитних рахунків;  

- вкладники пенсійних депозитних рахунків;  

- органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення;  

- саморегулівні організації суб’єктів, які надають послуги у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення;  

- адміністратори пенсійних фондів;  

- компанії з управління активами;  

- зберігачі;  

- аудитори;  

- особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до 

законодавства.  

Спосіб здійснення недержавного пенсійного забезпечення різниться 

залежно від суб’єктів його реалізації (табл. 5.11). 
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Таблиця 5.11 

Механізм реалізації недержавного пенсійного забезпечення 
Суб’єкти Спосіб здійснення 

Недержавні пенсійні фонди шляхом укладення пенсійних контрактів між 
адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками 
таких фондів відповідно до законодавства 

Страхові організації шляхом укладення договорів страхування довічної 
пенсії, страхування ризику настання інвалідності або 
смерті учасника фонду відповідно законодавства 

Банківські установи шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних 
депозитних рахунків для накопичення пенсійних 
заощаджень у межах суми, визначеної для 
відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб, що встановлюється згідно із 
законодавством. 

 
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах:  

- законодавчого визначення умов недержавного пенсійного 

забезпечення;  

- добровільності створення недержавних пенсійних фондів та участі в них;  

- економічної зацікавленості як роботодавця, так і фізичних осіб у 

недержавному пенсійному забезпеченні;  

- рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в 

одній пенсійній схемі;  

- відокремленості активів пенсійного фонду від активів його 

засновників, роботодавців-платників, адміністратора, компаній з управління 

активами, страхових організацій тощо з метою унеможливлення банкрутства;  

- залежності розміру пенсійної виплати від суми коштів, облікованих 

на індивідуальному пенсійному рахунку;  

- цільового та ефективного використання пенсійних коштів;  

- відповідальності суб’єктів системи недержавного пенсійного 

забезпечення за порушення норм, передбачених законодавством та іншими 

нормативно-правовими актами;  

- гарантованості фізичним особам реалізації прав, наданих їм 

законодавством та, відповідно, неможливості необґрунтованої відмови 

роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного 
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пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець 

розпочав здійснення таких пенсійних внесків;  

- державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного 

забезпечення та нагляду за його здійсненням, зокрема регулювання розміру 

тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного 

забезпечення.  

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення 

засновників, займаються виключно цією діяльністю та не мають на меті 

одержання прибутку.  

Розрізняють такі види недержавних пенсійних фондів (рис. 5.19): 

Відкритий НПФ – це юридична особа, учасниками якої є фізичні особи, 

незалежно від місця та характеру їх роботи. Засновниками такого фонду 

можуть бути одна чи кілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, 

встановлених для бюджетних організацій. Такий НПФ дозволяє отримати 

максимально широке коло вкладників та учасників. 

 
Рис. 5.19 Види недержавних пенсійних фондів 

 

Корпоративний пенсійний фонд може бути заснований тільки 

юридичною особою, що є роботодавцем (або кількома такими юридичними 

особами), для участі в ньому своїх працівників. До такого фонду можуть 

приєднуватися роботодавці-платники.  

Учасниками корпоративного НПФ можуть бути виключно фізичні 

особи, які перебувають або перебували у трудових відносинах з 

роботодавцями-засновниками та роботодавцями-платниками цього фонду.  

Професійний НПФ може бути заснований об’єднанням юридичних 

Відкриті 

Професійні 

Корпоративні 
Види недержавних пенсійних фондів 
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осіб-роботодавців, об’єднанням фізичних осіб, включаючи професійні 

спілки, або фізичними особами, пов’язаними за родом їх професійної 

діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, 

пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначеної у статуті НПФ. 

Існує низка обмежень щодо діяльності НПФ (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 

Умови здійснення недержавного пенсійного забезпечення 
Забороняється Дозволяється 

 змінювати вид та найменування, 
зазначені у статуті; 

 приєднання та злиття кількох 
пенсійних фондів однакового виду. 

 проводити реорганізацію шляхом 
поділу чи виділення, а також приєднання, 
злиття пенсійних фондів різних видів; 

 нести відповідальність за 
зобов’язаннями третіх осіб; 

 передавати свої зобов’язання третім 
особам; 

 проголошення банкрутства та 
ліквідація; 

 здійснювати інші види діяльності. 
 
Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується 

послугами осіб, визначених законодавством на підставі відповідних 

договорів, які укладаються з цими особами радою фонду (табл. 5.13).  

Таблиця 5.13 

Адміністрування та управління НПФ 
Процес Суб’єкти Підстава 

Адміністрування  Професійний адміністратор Договір  
Юридична особа – одноосібний 
засновник корпоративного 
пенсійного фонду 

Рішення про самостійне 
здійснення адміністрування 
такого фонду 

Компанія з управління активами Договір  
Управління  Компанія з управління активами Договір  

Банк щодо активів створеного ним 
корпоративного пенсійного фонду  

- 

Професійний адміністратор Договір 
Зберігання активів Банк  Договір  

 
Адміністратор зобов’язаний:  

- вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду;  
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- укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду;  

- забезпечувати здійснення пенсійних виплат учасникам фонду;  

- надавати зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових 

коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів 

відповідно до законодавчо закріпленого використання активів;  

- надавати пенсійному фонду агентські та рекламні послуги, пов’язані 

з його діяльністю;  

- надавати інформацію відповідно до умов договору та законодавства;  

- складати відповідно до вимог законодавства звітність у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та 

подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам 

виконавчої влади та раді пенсійного фонду.  

Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким 

вимогам:  

- має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної 

діяльності зберігача цінних паперів;  

- не є пов’язаною особою пенсійного фонду, адміністратора, осіб, що 

здійснюють управління активами, засновників, аудитора фонду та їх 

пов’язаних осіб;  

- не здійснює управління активами створеного ним корпоративного 

пенсійного фонду;  

- не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління 

активами пенсійного фонду. 

Активи пенсійного фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок 

внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) (рис. 5.20) та прибутку 

(збитку) від інвестування пенсійних внесків.  
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Рис. 5.20. Внески на недержавне пенсійне страхування 

 

Граничні розміри пенсійних внесків можуть встановлюватися радою 

пенсійного фонду (рис. 5.21). 

 
 

Рис. 5.21 Граничні розміри пенсійних внесків 

 
Розмір пенсійних внесків визначається: 

а) для учасників – у пенсійному контракті; 

б) для роботодавців-платників, засновників корпоративного або 

професійного пенсійного фонду може визначатися у колективному договорі; 

в) для фізичних осіб, що прийняли рішення щодо перерахування 

пенсійних внесків з накопичувальної частини до недержавних пенсійних 

фондів – згідно із законодавством про загальнообов’язкове державне 

пенсійне забезпечення фізичні особи можуть сплачувати пенсійні внески як 

у готівковій, так і у безготівковій формах, а юридичні особи – лише у 

безготівковій, на поточні рахунки недержавних пенсійних фондів у 

зберігача. 

Внески 

Пенсійні внески відповідно до умов 
обраних пенсійних схем 

Внески на страхування ризику 
настання інвалідності або смерті 

учасника НПФ 

Визначаються 
пенсійним 
контрактом 

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ 
ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ 

Мінімальний 

Може встановлюватися радою 
пенсійного фонду у розмірі 10% 
мінімальної заробітної плати у 
розрахунку на місяць  

Максимальний  

 
 

НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ 



 313

Склад активів недержавних пенсійних фондів визначений 

законодавством (рис. 5.22). 

 
 

Рис. 5.22 Склад активів НПФ 
 

Існують певні обмеження щодо формування активів у цінних паперах. 

Так, вони можуть включати:  

1) цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими радами відповідно до законодавства;  

2) акції та облігації українських емітентів, що, відповідно до норм 

законодавства, пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі 

або в торговельно-інформаційній системі, зареєстровані у встановленому 

законодавством порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 

відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках 

цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка 

згідно із законодавством);  

3) цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано 

урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу 

зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  

4) облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, 

визначеним відповідно до законодавства;  

5) акції іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих 

фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як 

Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-

Активи НПФ 

Активи в грошових 
коштах 

Активи в цінних паперах Інші активи згідно із 
законодавством 
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інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен 

провадити свою діяльність не менше, ніж протягом 10 років і бути 

резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно 

до законодавства.  

Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:  

1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють 

управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків інвестування 

корпоративним пенсійним фондом у цінні папери, емітентами яких є 

засновники такого фонду, не більше, як 5 відсотків загальної вартості 

пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу і структури 

пенсійних активів, установлених законодавством, а протягом перших п’яти 

років з початку заснування таких фондів – не більше, як 10 відсотків 

загальної вартості пенсійних активів), аудитор (аудиторська фірма) та особи, 

що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими 

пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, 

засновники пенсійного фонду;  

2) цінні папери, які не пройшли лістинг фондової біржі або 

торговельно-інформаційної системи, які зареєстровані у встановленому 

порядку (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими 

гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого 

самоврядування або третіми особами);  

3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування;  

4) векселі;  

5) похідні цінні папери.  

Пенсійні активи не можуть бути предметом застави і на них не може 

бути застосована конфіскація або звернене стягнення за зобов’язаннями 

засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють 

управління активами пенсійного фонду, адміністратора, зберігача такого 

фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної 

пенсії учасником відповідного пенсійного фонду або договір страхування 
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ризику настання інвалідності чи смерті учасника фонду. Пенсійні активи, що 

накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для 

цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду перед 

його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного 

пенсійного забезпечення, а саме:  

1) інвестування відповідно до законодавства з метою отримання доходу 

на користь учасників фонду;  

2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених 

з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, 

передбачених законодавством;  

3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів 

страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, 

укладених із страховою організацією;  

4) оплати послуг професійного адміністратора, включаючи оплату 

рекламних та агентських послуг, пов’язаних з функціонуванням пенсійного 

фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, 

передбаченої законодавством;  

5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами 

пенсійного фонду;  

6) оплати послуг зберігача;  

7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок 

пенсійного фонду;  

8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на 

ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного 

фонду;  

9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачене законодавством з 

питань недержавного пенсійного забезпечення.  

Інвестиційна діяльність з пенсійними активами недержавного 

пенсійного фонду передбачає низку обмежень (табл. 5.14).  
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Таблиця 5.14 

Обмеження при здійсненні управління активами  

недержавного пенсійного фонду 
Категорично заборонено Дозволені дії щодо пенсійних активів з 

певними обмеженнями 
1 2 

формувати пенсійні активи за рахунок 
позикових (кредитних) коштів; 

тримати на банківських депозитних 
рахунках та в ощадних сертифікатах 
пенсійні активи, 
у тому числі в зобов’язаннях одного 
банку; 

≤40% 
 
 
≤10% 

емітувати будь-які боргові цінні папери 
та похідні цінні папери; 

придбавати або додатково 
інвестувати в цінні папери одного 
емітента; 

≤5% 

укладати угоди купівлі-продажу або 
міни пенсійних активів з обов’язковою 
умовою зворотного викупу; 

придбавати або додатково 
інвестувати в цінні папери, доходи 
за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України; 

≤50% 

надавати майнові гарантії, забезпечені 
пенсійними активами, або будь-які 
кредити (позики) за рахунок пенсійних 
активів; 

придбавати або додатково 
інвестувати в цінні папери, доходи 
за якими гарантовано Радою 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, та облігації місцевих позик; 

≤20% 

придбавати цінні папери, емітентами 
яких є зберігачі, особи, що здійснюють 
управління пенсійними активами, 
адміністратори та особи, що надають 
консультаційні, агентські або рекламні 
послуги, з якими пенсійним фондом 
укладено відповідні договори, та їх 
пов’язані особи, засновники пенсійного 
фонду; 

придбавати або додатково 
інвестувати в облігації підприємств, 
емітентами яких є резиденти 
України; 

≤40% 

придбавати цінні папери емітентів, 
кредитний рейтинг яких не визначено 
уповноваженим Рейтинговим агентством 
або кредитний рейтинг яких відповідає 
спекулятивному рівню за Національною 
шкалою, визначеною законодавством 
України; 

придбавати або додатково 
інвестувати в акції українських 
емітентів 

≤40% 

тримати кошти на депозитних рахунках 
та в ощадних сертифікатах банків, 
кредитний рейтинг яких не визначено 
Рейтинговим агентством або кредитний 
рейтинг яких відповідає спекулятивному 
рівню за Національною шкалою, 
визначеною законодавством України 

придбавати або додатково 
інвестувати в цінні папери 
іноземних емітентів 

≤20% 

 придбавати або додатково 
інвестувати в іпотечні цінні папери, 
визначені законодавством України 

≤40% 
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Продовження табл. 5.14 

1 2 
 придбавати або додатково 

інвестувати в об’єкти нерухомості 
≤10% 

 придбавати або додатково 
інвестувати в банківські метали 

≤10% 

 придбавати або додатково 
інвестувати в інші активи, не 
заборонені законодавством України 

≤5% 

 
Недержавні пенсійні фонди відповідно до законодавства здійснюють 

такі види пенсійних виплат (рис. 5.23). 

 
Рис. 5.23 Види пенсійних виплат  

 

Розміри пенсійних виплат визначаються з огляду на суми пенсійних 

коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника 

фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на 

визначений строк згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг України.  

Адміністратор планує обсяг грошових коштів, необхідних для 

здійснення пенсійних виплат учасникам фонду відповідно до укладених 

пенсійних контрактів, та надає відповідну інформацію особам, що 

здійснюють управління пенсійними активами цього фонду в порядку, 

визначеному договором про управління активами.  

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:  

1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, який може бути 

більшим або меншим за законодавчо встановлений, але не більше, ніж на 10 

років, за заявою учасника;  

2) визнання учасника фонду інвалідом;  

П
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 1) пенсія на визначений строк 

2) одноразова пенсійна виплата 
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3) медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, 

інсульт тощо) учасника фонду;  

4) виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;  

5) смерть учасника фонду.  

Заява учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного 

віку та зазначається вид обраної пенсійної виплати, подається адміністратору 

не пізніше, ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного 

учасником. Заява про зміну визначеного пенсійного віку подається не 

пізніше, ніж за 15 робочих днів до настання попередньо визначеного 

пенсійного віку.  

У разі настання інвалідності учасника він може раніше визначити свій 

пенсійний вік без урахування обмежень та подати заяву адміністратору.  

Виплата пенсії на визначений строк з НПФ розпочинається з дня 

досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням 

першої виплати протягом 45 робочих днів.  

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором 

пенсійного фонду:  

1) за бажанням учасника фонду, відповідно до його заяви;  

2) на вимогу учасника фонду, який укладав пенсійний контракт на 

страхування довічної пенсії, з дня виникнення у нього права на виплату, з 

дня виникнення у нього права на виплати, якщо придбання довічного 

ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат.  

Термін виплати пенсії на визначений строк не менший за десять років 

від початку здійснення першої виплати.  

Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, учасник фонду у 

будь-який час може:  

1) перейти до іншого пенсійного фонду, який продовжуватиме виплату 

такої пенсії протягом строку, що залишився. Для цього до обраного НПФ 

подається копія виписки з індивідуального пенсійного рахунку та копія заяви 

адміністратору НПФ, в якому накопичувались пенсійні кошти;  
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2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної 

пенсії за рахунок коштів, які обліковуються на його індивідуальному 

пенсійному рахунку в НПФ.  

До новообраного НПФ пенсійні кошти повинні бути перераховані 

протягом п’яти робочих днів після отримання заяви учасника, адже при 

порушенні зазначеного строку адміністратор сплачує учаснику фонду пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ в розрахунку на 1 день від суми, 

належної до перерахування за кожен день прострочення.  

Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово у 

випадку:  

1) медично підтвердженого критичного стану здоров’я 

(онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учаснику фонду;  

2) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату 

настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру 

суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг України;  

3) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; 

4) смерті учасника фонду на користь бенефіціарів. 

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається, 

виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника фонду та провадиться протягом п’яти робочих 

днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів, які 

підтверджують право на отримання такої виплати.  

Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам фондів 

страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страхування 

довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій 

організації після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду 

відповідно до законодавства, з НПФ на основі довідки, отриманої в 

адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів.  
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Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову 

організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової 

організації належних йому пенсійних коштів, частково чи повністю за 

бажанням учасника.  

Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії на основі 

актуарних розрахунків.  

Пенсійні кошти перераховуються страховій організації у сумі, 

визначеній в заяві учасника фонду, виходячи із суми, облікованої на 

індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день настання 

визначеного ним пенсійного віку.  

Страхова організація зобов’язана відшкодувати збитки особі, з якою 

укладено договір страхування довічної пенсії, пов’язані з недотриманням 

страховою організацією умов договору, згідно із законодавством.  

Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з 

подружжя у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному 

депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не 

передбачено шлюбним контрактом.  

У разі ненадходження чергового внеску від учасника фонду, 

адміністратор, страхова організація або банк повинні з’ясувати причину такого 

ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв’язку із смертю 

учасника фонду, адміністратор зобов’язаний письмово повідомити державну 

нотаріальну контору за місцем проживання учасника фонду протягом десяти 

робочих днів після встановлення такого факту. Повідомлення надсилається за 

рахунок пенсійних коштів, що належали померлому учаснику фонду, 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення.  

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем 

власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.  

Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний протягом двох 

місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати 

адміністратору заяву про оформлення права на спадщину.  
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Забороняється відмова чи затримка у виплаті пенсій.  

У разі порушення строків пенсійних виплат чи перерахування 

пенсійних коштів на рахунки інших НПФ чи страхових компаній 

адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, 

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в 

розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день 

прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг України.  

Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій 

рівень системи пенсійного забезпечення в Україні. Її розбудова здійснюється, 

починаючи з 2004 року, після набрання чинності Законом України “Про 

недержавне пенсійне забезпечення”. Основу такої системи становлять 

недержавні пенсійні фонди.  

Станом на кінець 2016 р. в ЄДРПОУ містилася інформація про 75 

недержавних пенсійних фондів (НПФ), рис. 5.24. 
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Рис. 5.24 Динаміка НПФ за ЄДРПОУ за 2010-2016 рр. 

 

Як видно з рис. 5.24, система недержавного пенсійного забезпечення 

протягом останніх років розвивається досить незначними темпами, що 

пов’язано із такими проблемами, як: 

 недоопрацьована законодавча база; 

 нестабільна економіко-політична ситуація; 

Роки 
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 демографічні проблеми; 

 недовіра населення до НПФ; 

 значне навантаження обов’язкового загальнодержавного пенсійного 

страхування на юридичних осіб; 

 відсутність єдиної системи розвитку і підтримки інститутів НПФ, 

тощо. 

У розрізі країн світу найбільша концентрація пенсійних активів 

припадає на США, які акумулювали 58% їх загальносвітового показника. 

Наступні чотири країни – Велика Британія, Канада, Японія, Австралія – 

разом нараховують близько чверті від цього показника [71; 221; 226]. 

Частка України є найменшою, серед розглянутих країн – у 2016 р. 

становила лише 0,14 млрд дол. США (табл. 5.15), однак темпи зростання 

збільшуються. 

Таблиця 5.15 

Активи недержавних пенсійних фондів у розрізі окремих країн світу 

Країна 

Значення показника за роками, млрд 
дол. США Відхилення, % 

2008 2012 2016 2016/2008 2016/2012 
1 2 3 4 5 6 

Всього,  в т.ч. 23856 26919 30012 26 11 
США 14731 15760 17371 18 10 
Канада 1342 1600 2019 50 26 
Великобританія 2685 2622 2969 11 13 
Нідерланди 770 998 1057 37 6 
Німеччина 113 176 171 52 -2 
Іспанія 100 138 131 31 -5 
Італія 54 99 109 103 9 
Ірландія 97 100 100 3 — 
Польща 27 59 75 180 27 
Норвегія 20 28 32 59 15 
Португалія 27 32 28 4 -14 
Південна Корея 69 80 159 131 98 
Сінгапур 73 91 91 24 — 
Гонконг  44 68 78 77 16 
Індія 45 62 62 37 — 
Китай 8 37 41 400 12 
Нова Зеландія 12 14 20 57 42 
Таїланд 9 15 15 75 — 
Бразилія — 243 301 — 24 
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Продовження табл. 5.15 
1 2 3 4 5 6 

Мексика 77 113 140 82 24 
Україна 0,01 0,11 0,14 1474,77 33,89 
Курс $  
станом на 31.12 5,05 7,99 7,96 — — 
Україна, млн. грн. 46,10 857,90 1144,30 — — 

Джерело: складено автором за даними [297] 

 

Узагальнюючи аналіз проблематики досліджуваної теми, можна 

зробити висновок, що одним з основних недоліків реформування пенсійної 

системи України є відсутність комплексної оцінки проведення реформ і 

визначення системного механізму реалізації. Так, якщо розглядати визначену 

проблему реформування пенсійного страхування – старіння населення і 

шляхи її подолання, можна розглянути два механізми (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Трансформація заходів реформування пенсійного страхування в 

контексті державного регулювання соціального страхування України 
Проблема Заходи Наслідки 

Старіння 
населення 

П
ро

ве
де

ні
 з

ах
од

и 

Збільшення пенсійного віку Трансформація видатків 
зі збільшенням 
загального фонду 
соціальних видатків ; 
погіршення 
демографічної ситуації;  
посилення соціальної 
нерівності населення; 
тощо. 

Пільгові 
пенсії та їх 
необґрун-
тованість 

Зменшення видів пенсійних виплат 

Старіння 
населення 

Тр
ан

сф
ор

мо
ва

ні
 за

хо
ди

 в
 

ко
нт

ек
ст

і д
ер

ж
ав

но
го

 
ре

гу
лю

ва
нн

я 
со

ці
ал

ьн
ог

о 
ст

ра
ху

ва
нн

я 

Збільшення пенсійного віку з 
врахуванням рівня та сфер 
зайнятості; 

Трансформація видатків 
без збільшення 
загального фонду 
соціальних видатків; 
поліпшення 
демографічної ситуації;  
«згладження» 
соціальної нерівності 
населення; 
тощо. 

Пільгові 
пенсії та їх 
необґрун-
тованість 

Об’єктивний перерозподіл виплат 
згідно з принципами солідарності 
пенсійного страхування. При 
застосуванні 2-го рівня 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування провести 
ранжування часток 1-го і 2-го рівнів 
пенсійного забезпечення для 
«привілейованих» соціальних 
виплат з врахуванням їх величини. 

Джерело: складено автором 
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Медичне страхування є важливим видом соціального страхування та 

покликане: 

- забезпечувати високий рівень медичного обслуговування; 

- сприяти одержанню якісної та своєчасної медичної допомоги; 

- зробити доступними медичні послуги для широких верств населення; 

- залучити необхідні ресурси у сферу охорони здоров’я. 

Страхова медицина ґрунтується на певних принципах: 

- забезпечення економічної та соціальної захищеності населення 

(шляхом отримання безоплатної медичної допомоги та підтримання здоров’я 

на належному рівні); 

- гарантованості прав громадян на якісну медичну допомогу; 

- забезпечення рівності прав громадян на медичну допомогу; 

- забезпечення сталого гарантованого фінансування медичної 

допомоги; 

- обов’язковості страхових внесків. 

Об’єктом медичного страхування є життя і здоров’я громадян. 

Формами медичного страхування є обов’язкове та добровільне із 

відповідними джерелами фінансування (рис. 5.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.25 Джерела фінансування медичного страхування  

 

В українському законодавстві передбачене обов’язкове медичне 

страхування, проте на сьогодні відсутній механізм його запровадження, 
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однак закріплені принципи: 

1) обов’язковість і загальність – всі громадяни мають право на 

одержання медичних послуг та підлягають медичному страхуванню; 

2) солідарність і субсидування – умови медичного страхування не 

залежать від розмірів внесків застрахованих осіб; 

3) державність і гарантованість – кошти обов’язкового медичного 

страхування належать державі, яка забезпечує права застрахованих осіб на 

безоплатну медичну допомогу; 

4) цільове використання коштів обов’язкового медичного страхування; 

5) некомерційність – має неприбутковий характер, тобто прибуток 

скеровується на поповнення резервів; 

6) обов’язковість фінансування витрат, пов’язаних з наданням медичної 

допомоги; 

7) відповідальність учасників (медичних установ та страховиків). 

В основу проведення обов’язкового медичного страхування 

закладаються програми, які визначають обсяги й умови надання медичної 

допомоги та мінімально необхідний перелік гарантованих медичних послуг, 

який повинен передбачати: 

1) медичні послуги у разі хвороби: 

а) щодо надання первинної медичної допомоги, включаючи 

забезпечення за рецептом відповідними лікарськими засобами та виробами, 

необхідними для надання такої допомоги; 

б) щодо надання спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної 

допомоги, включаючи лікарські засобами та вироби; 

в) з медичної реабілітації. 

2) медичні послуги у разі вагітності, пологів та їх наслідків: 

а) послуги лікаря або акушерки до, під час і після пологів, включаючи 

пренатальний догляд за розвитком плоду; 

б) послуги щодо надання стаціонарної медичної допомоги у зв’язку з 

пологами та у зв’язку з порушенням нормального перебігу вагітності; 
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в) забезпечення за рецептом чи приписом відповідними готовими 

лікарськими засобами і виробами. 

3) послуги, пов’язані з видачею у встановленому законодавством 

порядку відповідних медичних документів, необхідних для: 

а) вирішення питань щодо продовження лікування та медичної 

реабілітації (в тому числі видача витягу з історії хвороби, копій результатів 

медичних лабораторних та інструментальних обстежень, рентгенівських 

знімків та копій іншої персональної медичної документації застрахованої 

особи); 

б) підтвердження тимчасової непрацездатності громадян у зв’язку з 

хворобою або травмою, вагітністю та пологами, вирішення питань про 

призначення громадянам належної у цих випадках соціальної допомоги; 

в) вирішення питань щодо продовження виховання та навчання у 

закладах дошкільної, середньої та вищої освіти; 

г) вирішення питань про участь вихованців дитячих дошкільних 

закладів, учнів, студентів та слухачів закладів середньої та вищої освіти у 

заняттях фізичною культурою і спортом та в організованому відпочинку. 

За рахунок коштів обов’язкового медичного страхування не надаються: 

1) послуги, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів, 

що фінансуються за рахунок коштів роботодавців або бюджету; 

2) послуги, що здійснюються за бажанням громадян і фінансуються за 

рахунок їх особистих коштів: 

 пов’язані з проведенням медичних оглядів на предмет визначення 

придатності до управління механічними транспортними засобами, 

можливості придбання, зберігання та носіння газової та вогнепальної зброї, з 

отриманням виїзної візи та видачею відповідних медичних висновків; 

 профілактичні щеплення від інфекційних хвороб; 

 стоматологічне лікування; 

 пов’язані з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів 

людині чи імплантацією; 
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 скерування на лікування за межі України; 

3) послуги, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, пов’язані з:  

а) певними їх видами: 

 надання психіатричної, наркологічної допомоги, з діагностикою та 

лікуванням інфекційних хвороб, протитуберкульозною допомогою; 

 проведення судово-медичної, судово-психіатричної, медико-

соціальної та патологоанатомічної експертизи; 

 надання швидкої, невідкладної, виїзної екстреної консультативної 

медичної допомоги та екстреної медичної допомоги у разі аварій і катастроф; 

 проведення медико-санітарної освіти; 

б) окремими категоріями населення: 

 медичні послуги утриманцям будинків дитини; 

 медичні послуги інвалідам та пільговим категоріям населення. 

в) придбанням медичних препаратів та засобів: 

 ендопротези, радіоізотопні діагностичні та терапевтичні препарати, 

інсуліни, онкологічні та інші фармацевтичні препарати, що підлягають 

закупівлі за рахунок коштів бюджету; 

 донорська кров та виготовлені з неї препарати, забезпечення якими 

здійснюється в порядку, встановленому урядом; 

 профілактичні щеплення від інфекційних хвороб, включені до 

календаря щеплень, та профілактичні щеплення за епідемічними 

показаннями. 

4) послуги, пов’язані з настанням відповідного страхового випадку, що 

фінансуються за рахунок коштів соціальних фондів: 

 надання санаторно-курортної допомоги (ФСС ТВП); 

 медичні послуги особам, що отримали травму на виробництві чи 

професійне захворювання (ФСС НВПЗ); 

 тощо. 

Надавач медичних послуг (медичний заклад) має право самостійно 
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використовувати кошти на надання медичних послуг застрахованим особам, 

а також має певні зобов’язання (рис. 5.26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.26 Обов’язки надавача медичних послуг 

 
Реальна оцінка сучасного стану вітчизняної системи соціального 

страхування та світова практика реалізації реформ у цій сфері ще раз 

підкреслюють важливість питання запровадження обов’язкового медичного 

страхування та проведення пенсійної реформи в контексті державного 

регулювання соціального страхування. Саме тому необхідно нагально 

завершити реформу в  сфері соціального страхування, створивши ефективно 

діючу накопичувальну пенсійну систему та запровадити ефективну схему 

обов’язкового медичного страхування із відповідними джерелами 

фінансування. 

 

5.3. Перспективні напрями модернізації системи соціального 

страхування в умовах адаптації до вимог світового господарства 

 

Досвід індустріально розвинених країн свідчить про необхідність 
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забезпечити своєчасне та якісне надання медичних послуг 

вести достовірний облік 

удосконалювати надання медичних послуг, підвищувати їх якість 

своєчасно повідомляти застрахованих осіб про обставини, що 
впливають на своєчасне і якісне надання медичних послуг 

забезпечувати конфіденційність інформації про застрахованих осіб 
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співробітництва найманих працівників і роботодавців через розвиток 

системи найманої праці з надійним соціальним страхуванням, охороною 

здоров’я, гарантіями зайнятості. Останнє потребує вдосконалення відносин 

власності та зближення інтересів капіталіста та найманого працівника на 

основі соціального партнерства. 

У сучасному світі соціальне партнерство є одним з найважливіших 

аспектів організації соціального ринкового господарства і одним із суттєвих 

аспектів партнерства між людьми в процесі виробництва і суспільного життя. 

Так, привертає увагу партнерство між колегами в процесі виконання 

виробничих завдань, між керівниками та підлеглими, між поколіннями 

людей при організації пенсійного забезпечення, між власниками засобів 

виробництва і власниками робочої сили. Останнє постає у вигляді 

партнерства між двома соціальними групами людей – роботодавцями і 

найманими працівниками й тому називається соціальним, яке можна 

визначити як ідеологію, форму та методи узгодження їхніх соціально-

трудових інтересів. Ідеологія соціального партнерства полягає в тому, що 

соціальні конфлікти між обома сторонами вирішуються не через 

протистояння різнохарактерних соціальних груп, а встановленням 

соціального миру, не через «конфліктне суперництво», а через «конфліктне 

співробітництво». Методом вирішення соціальних конфліктів у межах 

соціального партнерства є компроміс, узгодження інтересів роботодавців і 

найманих працівників, а не протистояння і ліквідація приватної власності на 

засоби виробництва. Іншими словами, соціальне партнерство передбачає 

вирішення соціальних конфліктів не революційним шляхом, а шляхом 

мирних переговорів і взаємних поступок. У реальному житті соціальне 

партнерство є альтернативою будь-якій диктатурі класу чи особи та 

цивілізованим методом вирішення соціальних конфліктів на різних рівнях, 

тобто за нормами, які захищають інтереси обох сторін. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що ступінь розвиненості соціального 

партнерства залежить від низки таких факторів, як: 
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а) ступінь демократизації управління виробництвом. Так, 

найсприятливіші умови для розвитку соціального партнерства виникають 

завдяки децентралізації управління, віднесення до компетенції колективів 

підприємств розв’язання більшості соціально-трудових проблем, розширення 

прав областей, регіонів і міст. В умовах функціонування підприємств різних 

форм власності можливості й потреба в соціальному партнерстві 

зростають ще більше; 

б) рівень життя більшості населення і ступінь диференціації доходів. 

Спостереження свідчать, що, чим нижчий рівень життя і чим більша різниця 

в доходах багатих та бідних, тим популярнішим є заклик до повалення влади 

і перерозподілу власності з відповідними практичними діями. І навпаки, в 

країнах з високим рівнем життя і помірною диференціацією доходів 

прагнення соціальних партнерів до соціального миру більше. Так, відомо, що 

суттєвий вплив на розвиток ідеї соціального партнерства справили німецькі 

економісти Вільгельм Репке, Альфред Мюллер-Армак і Людвіг Ерхард, а в 

самій Німеччині соціальне ринкове господарство базується на поєднанні 

конкуренції, економічної свободи підприємців і активної політики держави в 

перерозподілі доходів і організації соціальної сфери. У більшості розвинених 

країн різниця в доходах 20% найбідніших і найбагатших сімей не перевищує 

10 разів. Основний прошарок суспільства становить середній клас, який має 

досить високий рівень життя і абсолютно не схильний до зміни суспільної 

системи і особливо – до перерозподілу власності; 

в) психологічні передумови і культурні традиції в суспільстві сприяють 

орієнтації населення розвинених країн на пошук соціальних компромісів, на 

розв’язання суспільних проблем раціоналістично, без крайніх заходів, на 

основі правил, визначених законами. 

Крім того, що соціальне партнерство є складовою побудови 

соціального ринкового господарства, елементом формування соціально 

відповідальної політики представників обох соціальних груп, організаційним 

принципом гармонізації відносин власності, воно є ще й економічним 
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важелем підвищення ефективності виробництва. Основною метою 

соціального партнерства на рівні суспільства є досягнення загального блага, 

яке виражається такими показниками: 

 зростання продуктивності праці має перевищувати зростання 

середньої заробітної плати; 

 збільшення валового національного продукту; 

 удосконалення техніки, технології виробництва, науково-технічний 

прогрес; 

 підвищення рівня життя населення; 

 досягнення зазначеної мети можливе за умови залучення всіх 

суб’єктів суспільних відносин до управління і подолання на цій основі 

монополізму в розподілі створеного продукту; 

 посилення мотивації до співробітництва у забезпеченні високих 

результатів роботи як необхідної умови підвищення якості життя; 

 усунення непорозумінь і суперечностей щодо намірів, які 

демонструють законні інтереси кожної із сторін; 

 досягнення взаємного прагнення до утвердження в суспільстві 

соціального миру і злагоди. 

Основою цивілізованих відносин між партнерами на ринку праці мають 

бути принципи, розроблені Міжнародною організацією праці (МОП). Серед 

них найважливішими є: 

1) загальний і міцний мир може бути встановлений лише на основі 

соціальної справедливості; 

2) ненадання у будь-якій країні працівникам людських умов праці є 

перешкодою для інших країн, які бажають поліпшити економічний стан 

трудящих; 

3) свобода слова і свобода об’єднань є необхідними умовами 

постійного прогресу. Цей принцип закріплений спеціальною конвенцією 

МОП, яка надає гарантії робітникам і службовцям на вільне використання 

права організовуватися. Експерти МОП вважають, що для виконання цього 
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принципу потрібні три умови: 

 відсутність будь-якої відмінності в законі й на практиці між тими, 

кому надано право на об’єднання; 

 відсутність попереднього дозволу для заснування організації; 

 свобода вибору членства в таких організаціях. 

Конвенція МОП визначає чотири основні гарантії: 

 працюючі й службовці мають право вільно об’єднуватися без 

попереднього дозволу; 

 профспілкові організації та організації роботодавців мають право 

встановлювати свої правила, обирати своїх представників, організовувати 

свою адміністрацію і діяльність та формулювати свої програми; 

 організації мають право засновувати федерації та конфедерації; 

 організації мають право бути філіями міжнародних організацій 

трудящих і роботодавців; 

4) бідність у будь-якому місці є загрозою для загального благополуччя; 

5) всі люди, незалежно від раси, віросповідання й статі, мають право на 

матеріальне благополуччя і духовний розвиток в умовах свободи і 

демократії, сталості економіки і рівних можливостей;  

6) повна зайнятість і підвищення життєвого рівня. 

МОП проголошує і сьомий принцип – праця не є товаром (тут мається 

на увазі не економічне, а соціальне і моральне визначення поняття «праці»). 

Орієнтуючись на принципи діяльності МОП, яка фактично є вищою 

структурною ланкою всесвітнього механізму системи соціального 

партнерства, національні соціальні партнери на всіх рівнях – державних, 

регіональних, галузевих, виробничих – повинні також визначати свої 

принципи діяльності та суворо керуватись ними. Але, без сумніву, принципи, 

проголошені МОП, мають універсальний, всесвітній характер. 

Водночас, незважаючи на певні зрушення в здійсненні пенсійної 

реформи, деякі з невідкладних проблем потребують свого вирішення. 

Шляхи їх вирішення визначені Стратегією розвитку пенсійної системи, 
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яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

15.12.2009 р. № 525-р. Зокрема, необхідно створити рівні можливості для 

пенсійного забезпечення громадян, незалежно від сфери їх зайнятості та виду 

діяльності; усунути диспропорції у розмірах пенсій; удосконалити порядок 

обчислення розмірів, пенсії відповідно до тривалості страхового стажу, та 

механізм індексації пенсій та їх підвищення у відповідності до зростання 

середньої заробітної плати. 

Через загострення демографічної ситуації та з урахуванням стану 

бюджету Пенсійного фонду України, є необхідність прискорити 

запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи та, 

відповідно, сприяти її повноцінному функціонуванню. 

Назріла необхідність забезпечити соціальний захист громадян України, 

які працюють за кордоном, у разі настання страхового випадку. 

Необхідно також здійснити заходи щодо скорочення пільг у сплаті 

внесків до Пенсійного фонду, не допускаючи при цьому запровадження 

нових пільг у виплаті пенсій без визначення джерел їх фінансування. 

З метою приведення у відповідність діючих законів до положень 

нового законодавства та формування сприятливого податкового режиму для 

функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення 

необхідне в першочерговому порядку прийняття Верховною Радою України 

законопроектів щодо: 

  внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування 

(щодо системи недержавного пенсійного забезпечення), реєстр № 8083. 

  порядку сплати внесків до Пенсійного фонду суб’єктами 

підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування 

доходів. 

З прийняттям Закону України “Про Державний бюджет України на 

2009 рік” довелось забезпечити в певній мірі оптимізацію співвідношення 

між мінімальним та максимальним розмірами пенсії. Проте, для окремих 

категорій осіб розміри пенсії залишились без обмежень. 



 334

Органами праці та соціального захисту населення здійснюється нагляд 

за дотриманням законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій органами Пенсійного фонду України. 

Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під 

час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного 

фонду України затверджено наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України і Пенсійного фонду України від 04.07.2002 р. № 308/54, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2002 р. за № 601/6889 

(зі змінами, внесеними наказом від 04.02.2004 р. № 25/8, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 11.02.2004 р. за № 210/8809). 

Слід врахувати, що внаслідок сплеску народжуваності впродовж 60-х – 

70-х років та його критичного спаду впродовж 80-х – 90-х років, на фоні 

збільшення загальної тривалості життя та незначного збільшення 

народжуваності спостерігається дисбаланс чисельності населення пенсійного 

віку по відношенню до чисельності населення працездатного віку, який 

матиме тенденцію до поглиблення, починаючи з 2020-го року. 

Сучасна солідарна система надзвичайно уразлива до демографічних 

змін, що викликаються старінням населення, в результаті чого зменшується 

співвідношення числа працюючих і кількості пенсіонерів. 

Реформа солідарної системи передбачає:  

 Охоплення системою загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування усіх працюючих громадян (у тому числі і тих, що забезпечують 

себе роботою самостійно, а також найманих працівників у приватному 

секторі економіки).  

 Запровадження нової формули нарахування пенсій, що передбачає 

розширення періоду врахування заробітку при визначенні розмірів пенсій (на 

підставі даних системи персоніфікованого обліку внесків), зарахування до 

страхового стажу періодів, за які сплачено страхові внески та ставить 

майбутній розмір пенсії у залежність від величини заробітку, з якого 

сплачувались пенсійні внески, та страхового стажу, протягом якого вони 
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сплачувались. Причому сьогоднішнім пенсіонерам буде надано право на 

перерахунок призначеної їм пенсії за умовами нового закону.  

 Збереження права виходу на пенсію в 55 і 60 років, з одночасним 

наданням можливості більш пізнього виходу на пенсію з підвищенням 

розмірів пенсій від 3 відсотків за один рік відстрочки виходу на пенсію до 

85,32 відсотків за десять років більш пізнього виходу на пенсію. Крім того, у 

разі відстрочки часу виходу на пенсію, збільшиться період, протягом якого 

особа сплачуватиме внески до Пенсійного фонду, а значить і розмір її пенсії 

буде вищим. Таке вирішення питання буде особистою справою кожного 

громадянина і залежатиме виключно від його готовності «працювати на 

самого себе». Отже у законопроекті закладено економічно стимулюючий 

підхід до більш пізнього виходу на пенсію.  

 Розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними 

пенсійними програмами. На першому етапі – розмежування джерел 

фінансування з Державним бюджетом, а на другому – поступове переведення 

фінансування дострокових пенсій (за списком №1 та №2) інших категорій 

підвищених пенсій у систему недержавних професійних та корпоративних 

пенсійних фондів з обов’язковим відрахуванням до них пенсійних внесків з 

боку відповідних роботодавців.  

 Економічне стимулювання громадян до виходу на пенсію у більш 

пізньому віці без законодавчого підвищення діючого пенсійного віку.  

 Фінансування з Державного бюджету дефіциту коштів в рамках 

солідарної системи, у разі його виникнення.  

 Поступове запровадження системи управління Пенсійним фондом на 

основі паритетного представництва сторін соціального партнерства 

(представників держави, роботодавців та працівників).  

Таким чином, Перший рівень являтиме собою солідарну систему 

пенсійних виплат, внески до якої сплачуватимуться усіма працюючими 

громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і 

виплачуватимуться страхові пенсії та встановлюватиметься мінімальний 
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рівень пенсійних виплат пенсіонерам. Особам, які матимуть малий страховий 

стаж та/ або розмір заробітку, з якого сплачувались пенсійні страхові внески, 

а отже низькі розміри пенсій, передбачається надання цільової соціальної 

допомоги, що дозволить забезпечити їм доходи на рівні мінімальних 

соціальних стандартів в Україні, які будуть встановлені, виходячи з реальних 

фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду. У 

реформованій солідарній системі розмір пенсії залежатиме від розміру 

заробітної платні, з якої сплачувались пенсійні внески та страхового стажу, 

протягом якого вони сплачувались, що досягатиметься шляхом звільнення 

Пенсійного фонду від здійснення невластивих йому виплат (тобто 

розмежування джерел фінансування виплати пенсій, призначених за різними 

пенсійними програмами) та впровадження системи персоніфікованого обліку 

відомостей про заробіток та сплату пенсійних внесків, на основі даних якої 

будуть призначатись і виплачуватись пенсії. Ведення та обслуговування такої 

системи здійснюватиме Пенсійний фонд України. 

Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження 

в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 

страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина 

обов’язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних 

відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному 

Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які (та на користь яких) 

сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни 

з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних 

процесів. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з 

управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде 

ліцензуватись), обраними на конкурсній (тендерній) основі. При інвестуванні 

пенсійних активів компанії будуть діяти згідно з вимогами законопроектів 

щодо напрямів інвестування, ринків, на яких можна буде здійснювати 

інвестиції, та вимог щодо диверсифікації (вкладання коштів у різні напрями) 
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інвестиційних вкладень. Безпосереднє зберігання пенсійних активів буде 

здійснювати банківська установа – зберігач, яка буде нести відповідальність 

за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуватимуться на 

індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, будуть 

власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні 

пенсійного віку (або у випадках, передбачених законом, раніше цього 

терміну, наприклад, у випадку інвалідності). Виплати з Накопичувального 

фонду будуть здійснюватись додатково до виплат із солідарної системи. 

Введення Другого рівня пенсійного страхування дозволить:  

 збільшити загальний розмір пенсійних виплат завдяки отриманню 

інвестиційного доходу (сукупний середній розмір пенсійних виплат із 

солідарної та обов’язкової накопичувальної системи очікується на рівні 55–

60 відсотків середньої заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати 

становлять близько 35 відсотків);  

 посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи, а 

отже посилити зацікавленість громадян та їх роботодавців у сплаті пенсійних 

внесків;  

 зменшити «податковий тиск» на фонд оплати праці роботодавців за 

рахунок перерахування частини обов’язкових пенсійних внесків до 

Накопичувального фонду, що здійснюватиметься із заробітку працівника;  

 успадковувати кошти, обліковані на персональному пенсійному 

накопичувальному рахунку, родичам застрахованої особи;  

 створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання 

національної економіки;  

 розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та 

другим рівнем пенсійної системи, і таким чином застрахувати майбутніх 

пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань у 

економічному розвитку держави;  

 підвищити ефективність управління системою пенсійного 

забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції 
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управління пенсійними активами.  

Впроваджуватись Другий рівень буде лише після формування 

необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і ефективної 

системи державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної 

інфраструктури. 

Законопроектами також передбачається, що, починаючи з 2018 року, 

громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов’язкові 

пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними 

недержавного пенсійного фонду (тобто на Третій рівень). Це дозволить 

застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є 

найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже – в 

більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. 

Третій рівень пенсійного забезпечення передбачено створювати у 

вигляді системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення за 

пенсійними схемами з визначеними внесками, які вимагають менших 

адміністративних витрат. Основу такої системи будуть становити недержавні 

пенсійні фонди, які за типами поділятимуться на відкриті, корпоративні та 

професійні. 

Основними орієнтирами цієї модернізації можна визначити: 

1. Забезпечення цільового характеру пільг соціального спрямування, 

запобігання можливостям користування такими пільгами осіб, які не мають 

нагальної потреби в їх отриманні, при різкому спрощенні механізмів 

отримання таких пільг категоріями населення, що їх потребують. Це 

вимагатиме:  

 монетизації частини пільг з урахуванням світового, у тому числі 

російського, досвіду в цьому процесі; 

 нормування пільг з урахуванням встановлених норм споживання 

житлово-комунальних, транспортних, медичних та інших послуг – з метою 

запобігання надмірного споживання; 

 запровадження єдиного реєстру отримувачів та єдиного 
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електронного обліку прав на отримання пільг, автоматизація процесу 

надання права на отримання пільги; 

 запровадження дохідного цензу, досягнення якого веде до 

позбавлення права на отримання пільги. 

2. Підвищення ефективності використання бюджетних видатків на 

соціальну сферу, забезпечення їх цільового використання, що передбачає: 

 модернізацію управління установами соціальної сфери (насамперед – 

сфери охорони здоров’я) за рахунок посилення повноважень та ініціативних 

дій місцевих влад; 

 послідовне запровадження страхових засад у наданні соціальних 

послуг при беззаперечному та на високому рівні забезпеченні надання 

базових соціальних послуг за рахунок державного бюджету; 

 раціоналізацію фінансування установ соціальної сфери з 

диференціацією залежно від їх навантаження, місця розташування, потреб 

розвитку; збільшення інвестиційної складової соціальних видатків для 

уникнення непоправних втрат соціальної інфраструктури; 

 диверсифікацію надавачів соціальних послуг (насамперед – у 

житлово-комунальному секторі) з метою забезпечення максимально 

ефективного використання видатків центрального та місцевих бюджетів, 

коштів кондомініумів тощо. 

3. Посилення впливу держави на розподіл доходів через фіскальні 

механізми. Держава має забезпечити вилучення та перерозподіл частини 

отримуваних в суспільстві високих доходів, враховуючи, що значна частина 

таких доходів утворилася не завдяки продуктивності їх отримувачів, а через 

структурну недосконалість вітчизняних ринків. Відтак певне згладжування 

надмірної диференціації доходів можливе за рахунок запровадження: 

 прогресивної ставки прибуткового оподаткування громадян, яка має 

передбачати зниження ставки податку для низькодохідних категорій 

населення та запровадження більш високої ставки – для високодохідних; 

розрахунок адекватної шкали оподаткування може передбачати збереження 
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нинішнього загального рівня податкових надходжень, оскільки позитивний 

ефект очікується саме від зміни розподілу доходів; 

 оподаткування нерухомості, яка знаходиться у власності фізичних 

осіб, а також нерухомості невиробничого призначення, яка належить 

юридичним особам, з передбаченням чіткої загальнодоступної соціальної 

пільги, яка виключатиме оподаткування реально використовуваного 

власником житла; 

 впорядкування розрахунку величини та сплати рентних платежів за 

використання надр, аграрних, природно-кліматичних, рекреаційних ресурсів. 

4. Прискорення процесу впровадження пенсійної реформи з 

формуванням механізмів інвестиційного використання коштів пенсійних 

фондів, гарантуванням надійності їхніх вкладень, що передбачатиме: 

 створення системи страхування пенсійних внесків; 

 розширення спектра фінансових інструментів, доступних для 

інвестування; 

 завершення формування нормативно-правової бази пенсійного 

страхування, у тому числі – визначення чіткого співвідношення 

відповідальності державних та недержавних установ пенсійного страхування. 

5. Активізація державної політики на ринку праці з метою його 

якнайшвидшої адаптації до структурних змін, які відбуваються в економіці, 

та оптимізації використання трудового потенціалу регіонів та країни в 

цілому, зокрема:  

 забезпечення стратегічної адекватності державного замовлення на 

підготовку фахівців системами вищої та спеціальної освіти; 

 запровадження механізмів оперативної поточної перепідготовки 

працівників, які вивільняються або бажають змінити спеціальність за 

власною ініціативою; 

 вжиття заходів щодо підвищення територіальної мобільності 

працівників; 

 розширення мережі соціальних робіт для абсорбції чисельності 
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вивільнених працівників, що зростає. 

6. Заохочення заходів, які здійснюються підприємствами для 

підвищення продуктивності праці та супроводжуються відповідним 

збільшенням доходів працівників, а саме: 

 впровадження податкових стимулів інвестиційних процесів, 

пов’язаних із підвищенням продуктивності використання трудових ресурсів; 

 заохочення проведення навчань із підвищення кваліфікації 

персоналу підприємств, у тому числі середнього та вищого управлінського 

персоналу – для різних категорій персоналу та галузей економіки такі 

навчання могли б фінансуватися за рахунок коштів самих підприємств, 

громадян, центрального чи місцевих бюджетів, а також міжнародної 

технічної допомоги; 

 запровадження практики угод між підприємствами та регіональними 

центрами зайнятості щодо можливостей пріоритетного працевлаштування 

працівників, вивільнених унаслідок запровадження підприємствами 

технологій, які збільшують продуктивність праці та зменшують потребу в 

персоналі. 

7. Здійснення цільових кроків щодо стимулювання розвитку 

національного виробництва у відповідь на зростання внутрішнього 

споживчого попиту, зокрема: 

 спрощення умов для довгострокового кредитування інвестиційних 

проектів; 

 запровадження виважених обмежень надходження на український 

споживчий ринок надмірного імпорту; 

 розбудова інфраструктури внутрішнього ринку, надання 

інформаційно-методичної підтримки доведенню вітчизняної продукції до 

споживача; 

 тимчасове призупинення приєднання України до відповідного 

положення СОТ та запровадження практики пріоритетного придбання 

бюджетними установами товарів вітчизняного виробництва. 
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8. Заохочення й розвиток соціальної відповідальності бізнесу: 

 запровадження фіскальних засобів заохочення соціальної 

відповідальності бізнесу; 

 активне пропагування цінностей та стандартів соціально 

відповідального бізнесу; 

 державна підтримка національних і міжнародних ініціатив, 

пов’язаних із соціальною відповідальністю, сприяння запровадженню в 

Україні міжнародних соціальних стандартів ведення бізнесу; 

 запровадження відносин державно-приватного партнерства, що 

полягає у встановленні довгострокових відносин між суб’єктами центральної 

або місцевої влади та підприємствами чи їх громадськими об’єднаннями з 

приводу вирішення важливих для суспільства соціально-економічних 

проблем [62]. 

Модернізація моделі соціального захисту населення в Україні 

потребує:  

1. Уточнення завдань державної політики соціального захисту 

населення – відновлення ролі коштів, що отримуються від трудової 

діяльності, як основного джерела доходів населення; забезпечення 

мінімальних державних гарантій грошових доходів громадян; посилення 

адресності соціальної підтримки малозабезпечених громадян; сприяння 

збалансованості рівня життя населення в регіонах країни. У той же час 

найважливішим елементом політики соціального захисту стає використання 

об’єктивних, науково обґрунтованих даних про мінімальний рівень 

споживання. Тільки за цих умов використання таких важелів боротьби з 

бідністю, як прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет є 

ефективним. У перспективі з урахуванням мінімального споживчого 

бюджету має встановлюватися загальноукраїнський мінімальний соціальний 

бюджет.  

2. Розроблення моделі споживання, що відповідає вимогам достатньо 

високого рівня життя, через розрахунок раціонального споживчого бюджету. 
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Розміри заробітної плати, визначені на основі раціонального споживчого 

бюджету, можуть служити певним орієнтиром для підвищення оплати праці 

висококваліфікованим працівникам у всіх сферах діяльності. Величина 

раціонального споживчого бюджету, що припускає певну свободу 

споживчого вибору, створюватиме передумови для матеріальної 

зацікавленості працівників у результатах праці. Найважливішим напрямом 

застосування раціонального споживчого бюджету стає його використання в 

обґрунтуванні регіональної диференціації доходів населення. 

3. Упровадження запропонованої Концепції реформування системи 

соціальних пільг і виплат через заміну більшості категоріальних пільг 

адресними формами соціальної підтримки населення, ліквідацію відомчих 

пільг; виділення коштів на потреби соціальної сфери для забезпечення 

базового набору послуг, а також надання інвестиційних ресурсів на ці цілі 

становлять економічну і соціальну базу реформ. 

Загалом соціальна та економічна політика повинні мати спільні вектори 

розвитку, сприяти створенню умов щодо досягнення стратегічної цілі 

держави – соціально спрямованого ринкового господарства та забезпечення 

реалізації відповідних субцілей: 

 забезпечення соціальної орієнтації економіки; 

 збереження людського, трудового й інтелектуального потенціалу та 

забезпечення їх розвитку; 

 захист соціальних інтересів особи, суспільства, держави. 

Становлення та розвиток соціальної держави України забезпечується 

такими пріоритетами, як: 

 гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; 

 розвиток громадянського суспільства, його демократичних 

інститутів;  

 зміцнення політичної та соціальної стабільності в суспільстві;  

 створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової 

економіки та забезпечення постійно зростаючого рівня життя й добробуту 
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населення;  

 розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу 

українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для 

розширеного відтворення населення [270]. 

Основні завдання державної політики соціального захисту в перехідний 

період полягають у наступному: 

 здійснення соціального захисту людини, реалізація її основних 

соціально-економічних прав;  

 забезпечення умов для підвищення добробуту кожної людини і 

суспільства в цілому; 

 підтримка певного статусу різних соціальних груп і відносин між 

ними, формування і відтворення оптимальної соціальної структури 

суспільства; 

 розвиток соціальної інфраструктури (житлово-комунальні послуги, 

транспорт і зв’язок, освіта, охорона здоров’я, інформаційна мережа), обсяг, 

якість і характер продукції цих галузей мають забезпечувати нормальні 

умови життєдіяльності та відтворення населення;  

 формування економічних стимулів для участі в суспільному 

виробництві; 

 створення умов для всебічного розвитку людини, формування 

системи її розумних потреб і можливість реалізації себе у вільній творчій 

праці. 

З одного боку, вирішення багатьох завдань державної політики 

соціального захисту визначається економічними ресурсами, які може 

направляти держава на їх здійснення, з іншого – державну політику 

соціального захисту можна розглядати як найважливіший чинник 

економічного зростання, оскільки саме завдяки цілеспрямованій соціальній 

політиці з’являються умови для зростання і реалізації інноваційного 

потенціалу трудових ресурсів суспільства. 

Отже, світовий досвід показує об’єктивну потребу державного 
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регулювання соціальної сфери і посилення соціальних функцій держави. У 

ринковій економіці істотно змінюються цілі, технології соціальної політики 

держави. Вона включає не тільки умови і рівень розвитку соціальної сфери, 

але і соціальний захист людини. 

Запропонована концепція формування державної політики соціального 

захисту населення в межах перехідної моделі соціально-економічного 

розвитку, ідеологія якої полягає в посиленні державності як головного 

принципу соціального захисту населення в Україні, може бути реалізована 

через: створення та підтримку конкурентного середовища в системі 

соціального захисту населення, зниження корупційної складової та частки 

тіньового сектора в наданні соціальних послуг та гарантій, 

дебюрократизацію управління системою, відмову від державних регуляторів 

та обмежувань, що не випливають з об’єктивних потреб державного 

регулювання соціального страхування. 

Виділено ключові проблеми, які значною мірою обмежують зростання 

конкурентоспроможності системи соціального захисту населення, це: 

недостатня диверсифікація соціальної інфраструктури; нерозвиненість 

інфраструктури соціальної сфери; дефіцит кваліфікованих кадрів; 

неефективне державне регулювання та корупція. 

У процесі розробки стратегічних напрямів реалізації державної 

політики соціального захисту населення мають ураховуватися такі ключові 

обмеження, як брак ресурсів, нерозвиненість інфраструктури та фінансова 

неспроможність держави, що не дозволяє виконувати навіть закріплених 

законами соціальних гарантій.  

Результати дослідження обґрунтовують стратегічні пріоритети 

державного регулювання розвитку системи соціального страхування в 

Україні (рис. 5.27) 

Необхідність підвищення рівня життя населення обумовлена тим, що 

рівень життя, який був вже і так достатньо низьким, знизився катастрофічно. 

Послаблення активної регулюючої ролі держави, нерозвиненість ринкових 
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механізмів і системи регулювання соціальних процесів в умовах 

економічного спаду 2012-2015 рр. неминуче призвели до загострення 

багатьох соціальних проблем, перш за все у сфері доходів населення, що 

проявляється у масових невдоволеннях, хвилюваннях та загрозах безпеці 

держави. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.27 Стратегічні пріоритети державної політики розвитку системи 

соціального страхування в Україні 

 

Раціоналізація соціокультурних видатків у структурі бюджету може 

стати каталізатором економічного зростання, оскільки вони є вкладеннями у 

людський капітал. Тому, на нашу думку необхідно: 

 збільшити масштаби фінансування заходів охорони здоров’я; 

 здійснити запровадження страхової медицини; 

 удосконалити систему менеджменту в медичних закладах; 

 інтенсифікувати процес переходу здійснення діяльності на засадах 

комерційного розрахунку; 

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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 відповідно до світових стандартів розробити державні стандарти 

мінімальних норм надання безоплатної медичної допомоги; 

 здійснити розширення обсягів фінансування сфери освіти шляхом: 

 фінансового забезпечення фундаментальних досліджень; 

 розроблення та запровадження механізму надання освітніх кредитів; 

 оптимізувати бюджетні витрати на соціальний захист та соціальне 

забезпечення для фінансування соціальних гарантій на рівні світових 

стандартів.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Рекомендації щодо стратегії вдосконалення державних механізмів 

регулювання системи соціального страхування спрямовані на стабілізацію 

соціально-економічного розвитку України, ґрунтуються на узагальненні 

зарубіжного досвіду державної політики розвитку системи соціального 

страхування в країнах ЄС і світі, окреслюють орієнтири щодо запровадження 

альтернативних видів соціального страхування, спрямовані на забезпечення 

високого рівня соціального розвитку нашої держави в умовах євроінтеграції. 

1. Системи соціального страхування країн ЄС та України відрізняються 

не лише загальним навантаженням на фонд оплати праці, а й розподілом 

відповідальності за соціальне страхування, адже середнє навантаження на 

застраховану особу в країнах Європи є вищим 11,23%, а навантаження на 

роботодавця дещо нижче – 21,20% (в Україні – 22%). 

2. У більшості країн ЄС, на відміну від України, усі види допомоги по 

інвалідності, незалежно від причин, згруповані за одним напрямом 

соціального страхування. Тому допомога у зв’язку із нещасним випадком на 

виробництві виплачується у 26 країнах із 32 досліджених поряд із 

допомогами по інвалідності (19 країн) та пенсіями по інвалідності (18 країн). 

Важливим напрямом як соціального захисту загалом, так і соціального 

страхування зокрема є допомога та виплати на оздоровлення. У 24 країнах із 
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32 досліджених здійснюється оплата лікарняних, у інших здійснюються 

виплати по непрацездатності (у 3% або 9,38%) або замінюються на медичне 

страхування (7 країн, тобто 21,88%). Досить поширеним є надання послуг з 

охорони здоров’я у натуральній формі – у 22 країнах Європи, тобто у 68,75% 

досліджених. Запровадження цього напряму соціального страхування в 

Україні гальмується через низку проблем організаційного та методологічного 

характеру. Суттєві зрушення 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. 

3. Соціальне страхування на випадок безробіття застосовується в усіх 

країнах Європейського Союзу, а в Австрії, Швеції та Швейцарії передбачено 

ще й виплати на перепідготовку та перекваліфікацію. Нагальність 

удосконалення вітчизняної державної політики на ринку праці зумовлюється 

необхідністю якнайшвидшої адаптації до структурних змін, які відбуваються 

в економіці, оптимізації використання трудового потенціалу регіонів та 

країни в цілому. Реформування має включати заходи із забезпечення 

стратегічної адекватності державного замовлення на підготовку фахівців, 

запровадження механізмів оперативної поточної перепідготовки працівників, 

підвищення їх територіальної мобільності та розширення мережі соціальних 

робіт для абсорбції чисельності вивільнених працівників. 

4. У державах Європи переважають солідарні державні системи 

пенсійного страхування, які охоплюють практично всіх працівників і 

забезпечують основну частину їхніх пенсійних доходів. Такі різновиди 

пенсійних виплат, як пенсія за віком і пенсія по втраті годувальника 

застосовуються в усіх країнах Європи, проте пенсія по інвалідності 

переважно належить до іншої сфери соціального страхування – страхування 

на випадок інвалідності. Вагомого значення набувають недержавні пенсійні 
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фонди у країнах Європейського Союзу. Оскільки сьогодні Україна втрачає 

населення працездатного віку (середня тривалість життя 71,19 років в 

Україні у порівнянні із 80,13 років у країнах ОЕСР та 80,67 років у ЄС), то 

доцільно удосконалювати систему недержавного пенсійного забезпечення, 

яка виступає складовою частиною системи накопичувального пенсійного 

забезпечення та ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та 

юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 

учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових пенсійних 

виплат. 

5. Соціальна та економічна політика повинні 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, держави. Раціоналізація соціокультурних 

видатків у структурі бюджету може стати каталізатором економічного 

зростання України. 

Таким чином, одним з основних недоліків реформування системи 

соціального страхування в Україні є відсутність комплексної оцінки 

проведення реформ і визначення системного механізму реалізації. 

Загальнообов’язкове соціальне страхування не в змозі протистояти усім 

відомими соціальним ризикам, які виникають у сучасному суспільстві, тому 

альтернативою залишається недержавне соціальне страхування загалом та 

недержавне пенсійне забезпечення зокрема. 
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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 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 
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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  
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4. Соціальне страхування об’єктивно вважається одним з найбільш 

дієвих інструментів, які використовує держава для регулювання соціального 

розвитку. 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 
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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 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 
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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 
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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. 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 
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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 

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 
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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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інновацій / Р. П. Підлипна // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів 

: РВВ НЛТУ України, 2013 – Вип. 23.15 – С. 255-258. 

19.  Підлипна Р. П. Принципи соціальної політики як основа 

методології / Р. П. Підлипна // Наук. вісн. Одеського нац. екон. ун-ту. – 2015. 

– № 5 (225). – С. 111-124. 

20. Підлипна Р. П. Система соціального захисту населення в Україні в 

сучасних умовах: сутність та основні складові / Р. П. Підлипна // Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні 

науки. – 2015. – № 1 (69). – С. 16-22. 

21. Підлипна Р. П. Соціальна сфера в контексті її функціонування /   

Р. П. Підлипна // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія економічна. – Львів : Вид-

во ЛКА, 2015. – Вип. 48. – С. 62-65. 

22. Підлипна Р. П. Теоретико-методологічні основи соціальної безпеки 

/ Р. П. Підлипна // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту. Сер.: Економіка. – 

2015. – Вип. 1 (45). – Т. 1. – С. 97-100. 

23. Підлипна Р. П. Соціалізаційний цикл у перехідних економічних 

системах: суть та типи / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, 

А. І. Тесля // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів : РВВ НЛТУ 
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України, 2013. – Вип. 23.4. – С. 173-179. (Особистий внесок: проведено 

аналіз стану та суперечностей механізму функціонування системи 

соціального страхування в Україні). 

24.  Підлипна Р. П. Прогнозування затрат праці і фактори 

удосконалення організаційної мотивації її оплати / Р. П. Підлипна, 

М. І. Симочко, Л. П. Рибакова // Облік, економіка, менеджмент : наукові 

нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) частина 1 / 

відпов. ред. І. Б. Садовська.  Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017.  С.115-128. 

(Особистий внесок: досліджено прогнозні показники затрат праці). 

 

Публікації за матеріалами конференцій:  

25. Підлипна Р. П. Вплив стратегічної соціальної політики держави на 

соціалістичний цикл / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, 

А. І. Тесля // Науковий потенціал – 2013 : мат. 9-ї Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. 25-27 березня 2013 р. – С. 3-5. (Особистий внесок: визначено 

фінансовий механізм регулювання соціального страхування в Україні). 

26. Підлипна Р. П. Ефективність макроекономічної соціалізації / 

Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, А. І. Тесля // Наукові 

дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації : мат. 

Всеукр. наук. інтернет-конф., 28-29 березня 2013 р. – Вип. 19. – С. 27-29. 

(Особистий внесок: здійснено аналіз узгодженості системи соціального 

страхування з макроекономічним середовищем, проведено соціолого-

економічні розрахунки соціалізації). 

27. Підлипна Р. П. Ефективність соціалізації та стратегічна соціальна 

політика держави / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, А. І. Тесля 

// Ключови въпроси в съвременната наука – 2013 : материали за IX 

Международна научна практична конференция, 17-25 април 2013 г. – София, 

2013. (Особистий внесок: проведено соціолого-економічні розрахунки 

соціалізації, з’ясовано її вплив на темпи і пропорції соціально-економічного 

розвитку держави). 
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28. Підлипна Р. П. Інтегральна динамічна економічна ефективність 

соціалізації в контексті стратегічної соціальної політики / Г. І. Башнянин, 

Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, А. І. Тесля // Простір і час сучасної науки : 

мат. 9-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-24 квітня 2013 р. 

(Особистий внесок: здійснено аналіз законодавства у сфері соціальної 

політики, проведено аналіз фінансування видаткових повноважень фондів 

соціального страхування). 

29. Підлипна Р. П. Макроекономічна соціалізація в перехідних 

системах посткапіталістичного і постсоціалістичного типів / Г. І. Башнянин, 

Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, А. І. Тесля // Naukowa przeztrzen europy – 

2013 : materialy IX Miedzznarodowel naukowi-praktycznej konferencji,  

07-15 kwietnia 2013 r. – Przemysl, 2013. (Особистий внесок: оцінено 

запровадження альтернативних видів соціального страхування). 

30. Пидлыпная Р. П. Методика анализа стратегических задач и 

ключевых компетенций в гостиничном бизнесе / Р. П. Пидлыпная // УНИТЕХ 

10 : мат. Междунар. науч. конф., 19-20 ноября, Технический университет 

Габрово. – Габрово, 2015. – Т. 3. – С. 85-91. 

31.  Підлипна Р. П. Аналіз рівня видатків соціально-культурної 

інфраструктури у контексті освіти / Р. П. Підлипна // Стан, проблеми та 

перспективи вдосконалення економіки України : мат. Міжнар. наук.-практ. 

конф., 2-3 жовтня 2015 р. – Ч. 2. – Ужгород : Гельветика, 2015. – С. 15-17. 

32. Підлипна Р. П. Аналіз та оцінка індикаторів соціальної безпеки /  

Р. П. Підлипна // Сучасні концепції управління соціально-економічним 

розвитком : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 червня 2015 р. – Ч. 1. – 

Дніпропетровськ : Перспектива, 2015. – С. 73-78. 

33. Підлипна Р. П. Щодо питання управління соціальними конфліктами 

/ Р. П. Підлипна, В. Т. Сусіденко // Сучасні економічні, соціальні та 

екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів : мат. 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 28-29 квітня 2017 р.  176 с .  

С. 130-132. (Особистий внесок:визначено види діяльності, технології, заходи, 
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шляхи та методи управління конфліктами на різних фазах) 

34. Підлипна Р. П. Бідність як соціально-економічна проблема / 

Р. П. Підлипна, Р. П. Лечига // Регіональні проблеми розвитку 

територіальних систем: теорія, практика, перспективи : мат. Міжнар. наук.-

практ. конф., 15-16 квітня 2016 р. – Ч. 1. – Ужгород : ФОП Сабов А. М. –  

С. 72-76. (Особистий внесок: проведено аналіз методик дослідження 

бідності, визначено етапи інституціональної підтримки боротьби з 

бідністю). 

35. Підлипна Р. П. Державне регулювання соціального страхування /  

Р. П. Підлипна // Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів 

та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, 

підприємства в умовах глобалізації : мат. Міжнар. наук.-практ. інтернет-

експозиційної та вербально-демонстраційної конф., 20-24 квітня 2015 р. – 

Ужгород, 2015. – С. 130-132. 

36. Підлипна Р. П. Механізм управління соціальною безпекою /  

Р. П. Підлипна // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в 

умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : мат. наук.-практ. конф.,  

14-15 травня 2015 р. – Мукачево, 2015. – С. 305-306. 

37.  Підлипна Р. П. Порівняльний аналіз видатків соціального 

спрямування України та країн ОЕСР / Р. П. Підлипна // Соціально-

економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : 

мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2015 р. – Ч. 2. – Одеса : ОНУ 

ім. І. І. Мечнікова, 2015. – С. 59-61.  

38.  Підлипна Р. П. Системний підхід до державного регулювання 

соціального страхування / Р. П. Підлипна // Облік, контроль і аналіз в 

управлінні підприємницькою діяльністю : мат. 12-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф., 13-15 травня 2015 р. – Черкаси, 2015. – С. 17-19. 

39.  Підлипна Р. П. Соціальний захист як поняття: змістовий аспект /  

Р. П. Підлипна // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної 

економіки в ринкових умовах : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 
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24-25 квітня 2015 р. – Ужгород, 2015. – С. 180-182. 

40.  Підлипна Р. П. Соціальні конфлікти як об’єкт дослідження / 

Р. П. Підлипна // Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості : мат. 3-ї 

Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 270. 

41.  Підлипна Р. П. Теоретичні аспекти соціального страхування / 

Р. П. Підлипна // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : 

мат. 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квітня 2015 р. – Ужгород, 2015. – 

С. 136-140. 

42. Підлипна Р. П. Позитивна соціалізаційна ефективність економічних 

систем: суть та види / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, 

А. І. Тесля // Dny vedy – 2013 : materialy IX Mezinarodni vedecko-praktika 

konference, 27 brezen – 05 dubna 2013 r. – Praha, 2013. (Особистий внесок: 

досліджено емпіричні моделі ресурсного забезпечення соціального 

страхування). 

 

Публікації в інших виданнях 

43. Підлипна Р. П. Поняття, цілі та пріоритети соціальної політики 

держави / Р. П. Підлипна // Зб. наук. пр. Ужгородського торг.-екон. ін-ту 

Київського нац. торг.-екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 1. – С. 20-23. 

44.  Підлипна Р. П. Соціальна безпека регіонів країни / Р. П. Підлипна,  

Р. Й. Лечига // Зб. наук. пр. Ужгородського торг.-екон. ін-ту Київського нац. 

торг.-екон. ун-ту. – Ужгород : УТЕІ, 2015. – Вип. 1. – С. 23-26. (Особистий 

внесок: оцінено вплив системи соціального страхування на рівень 

державного регулювання соціального страхування в регіонах України). 

45. Підлипна Р. П. Стратегічні альтернативи модернізації сучасного 

міста: перспективи моделі ІТС / Р. П. Підлипна, Ю. В. Підлипний, 

Я. В. Шафар // Зб. наук. пр. Ужгородського торг.-екон. ін-ту Київського нац. 

торг.-екон. ун-ту. – Ужгород : УТЕІ, 2015. – Вип. 1. – С. 80-86. (Особистий 

внесок: оцінено економічну ефективність перспективних соціальних 
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альтернатив). 

46. Підлипна Р. П. Гранична вартість: природа, принципи формування 

та тенденції зміни / Р. П. Підлипна, Г. І. Башнянин, Я. О. Топільницька // 

Перехідні економічні системи : збірник наукових праць студентів, аспірантів 

і викладачів ЛКА. – 2014. – Вип. 15. – С. 12-15. (Особистий внесок: 

визначено фінансовий механізм регулювання соціального страхування). 

47. Підлипна Р. П. Про економічну метрологію як теорію економічного 

вимірювання / Р. П. Підлипна, Г. І. Башнянин, Я. О. Топільницька // 

Перехідні економічні системи : збірник наукових праць студентів, аспірантів 

і викладачів ЛКА. – 2014. – Вип. 15. – 352 с. – С. 15-19. (Особистий внесок: 

проведено якісну оцінку фінансування видаткових повноважень фондів 

соціального страхування).  
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати досліджень, викладені в дисертації, 

пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на: 

 16 міжнародних науково-практичних конференціях:  

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Науковий потенціал  2013» (м. Київ, 25-27 березня 2013 р.) – публікація 

тез. 

2. Mezinarodni vedecko-praktika konference «Dny vedy – 2013» (Praha, 

27 brezen – 05 dubna 2013 r.) – публікація тез. 

3. IX Miedzznarodowel naukowо-praktycznа konferencjа «Naukowa 

przeztrzen Europy – 2013» (Przemysl, 07-15 kwietnia 2013 r.) – публікація тез.  

4. Международна научна практична конференция «Ключови въпроси 

в съвременната наука – 2013» (София, 17-25 април 2013 г.) – публікація тез. 

5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Простір і 

час сучасної науки» (м. Київ, 22-24 квітня 2013 р.) – публікація тез. 

6. Міжнародна науково-практична інтернет-експозиційна та 

вербально-демонстраційна конференція «Вдосконалення механізмів 

активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності 

національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації» 

(м. Ужгород, 20-24 квітня 2015 р.) – публікація тез. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні, 

соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її 

регіонів» (м. Ужгород, 28-29 квітня 2017 р. ) – публікація тез. 

8. 1-а Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-

кредитна система: вектор розвитку для України» (Ужгород, 23-25 квітня 

2015 р.) – публікація тез. 

9. 3-я Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – 

нові виклики та можливості» (м. Львів, 24-25 квітня 2015 р.) – публікація тез. 



 403

10. Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційно-

інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» 

(Мукачево, 24-25 квітня 2015 р.) – публікація тез. 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і 

аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Черкаси, 13-15 травня 

2015 р. – Черкаси, 2015). – публікація тез. 

12. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні концепції 

управління соціально-економічним розвитком» (м. Дніпропетровськ,  

5-6 червня 2015 р.) – публікація тез. 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» 

(м. Одеса, 25-26 вересня 2015 р.) – публікація тез. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та 

перспективи вдосконалення економіки України» (м. Ужгород, 2-3 жовтня 

2015 р.) – публікація тез. 

15. Международная научная конференция Технического университета 

Габрово «УНИТЕХ 10» (Габрово, 19-20 ноября, 2015 г.) – публікація тез. 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні 

проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи» 

(м. Ужгород, 15-16 квітня 2016 р.) – публікація тез. 

 

  2 всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

1. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Наукові 

дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації» (м. 

Тернопіль 28-29 березня 2013 р.) – публікація тез. 

2. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й 

освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (м. 

Мукачево: 14-15 травня 2015 р.) – публікація тез. 
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Додаток Б 

Видатки зведеного бюджету України соціального спрямування 

Таблиця Б.1 

Динаміка та структура видатків зведеного бюджету України соціального спрямування у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки 
Охорона здоров’я Духовний та фізичний 

розвиток Освіта 
Соціальний захист та 

соціальне 
забезпечення 

Разом видатків 
соціального 
спрямування 

Темп приросту 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% Сума, млн.грн. 

У сумі, 
млн.грн. У % 

2007 9708,20 24,46 2052,50 5,17 14977,70 37,74 12953,20 32,63 39691,60 5822,90 - 

2008 12159,40 23,16 2695,90 5,14 18333,20 34,92 19310,50 36,78 52499,00 12807,40 32,27 
2009 15476,50 18,07 3449,80 4,03 26801,80 31,29 39940,20 46,62 85668,30 33169,30 63,18 
2010 19737,70 19,88 4328,40 4,36 33785,00 34,03 41419,90 41,72 99271,00 13602,70 15,88 
2011 26717,60 21,33 5687,80 4,54 44333,60 35,39 48517,30 38,73 125256,30 25985,30 26,18 
2012 33559,90 19,01 7916,10 4,48 60959,40 34,54 74069,70 41,96 176505,10 51248,80 40,92 
2013 36564,90 19,20 8330,30 4,37 66773,60 35,06 78775,40 41,36 190444,20 13939,10 7,90 
2014 44745,40 18,59 11525,40 4,79 79826,00 33,17 104534,90 43,44 240631,70 50187,50 26,35 
2015 48961,60 19,48 10754,90 4,28 86253,60 34,31 105434,80 41,93 251404,90 10773,20 4,48 
2016 58453,90 19,55 13639,60 4,56 101560,90 33,97 125306,90 41,91 298961,30 47556,40 18,92 

Джерело: розраховано автором на основі [77; 141] 
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Таблиця Б.2 

Динаміка видатків зведеного бюджету України соціального спрямування та їх частки у скупних видатках  

у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки 
Охорона здоров’я Духовний та фізичний 

розвиток Освіта Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

Разом видатки 
соціального 
спрямування 

Видатки 
зведеного 
бюджету 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

2007 9708,2 12,8 2052,5 2,7 14977,7 19,8 12953,2 17,1 39691,6 52,4 75792,5 

2008 12159,4 11,9 2695,9 2,6 18333,2 17,9 19310,5 18,8 52499,0 51,2 102538,4 

2009 15476,5 10,9 3449,8 2,4 26801,8 18,9 39940,2 28,2 85668,3 60,5 141698,8 

2010 19737,7 11,2 4328,4 2,5 33785,0 19,2 41419,9 23,6 99271,0 56,6 175512,2 

2011 26717,6 11,8 5687,8 2,5 44333,6 19,6 48517,3 21,5 125256,3 55,4 226054,4 
2012 33559,9 10,9 7916,1 2,6 60959,4 19,7 74069,7 24,0 176505,1 57,1 309203,7 
2013 36564,9 11,9 8330,3 2,7 66773,6 21,7 78775,4 25,6 190444,2 62,0 307399,4 

2014 44745,4 11,8 11525,4 3,1 79826,0 21,1 104534,9 27,7 240631,7 63,7 377842,8 

2015 48961,6 11,7 10754,9 2,6 86253,6 20,7 105434,8 25,3 251404,9 60,3 416853,6 

2016 58453,9 11,9 13639,6 2,8 101560,9 20,6 125306,9 25,4 298961,3 60,7 492454,7 
Джерело: розраховано автором на основі [77; 141] 
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Таблиця Б.3 

Динаміка видатків зведеного бюджету України соціального спрямування та їх частки у ВВП  

у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки 
Охорона здоров’я Духовний та 

фізичний розвиток Освіта Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

Разом видатки 
соціального 
спрямування 

ВВП 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн.грн. 

Частка, 
% Сума, млн.грн. 

2007 9708,2 3,6 2052,5 0,8 14977,7 5,6 12953,2 4,8 39691,6 14,8 267344 

2008 12159,4 3,5 2695,9 0,8 18333,2 5,3 19310,5 5,6 52499,0 15,2 345113 

2009 15476,5 3,5 3449,8 0,8 26801,8 6,1 39940,2 9,0 85668,3 19,4 441452 

2010 19737,7 3,6 4328,4 0,8 33785,0 6,2 41419,9 7,6 99271,0 18,2 544153 

2011 26717,6 3,7 5687,8 0,8 44333,6 6,2 48517,3 6,7 125256,3 17,4 720731 
2012 33559,9 3,5 7916,1 0,8 60959,4 6,4 74069,7 7,8 176505,1 18,6 948056 
2013 36564,9 4,0 8330,3 0,9 66773,6 7,3 78775,4 8,6 190444,2 20,9 913345 

2014 44745,4 4,1 11525,4 1,1 79826,0 7,4 104534,9 9,7 240631,7 22,2 1082569 

2015 48961,6 3,8 10754,9 0,8 86253,6 6,6 105434,8 8,1 251404,9 19,3 1302079 

2016 58453,9 4,1 13639,6 1,0 101560,9 7,2 125306,9 8,9 298961,3 21,2 1408889 
Джерело: розраховано автором на основі [77; 141] 
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Таблиця Б.4 

Динаміка частки видатків на соціального спрямування у ВВП 

країн ОЕСР у 2007-2016 рр.  

Країни Роки 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Австралія 19,56 16,50 18,51 16,50 16,40 17,80 17,80 17,90 18,16 18,77 19,52 
Австрія 23,73 27,10 23,45 26,80 26,30 26,80 29,10 28,86 27,89 27,94 28,29 
Бельгія 25,17 26,50 25,25 26,00 26,00 27,30 29,70 29,49 29,73 30,53 30,73 
Канада 20,58 16,90 20,57 16,90 16,80 17,60 19,20 18,73 18,14 18,10 18,16 
Чилі .. 10,10 .. 9,30 9,40 10,40 11,30 10,79 10,43 10,18 .. 
Чеська 
Республіка 18,91 18,70 17,59 18,30 18,10 18,10 20,70 20,82 20,78 20,99 21,77 

Данія 22,65 27,70 22,49 27,10 26,50 26,80 30,20 30,62 30,58 30,78 30,79 
Естонія .. 14,10 .. 13,80 13,50 16,70 20,00 20,08 18,24 17,63 17,74 
Фінляндія 21,18 26,20 21,43 25,80 24,70 25,30 29,40 29,55 29,22 30,00 30,53 
Франція  29,66 30,10 29,94 29,80 29,70 29,80 32,10 32,39 32,02 32,52 33,02 
Німеччина 28,07 27,30 27,42 26,10 25,10 25,20 27,80 27,12 25,89 25,86 26,18 
Греція .. 21,10 .. 21,30 21,60 22,20 23,90 23,33 24,41 24,12 22,00 
Угорщина .. 22,50 .. 22,80 23,00 23,10 23,90 22,87 21,92 21,57 21,56 
Ісландія  19,26 16,30 17,86 15,90 15,30 15,80 18,50 17,98 18,06 17,63 17,22 
Ірландія 15,47 16,00 15,55 16,10 16,70 19,70 23,60 23,72 23,35 22,41 21,59 
Ізраїль .. 16,30 .. 15,80 15,50 15,50 16,00 16,02 15,81 15,80 15,81 
Італія 22,47 24,90 22,84 25,00 24,70 25,80 27,80 27,75 27,50 28,03 28,44 
Японія 20,76 18,50 20,74 18,40 18,70 19,90 22,19 22,30 .. .. .. 
Корея 
(Південна) 8,05 6,50 8,75 7,40 7,60 8,30 9,60 9,23 9,14 9,30 .. 

Люксембург 19,68 22,80 19,33 21,80 20,30 20,80 23,60 23,02 22,58 23,18 23,38 
Мексика  7,38 6,90 7,77 7,00 7,10 7,50 8,20 8,08 7,70 7,41 .. 
Нідерланди  23,39 20,70 23,26 21,70 21,10 20,90 23,20 23,40 23,42 24,02 24,30 
Нова Зеландія 15,71 18,10 16,01 18,90 18,60 19,80 21,20 21,30 21,40 22,02 22,37 
Норвегія 21,73 21,60 18,98 20,30 20,50 19,80 23,30 22,99 22,37 22,28 22,88 
Польща .. 21,00 17,25 20,80 19,70 20,30 21,50 21,82 20,51 20,57 20,94 
Португалія 21,68 23,00 22,45 23,00 22,70 23,10 25,60 25,43 25,02 25,04 26,38 
Словаччина  17,10 16,30 15,54 16,00 15,70 15,70 18,70 19,14 18,10 18,28 17,95 
Словенія .. 21,90 .. 21,60 20,20 20,50 22,60 23,64 23,74 23,73 23,78 
Іспанія 18,47 21,10 18,90 21,10 21,30 22,90 26,00 26,69 26,41 26,78 27,43 
Швеція 25,59 29,10 24,81 28,40 27,30 27,50 29,80 28,30 27,56 28,13 28,64 
Швейцарія .. 20,20 .. 19,20 18,50 18,40 .. 20,55 19,53 18,75 19,10 
Туреччина .. 9,90 .. 10,00 10,50 10,70 12,80 .. .. .. .. 
Велика 
Британія 23,67 20,50 23,98 20,30 20,40 21,80 24,10 23,84 23,56 23,87 23,77 

Сполучені 
Штати 
Америки 

25,51 16,00 25,35 16,10 16,30 17,00 19,20 19,84 19,56 19,67 20,03 

Середнє 
значення по 

країнах ОЕСР 
20,62 19,80 20,23 19,60 19,30 20,00 22,10 22,05 21,69 21,79 21,95 

Джерело: [296] 
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Таблиця Б.5 

Динаміка видатків соціального спрямування державного та місцевих бюджетів України у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки 

Охорона здоров’я, 
млн.грн. 

Духовний та 
фізичний розвиток, 

млн.грн. 
Освіта, млн.грн. 

Соціальний захист 
та соціальне 

забезпечення, 
млн.грн. 

Разом видатки 
соціального 

спрямування, 
млн.грн. 

Держав-
ний Місцеві  

Держав-
ний 

Міс-
цеві  

Держав-
ний Місцеві  

Держав-
ний Місцеві  

Держав-
ний Місцеві  

2007 2351,8 7356,4 645,1 1407,4 5735,7 9242,0 6815,6 6137,6 15548,2 24143,4 
2008 3447,8 8711,6 1006,8 1689,1 7200,0 11133,2 12173,3 7137,2 23827,9 28671,1 
2009 3508,1 11968,4 1273,7 2176,1 9932,8 16869,0 31604,3 8336,0 46318,9 39349,5 
2010 4099,7 15638,1 1389,6 2938,8 12122,1 21662,9 30284,0 11135,9 47895,4 51375,7 
2011 6321,0 20396,5 1987,7 3700,0 15149,7 29183,9 29220,3 19297,0 52678,7 72577,4 
2012 7365,5 26194,4 2917,6 4998,5 21554,3 39405,1 50798,3 23271,4 82635,7 93869,4 
2013 7535,0 29030,0 3216,7 5113,5 23925,7 42847,9 51517,6 27257,8 86195,0 104249,2 
2014 8759,0 35986,3 5165,5 6359,8 28807,5 51018,5 69311,3 35223,6 112043,3 128588,2 
2015 10223,9 38737,8 3830,4 6924,4 27232,7 59020,8 63540,2 41894,5 104827,2 146577,5 
2016 11358,5 47095,4 5488,5 8151,2 30243,2 71317,7 75254,4 50052,5 122344,6 176616,8 

Джерело: розраховано автором на основі [130-132] 
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Таблиця Б.6 

Динаміка частки видатків соціального спрямування, що фінансуються за рахунок  державного та місцевих 

бюджетів України у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки Охорона здоров’я, % Духовний та фізичний 
розвиток, % Освіта, % 

Соціальний захист 
та соціальне 

забезпечення, % 

Разом видатки 
соціального 

спрямування, % 
Державний Місцеві  Державний Місцеві  Державний Місцеві  Державний Місцеві  Державний Місцеві  

2007 24,22 75,78 31,43 68,57 38,29 61,71 52,62 47,38 39,17 60,83 
2008 28,36 71,64 37,35 62,65 39,27 60,73 63,04 36,96 45,39 54,61 
2009 22,67 77,33 36,92 63,08 37,06 62,94 79,13 20,87 54,07 45,93 
2010 20,77 79,23 32,10 67,90 35,88 64,12 73,11 26,89 48,25 51,75 
2011 23,66 76,34 34,95 65,05 34,17 65,83 60,23 39,77 42,06 57,94 
2012 21,95 78,05 36,86 63,14 35,36 64,64 68,58 31,42 46,82 53,18 
2013 20,61 79,39 38,61 61,38 35,83 64,17 65,40 34,60 45,26 54,74 
2014 19,58 80,42 44,82 55,18 36,09 63,91 66,30 33,70 46,56 53,44 
2015 20,88 79,12 35,62 64,38 31,57 68,43 60,26 39,73 41,70 58,30 
2016 19,43 80,57 40,24 59,76 29,78 70,22 60,06 39,94 40,92 59,08 

Джерело: розраховано автором на основі [130-132] 
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Таблиця Б.7 

Динаміка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зведеного бюджету України у 2008-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Видатки на соціальний 
захист та соціальне 

забезпечення 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Соціальний захист на 
випадок непрацездатності  628,02 798,25 1359,08 845,39 3155,44 3239,31 4396,21 724,86 6604,83 
Соціальний захист 
пенсіонерів 9290,31 28759,52 26924,96 24238,92 42648,41 50487,51 67164,70 58317,15 68279,55 
Соціальний захист ветеранів 
війни та праці 1816,02 1939,05 2714,76 380,38 3924,54 4016,12 4513,60 560,31 5273,30 
Соціальний захист сім’ї, 
дітей та молоді  1971,84 3310,70 5172,46 51,99 11576,93 14992,85 20488,97 322,81 29877,89 
Соціальний захист 
безробітних 2078,80 0,54 0,15 100,02 9,55 7,91 8,68 23,68 397,07 
Допомога у вирішенні 
житлового питання 1248,70 1583,79 1595,83 950,76 2018,98 1277,87 2172,75 728,30 3601,42 
Соціальний захист інших 
категорій населення 0,82 3167,38 3153,10 2459,97 10012,94 4109,20 4774,53 2557,53 10324,24 
Фундаментальні та прикладні 
дослідження і розробки у 
сфері соціального захисту 390,82 2,01 2,31 19,45 23,20 21,47 23,79 18,27 21,54 
Інша діяльність у сфері 
соціального захисту 628,02 378,99 497,28 173,47 699,74 623,10 991,64 628,02 378,99 

Джерело: розраховано автором на основі [127-132; ] 
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Таблиця Б.8 

Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зведеного бюджету України у 2008-2016 рр.  

(станом на 01.01) 
Видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Соціальний захист на випадок 
непрацездатності  3,48 2,00 3,28 2,89 4,26 4,11 4,21 1,14 5,27 

Соціальний захист пенсіонерів 51,46 72,01 65,00 82,95 57,58 64,09 64,25 91,78 54,49 
Соціальний захист ветеранів 
війни та праці 10,06 4,85 6,55 1,30 5,30 5,10 4,32 0,88 4,21 

Соціальний захист сім’ї, дітей та 
молоді  10,92 8,29 12,49 0,18 15,63 19,03 19,60 0,51 23,84 

Соціальний захист безробітних 11,51 0,00 0,00 0,34 0,01 0,01 0,01 0,04 0,32 
Допомога у вирішенні житлового 
питання 6,92 3,97 3,85 3,25 2,73 1,62 2,08 1,15 2,87 

Соціальний захист інших 
категорій населення 0,00 7,93 7,61 8,42 13,52 5,22 4,57 4,03 8,24 

Фундаментальні та прикладні 
дослідження і розробки у сфері 
соціального захисту 

2,16 0,01 0,01 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 

Інша діяльність у сфері 
соціального захисту 3,48 0,95 1,20 0,59 0,94 0,79 0,95 0,45 0,74 

Джерело: розраховано автором на основі [127-132] 
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Додаток  В 

Доходи та витрати населення 

Таблиця В.1 

Динаміка доходів населення України у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) 

Роки, 
станом 
на 01.01 

Заробітна 
плата, 

млн.грн. 

Прибуток 
та 

змішаний 
доход, 

млн.грн. 

Доходи від 
власності 

(одержані) , 
млн.грн. 

Соціальні 
допомоги та 

інші 
одержані 
поточні 

трансферти, 
млн.грн. 

Разом 
доходів, 
млн.грн. 

2007 94608,00 36330,00 6706,00 78028,00 215672,00 
2008 117227,00 43828,00 8337,00 104849,00 274241,00 
2009 160621,00 58404,00 11072,00 151307,00 381404,00 
2010 205120,00 69186,00 13855,00 183900,00 472061,00 
2011 278968,00 95203,00 20138,00 229040,00 623289,00 
2012 366387,00 131139,00 28432,00 319683,00 845641,00 
2013 365300,00 129760,00 34654,00 364572,00 894286,00 
2014 449553,00 160025,00 67856,00 423741,00 1101175,00 
2015 529133,00 200830,00 68004,00 469386,00 1266753,00 
2016 593213,00 212420,00 74620,00 526944,00 1407197,00 

Джерело: розраховано автором на основі [22; 45] 
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Таблиця В.2 

Динаміка витрат населення України у 2007-2016 рр.  

(станом на 01.01) (млн. грн.) 

Роки, 
станом 

на 
01.01 

Придбання 
товарів та 

послуг 

Доходи 
від 

власності 
(сплачені) 

Поточні податки на доходи, майно та 
інші сплачені поточні трансферти 

Нагромадження 
нефінансових 

активів 

Приріст 
фінансових 

активів 

Разом 
витрати, % 

Поточні 
податки на 

доходи, 
майно 
тощо 

Внески на 
соціальне 

страхування 

Інші поточні 
трансферти 

2007 180730 902 13789 2584 1390 1680 14597 215672 
2008 221713 1864 13553 3647 1830 3254 28380 274241 
2009 306769 3523 17774 5064 2623 4444 41207 381404 
2010 385681 8374 23396 7134 3273 7159 37044 472061 
2011 509533 16924 35598 8326 5129 9939 37840 623289 
2012 695618 30406 46926 11987 8693 29515 22496 845641 
2013 709025 37831 45368 11796 9889 10493 69884 894286 
2014 838213 28844 51112 13073 8066 19578 142289 1101175 
2015 1030635 29064 60683 13827 9421 -1159 124282 1266753 
2016 1179071 28017 68716 14956 11877 18525 86035 1407197 

Джерело: розраховано автором на основі [22; 44; 45] 
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Додаток Г 

Міжнародні спостереження соціального спрямування 

Таблиця Г.1 

Індекс якості життя у 2016 р. 

Країни 

Індекси 

Ведення 
домашнього 
господарства 

Дохід Забезпеченість 
роботою 

С
ус

пі
ль

не
 

ж
ит

тя
 

Освіта 

Н
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ли

ш
н

є 
пр

ир
од
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до
ви

щ
е 

У
ча

ст
ь 
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 ж
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ті
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ров’я 
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до

во
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с
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 ж
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тя

м 
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зп

ек
а 

Баланс праці і 
відпочинку 

D
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fa
ci
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В
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ін
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ви
й 

до
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до
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ст

в 

Рі
ве

нь
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ті
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зп

ек
а 
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бо
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Рі
ве

нь
 т
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ло
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тт
я 

О
со

би
ст

і д
ох
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и 

Я
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ст
ь 
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о 

пі
дт
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му

ю
ть

ся
 

Ed
uc

at
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na
l a

tta
in

m
en

t 

Н
ав
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и 

ст
уд

ен
ті

в 

Ро
ки

 н
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я 

За
бр
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нн
я 
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ві

тр
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Я
кі

ст
ь 

во
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К
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я 
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тв
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чі
й 

ді
ял

ьн
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V
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t 

О
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лі
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ь 
ж
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тя

 

С
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во
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ж
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тя
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Рі
ве

нь
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П
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ці
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ю
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Australia 1,2 19 2,3 28884 32178 73 12,4 0,96 43908 94 73 519 18,5 14 91 10,5 93 82 85 7,2 2,1 1 14,13 14,41 
Austria 1,2 21 1,7 28852 47458 72 9,5 1,07 43688 94 82 487 16,9 27 96 7,1 82 81,1 69 7,4 3 0,6 8,76 14,46 
Belgium 1,4 20 2,2 26874 74007 62 7,4 3,45 44321 92 70 509 18,7 21 80 4,5 89 80,5 73 6,9 6,7 1,7 4,43 15,71 
Canada 0,2 22 2,6 28194 63852 72 11,3 1 42253 94 88 527 17 16 89 10,5 61 81 88 7,4 1,3 1,6 3,91 14,25 
Chile 9,4 18 1,3 11039 16972 61 10,5 2,94 15820 82 71 439 16,2 53 77 2 88 78,3 59 6,5 8,3 3,7 16,32 13,66 
Czech 
Republic 0,7 25 1,4 16957 14749 66 6,7 2,8 19312 89 92 490 17,8 17 84 6,8 63 78 59 6,3 3 1,7 7,58 14,34 
Denmark 0,6 24 1,9 24682 36184 73 12,9 1,85 45802 94 76 499 18,8 16 94 7 88 79,9 70 7,5 3,9 0,9 1,97 16,06 
Estonia 9,6 19 1,6 12800 8802 65 10,7 7,06 17323 86 89 514 17,4 9 75 3,3 64 76,3 51 5,4 5,5 5,2 4,1 14,2 
Finland 0,7 22 1,9 25739 22335 69 14,5 1,75 36468 92 83 543 19,6 15 92 9 69 80,6 69 7,4 2,4 2,2 3,89 14,89 
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Продовження табл. Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

France 0,6 21 1,8 28310 46520 64 9,3 3,83 37505 93 71 497 16,4 12 81 3,5 80 82,2 67 6,6 5 1,1 8,96 15,33 
Germany 0,9 21 1,8 28799 44938 73 8,3 2,84 39593 92 86 510 17,9 16 93 4,5 71 80,8 64 6,7 3,6 0,8 5,41 15,31 
Greece 0,9 27 1,2 20440 13428 56 4,7 8,75 28011 81 65 473 18,5 31 69 6,5 62 80,7 76 5,1 3,7 1,5 5,23 14,65 
Hungary 4,7 20 1 13858 12390 56 7,8 5,36 19437 90 81 496 17,5 15 76 7,9 47 75 55 4,7 3,6 1,3 3,1 14,9 
Iceland 0,4 21 1,6 21201 31182 79 10,8 1,97 37290 98 67 501 19,4 16 97 5,1 85 82,4 77 7,6 2,7 0,3 13,45 14,06 
Ireland 0,2 18 2,1 24104 27378 60 6,9 8,52 50109 96 73 497 17,9 12 84 9 70 80,6 83 7 2,6 1,2 3,94 15,18 
Israel 3,8 21 1,1 19120 49240 61 10,5 1,13 28629 89 82 459 15,8 23 66 2,5 65 81,8 82 7,1 6,5 2,1 17,58 13,81 
Italy 0,4 22 1,4 24216 55255 57 6,9 4,36 33947 86 55 486 17,1 21 71 5 81 82,7 64 5,8 4,7 0,9 4,07 14,89 
Japan 6,4 22 1,8 24147 74966 70 10,5 1,78 35143 90 92 529 18,7 25 86 7,3 69 82,7 30 6 1,4 0,4 31,7 13,96 
Korea 4,2 16 1,4 17337 26036 64 24,3 0,01 35406 77 80 541 17,7 33 78 10,4 76 81,1 37 6 2,1 2,6 27,66 14,63 
Luxembourg 0,1 23 1,9 35517 66917 65 5,4 1,41 52847 91 78 482 14,9 13 87 6 91 81,1 72 7 4,3 2,5 2,62 15,05 
Mexico 4,2 18 1 12732 9946 60 21,4 0,11 9885 76 36 420 14,9 33 78 9 63 74,2 66 7,3 13,1 23,7 28,63 12,66 
Netherlands 0 20 2 25493 66869 75 8,8 1,49 44321 94 73 519 17,8 30 90 6,1 75 81,3 76 7,5 4,9 1,1 0,66 15,66 
New Zealand 0,2 26 2,3 21892 33421 73 10,5 0,59 30420 93 73 524 18,2 12 88 10,3 74 81,2 89 7,2 2,2 0,9 13,02 14,87 
Norway 0,3 18 2 31459 6905 75 7,9 0,38 43990 93 81 500 17,9 15 96 8,1 76 81,4 73 7,7 3,3 0,6 2,83 15,56 
Poland 4 24 1 15371 9222 60 8,1 3,05 19806 91 89 501 18,2 34 79 10,8 55 76,9 57 5,9 1,8 1,1 7,24 14,2 
Portugal 1,2 17 1,6 19366 28408 64 8,7 6,14 24384 85 32 490 18 20 86 6,5 58 80,8 49 5 5,8 1,2 8,5 14,71 
Slovak 
Republic 1,4 25 1,2 16682 7798 59 5 8,65 19335 89 91 488 16,4 12 81 6,6 59 76,1 62 5,9 3 1,5 6,38 14,78 
Slovenia 0,5 20 1,4 19119 18065 64 7,7 3,61 32480 92 83 499 18,4 26 87 10,3 66 80,1 60 6,1 3,9 0,7 5,55 14,62 
Spain 0 20 1,8 22847 21636 58 10,9 8,99 34769 93 53 484 17,3 25 79 7,3 69 82,4 75 6,3 4,2 0,8 6,34 15,85 
Sweden 0 21 1,7 26242 44889 74 13,9 1,29 37094 92 87 496 19,2 10 95 10,9 85 81,9 80 7,6 5,1 1 1,23 15,11 
Switzerland 0,1 23 1,8 30060 99209 79 8,4 1,57 50323 94 86 517 17,2 22 95 8,4 49 82,8 81 7,8 4,2 0,7 5,87 14,78 
Turkey 12,7 21 0,9 13044 10524 48 25,8 2,59 19032 73 31 455 15,2 37 61 5,5 88 74,6 67 5,3 5,1 3,3 46,13 11,73 
United 
Kingdom 0,1 22 1,8 26904 62965 70 6,8 2,62 44743 95 75 500 16,6 13 97 11,5 66 81,1 77 6,8 1,9 1,2 12,06 14,83 
United States 0 19 2,3 38001 115918 67 11,4 2,8 54450 90 89 496 17,1 18 87 8,3 70 78,7 90 7 1,5 4,8 11,13 14,27 
OECD – 
Total 2,2 21 1,6 23047 40516 66 10,5 3,14 34466 90 74 497 16,5 21 84 7,3 72 79,8 69 6,6 4 2,2 8,76 14,87 

Джерело: [303]. 
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Таблиця Г.2 

Індекс людського розвитку у 2016 році 

№ 
з/п Країна 

Індекс 
людського 
розвитку 

(HDI) 

Очікувана 
тривалість 
життя при 
народжені 

Середня 
тривалість 
навчання 

Очікувана 
тривалість 
навчання 

ВВП на 
одну 
особу 

значення (років) (років) (років) (дол. 
США) 

1 2 3 4 5 6 7 
Дуже високий людський розвиток 

1 Norway 0,944 81,5 12,6 17,6 63 909 
2 Australia 0,933 82,5 12,8 19,9 41 524 
3 Switzerland 0,917 82,6 12,2 15,7 53 762 
4 Netherlands 0,915 81,0 11,9 17,9 42 397 
5 United States 0,914 78,9 12,9 16,5 52 308 
6 Germany 0,911 80,7 12,9 16,3 43 049 
7 New Zealand 0,910 81,1 12,5 19,4 32 569 
8 Canada 0,902 81,5 12,3 15,9 41 887 
9 Singapore 0,901 82,3 10,2 15,4 72 371 

10 Denmark 0,900 79,4 12,1 16,9 42 880 
11 Ireland 0,899 80,7 11,6 18,6 33 414 
12 Sweden 0,898 81,8 11,7 15,8 43 201 
13 Iceland 0,895 82,1 10,4 18,7 35 116 
14 United Kingdom 0,892 80,5 12,3 16,2 35 002 
15 Hong Kong, China (SAR) 0,891 83,4 10,0 15,6 52 383 
15 Korea (Republic of) 0,891 81,5 11,8 17,0 30 345 
17 Japan 0,890 83,6 11,5 15,3 36 747 
18 Liechtenstein 0,889 79,9 10,3 15,1 87 085 
19 Israel 0,888 81,8 12,5 15,7 29 966 
20 France 0,884 81,8 11,1 16,0 36 629 
21 Austria 0,881 81,1 10,8 15,6 42 930 
21 Belgium 0,881 80,5 10,9 16,2 39 471 
21 Luxembourg 0,881 80,5 11,3 13,9 58 695 
24 Finland 0,879 80,5 10,3 17,0 37 366 
25 Slovenia 0,874 79,6 11,9 16,8 26 809 
26 Italy 0,872 82,4 10,1 16,3 32 669 
27 Spain 0,869 82,1 9,6 17,1 30 561 
28 Czech Republic 0,861 77,7 12,3 16,4 24 535 
29 Greece 0,853 80,8 10,2 16,5 24 658 
30 Brunei Darussalam 0,852 78,5 8,7 14,5 70 883 
31 Qatar 0,851 78,4 9,1 13,8 119 029 
32 Cyprus 0,845 79,8 11,6 14,0 26 771 
33 Estonia 0,840 74,4 12,0 16,5 23 387 
34 Saudi Arabia 0,836 75,5 8,7 15,6 52 109 
35 Lithuania 0,834 72,1 12,4 16,7 23 740 
35 Poland 0,834 76,4 11,8 15,5 21 487 
37 Andorra 0,830 81,2 10,4 11,7 40 597 
37 Slovakia 0,830 75,4 11,6 15,0 25 336 
39 Malta 0,829 79,8 9,9 14,5 27 022 
40 United Arab Emirates 0,827 76,8 9,1 13,3 58 068 
41 Chile 0,822 80,0 9,8 15,1 20 804 
41 Portugal 0,822 79,9 8,2 16,3 24 130 
43 Hungary 0,818 74,6 11,3 15,4 21 239 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 
44 Bahrain 0,815 76,6 9,4 14,4 32 072 
44 Cuba 0,815 79,3 10,2 14,5 19 844 
46 Kuwait 0,814 74,3 7,2 14,6 85 820 
47 Croatia 0,812 77,0 11,0 14,5 19 025 
48 Latvia 0,810 72,2 11,5 15,5 22 186 
49 Argentina 0,808 76,3 9,8 16,4 17 297 

Високий людськи розвиток 
50 Uruguay 0,790 77,2 8,5 15,5 18 108 
51 Bahamas 0,789 75,2 10,9 12,6 21 414 
51 Montenegro 0,789 74,8 10,5 15,2 14 710 
53 Belarus 0,786 69,9 11,5 15,7 16 403 
54 Romania 0,785 73,8 10,7 14,1 17 433 
55 Libya 0,784 75,3 7,5 16,1 21 666 
56 Oman 0,783 76,6 6,8 13,6 42 191 
57 Russian Federation 0,778 68,0 11,7 14,0 22 617 
58 Bulgaria 0,777 73,5 10,6 14,3 15 402 
59 Barbados 0,776 75,4 9,4 15,4 13 604 
60 Palau 0,775 72,4 12,2 13,7 12 823 
61 Antigua and Barbuda 0,774 76,0 8,9 13,8 18 800 
62 Malaysia 0,773 75,0 9,5 12,7 21 824 
63 Mauritius 0,771 73,6 8,5 15,6 16 777 
64 Trinidad and Tobago 0,766 69,9 10,8 12,3 25 325 
65 Lebanon 0,765 80,0 7,9 13,2 16 263 
65 Panama 0,765 77,6 9,4 12,4 16 379 

67 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 0,764 74,6 8,6 14,2 17 067 

68 Costa Rica 0,763 79,9 8,4 13,5 13 012 
69 Turkey 0,759 75,3 7,6 14,4 18 391 
70 Kazakhstan 0,757 66,5 10,4 15,0 19 441 
71 Mexico 0,756 77,5 8,5 12,8 15 854 
71 Seychelles 0,756 73,2 9,4 11,6 24 632 
73 Saint Kitts and Nevis 0,750 73,6 8,4 12,9 20 150 
73 Sri Lanka 0,750 74,3 10,8 13,6 9 250 
75 Iran (Islamic Republic of) 0,749 74,0 7,8 15,2 13 451 
76 Azerbaijan 0,747 70,8 11,2 11,8 15 725 
77 Jordan 0,745 73,9 9,9 13,3 11 337 
77 Serbia 0,745 74,1 9,5 13,6 11 301 
79 Brazil 0,744 73,9 7,2 15,2 14 275 
79 Georgia 0,744 74,3 12,1 13,2 6 890 
79 Grenada 0,744 72,8 8,6 15,8 10 339 
82 Peru 0,737 74,8 9,0 13,1 11 280 
83 Ukraine 0,734 68,5 11,3 15,1 8 215 
84 Belize 0,732 73,9 9,3 13,7 9 364 

84 
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 0,732 75,2 8,2 13,3 11 745 

86 Bosnia and Herzegovina 0,731 76,4 8,3 13,6 9 431 
87 Armenia 0,730 74,6 10,8 12,3 7 952 
88 Fiji 0,724 69,8 9,9 15,7 7 214 
89 Thailand 0,722 74,4 7,3 13,1 13 364 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 
90 Tunisia 0,721 75,9 6,5 14,6 10 440 
91 China 0,719 75,3 7,5 12,9 11 477 

91 
Saint Vincent and the 
Grenadines 0,719 72,5 8,6 13,3 10 339 

93 Algeria 0,717 71,0 7,6 14,0 12 555 
93 Dominica 0,717 77,7 7,7 12,7 9 235 
95 Albania 0,716 77,4 9,3 10,8 9 225 
96 Jamaica 0,715 73,5 9,6 12,5 8 170 
97 Saint Lucia 0,714 74,8 8,3 12,8 9 251 
98 Colombia 0,711 74,0 7,1 13,2 11 527 
98 Ecuador 0,711 76,5 7,6 12,3 9 998 

100 Suriname 0,705 71,0 7,7 12,0 15 113 
100 Tonga 0,705 72,7 9,4 14,7 5 316 
102 Dominican Republic 0,700 73,4 7,5 12,3 10 844 

Середній людський розвиток 
103 Maldives 0,698 77,9 5,8 12,7 10 074 
103 Mongolia 0,698 67,5 8,3 15,0 8 466 
103 Turkmenistan 0,698 65,5 9,9 12,6 11 533 
106 Samoa 0,694 73,2 10,3 12,9 4 708 
107 Palestine, State of 0,686 73,2 8,9 13,2 5 168 
108 Indonesia 0,684 70,8 7,5 12,7 8 970 
109 Botswana 0,683 64,4 8,8 11,7 14 792 
110 Egypt 0,682 71,2 6,4 13,0 10 400 
111 Paraguay 0,676 72,3 7,7 11,9 7 580 
112 Gabon 0,674 63,5 7,4 12,3 16 977 

113 
Bolivia (Plurinational 
State of) 0,667 67,3 9,2 13,2 5 552 

114 Moldova (Republic of) 0,663 68,9 9,8 11,8 5 041 
115 El Salvador 0,662 72,6 6,5 12,1 7 240 
116 Uzbekistan 0,661 68,2 10,0 11,5 5 227 
117 Philippines 0,660 68,7 8,9 11,3 6 381 
118 South Africa 0,658 56,9 9,9 13,1 11 788 
118 Syrian Arab Republic 0,658 74,6 6,6 12,0 5 771 
120 Iraq 0,642 69,4 5,6 10,1 14 007 
121 Guyana 0,638 66,3 8,5 10,7 6 341 
121 Viet Nam 0,638 75,9 5,5 11,9 4 892 
123 Cape Verde 0,636 75,1 3,5 13,2 6 365 

124 
Micronesia (Federated 
States of) 0,630 69,0 8,8 11,4 3 662 

125 Guatemala 0,628 72,1 5,6 10,7 6 866 
125 Kyrgyzstan 0,628 67,5 9,3 12,5 3 021 
127 Namibia 0,624 64,5 6,2 11,3 9 185 
128 Timor-Leste 0,620 67,5 4,4 11,7 9 674 
129 Honduras 0,617 73,8 5,5 11,6 4 138 
129 Morocco 0,617 70,9 4,4 11,6 6 905 
131 Vanuatu 0,616 71,6 9,0 10,6 2 652 
132 Nicaragua 0,614 74,8 5,8 10,5 4 266 
133 Kiribati 0,607 68,9 7,8 12,3 2 645 
133 Tajikistan 0,607 67,2 9,9 11,2 2 424 
135 India 0,586 66,4 4,4 11,7 5 150 
136 Bhutan 0,584 68,3 2,3 12,4 6 775 
136 Cambodia 0,584 71,9 5,8 10,9 2 805 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 
138 Ghana 0,573 61,1 7,0 11,5 3 532 

139 
Lao People’s Democratic 
Republic 0,569 68,3 4,6 10,2 4 351 

140 Congo 0,564 58,8 6,1 11,1 4 909 
141 Zambia 0,561 58,1 6,5 13,5 2 898 
142 Bangladesh 0,558 70,7 5,1 10,0 2 713 
142 Sao Tome and Principe 0,558 66,3 4,7 11,3 3 111 
144 Equatorial Guinea 0,556 53,1 5,4 8,5 21 972 

Низький людський розвиток 
145 Nepal 0,540 68,4 3,2 12,4 2 194 
146 Pakistan 0,537 66,6 4,7 7,7 4 652 
147 Kenya 0,535 61,7 6,3 11,0 2 158 
148 Swaziland 0,530 49,0 7,1 11,3 5 536 
149 Angola 0,526 51,9 4,7 11,4 6 323 
150 Myanmar 0,524 65,2 4,0 8,6 3 998 
151 Rwanda 0,506 64,1 3,3 13,2 1 403 
152 Cameroon 0,504 55,1 5,9 10,4 2 557 
152 Nigeria 0,504 52,5 5,2 9,0 5 353 
154 Yemen 0,500 63,1 2,5 9,2 3 945 
155 Madagascar 0,498 64,7 5,2 10,3 1 333 
156 Zimbabwe 0,492 59,9 7,2 9,3 1 307 
157 Papua New Guinea 0,491 62,4 3,9 8,9 2 453 
157 Solomon Islands 0,491 67,7 4,5 9,2 1 385 
159 Comoros 0,488 60,9 2,8 12,8 1 505 

159 
Tanzania (United 
Republic of) 0,488 61,5 5,1 9,2 1 702 

161 Mauritania 0,487 61,6 3,7 8,2 2 988 
162 Lesotho 0,486 49,4 5,9 11,1 2 798 
163 Senegal 0,485 63,5 4,5 7,9 2 169 
164 Uganda 0,484 59,2 5,4 10,8 1 335 
165 Benin 0,476 59,3 3,2 11,0 1 726 
166 Sudan 0,473 62,1 3,1 7,3 3 428 
166 Togo 0,473 56,5 5,3 12,2 1 129 
168 Haiti 0,471 63,1 4,9 7,6 1 636 
169 Afghanistan 0,468 60,9 3,2 9,3 1 904 
170 Djibouti 0,467 61,8 3,8 6,4 3 109 
171 Côte d’Ivoire 0,452 50,7 4,3 8,9 2 774 
172 Gambia 0,441 58,8 2,8 9,1 1 557 
173 Ethiopia 0,435 63,6 2,4 8,5 1 303 
174 Malawi 0,414 55,3 4,2 10,8 715 
175 Liberia 0,412 60,6 3,9 8,5 752 
176 Mali 0,407 55,0 2,0 8,6 1 499 
177 Guinea-Bissau 0,396 54,3 2,3 9,0 1 090 
178 Mozambique 0,393 50,3 3,2 9,5 1 011 
179 Guinea 0,392 56,1 1,6 8,7 1 142 
180 Burundi 0,389 54,1 2,7 10,1 749 
181 Burkina Faso 0,388 56,3 1,3 7,5 1 602 
182 Eritrea 0,381 62,9 3,4 4,1 1 147 
183 Sierra Leone 0,374 45,6 2,9 7,5 1 815 
184 Chad 0,372 51,2 1,5 7,4 1 622 
185 Central African Republic 0,341 50,2 3,5 7,2 588 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 

186 
Congo (Democratic 
Republic of the) 0,338 50,0 3,1 9,7 444 

187 Niger 0,337 58,4 1,4 5,4 873 
Інші країни чи території 

 
Korea (Democratic 
People’s Rep. of) .. 70,0 .. .. .. 

 Marshall Islands .. 72,6 .. .. 4 206 
 Monaco .. .. .. .. .. 
 Nauru .. .. .. 9,3 .. 
 San Marino .. .. .. 15,3 .. 
 Somalia .. 55,1 .. .. .. 
 South Sudan .. 55,3 .. .. 1 450 
 Tuvalu .. .. .. 10,8 5 151 
 У світі 0,702 70,8 7,7 12,2 13 723 

Джерело: [303]. 
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Додаток Д 

Джерела фінансування соціального захисту в Україні 

Таблиця Д.1 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Соціальні внески 102259,87 67,62 136776,04 67,58 132892,26 64,14 156480,43 62,80 183337,99 63,20 203337,33 63,24 
1.1. Соціальні внески 

роботодавцями 95047,38 62,85 125234,68 61,88 122425,56 59,09 134745,26 54,08 158756,50 54,73 175305,59 54,52 

1.2. Соціальні внески 
соціально захищеними 

громадянами 
7212,49 4,77 11541,36 5,70 10466,70 5,05 21735,17 8,72 24581,49 8,47 28031,75 8,72 

1.2.1. Працівники 4700,24 3,11 7676,67 3,79 8280,53 4,00 9090,74 3,65 10376,80 3,58 11899,89 3,70 
1.2.2. Працюючі не по 

найму 2465,18 1,63 3799,48 1,88 2137,26 1,03 12596,43 5,06 14169,65 4,88 16094,16 5,01 

1.2.3. Пенсіонери та 
інші 47,06 0,03 65,22 0,03 48,91 0,02 48,00 0,02 35,04 0,01 37,69 0,01 

ІІ. Внески 
центрального уряду 48805,88 32,27 65325,96 32,28 74046,21 35,74 90693,38 36,40 105162,21 36,25 116507,21 36,24 

Центральний уряд 30399,67 20,10 40660,59 20,09 46475,61 22,43 56952,23 22,86 68859,95 23,74 74646,39 23,22 
Державний уряд і 

місцеві адміністрації 18406,21 12,17 24665,37 12,19 27570,60 13,31 33741,15 13,54 36302,26 12,51 41860,82 13,02 

ІІІ. Інші надходження 153,63 0,10 296,43 0,15 246,00 0,12 2011,22 0,80 1590,34 0,55 1673,16 0,52 
Усього надходжень 151219,38 100,00 202398,43 100,00 207184,47 100,00 249179,03 100,00 290090,54 100,00 321517,71 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [41; 44; 45] 
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Таблиця Д.2 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр. за напрямами 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Соціальний захист 
безробітних 3718,10 2,46 4763,10 2,35 5804,39 2,80 7189,95 2,89 8075,63 2,78 9248,41 2,88 

Соціальний захист в 
разі професійної 
хвороби або 
нещасного випадку 
на виробництві 

3020,00 2,00 3948,99 1,95 3158,80 1,52 4150,72 1,67 5462,14 1,88 6221,27 1,93 

Соціальний захист в 
разі тимчасової 
втрати 
працездатності 

5483,36 3,63 7212,45 3,56 6812,46 3,29 7932,80 3,18 8522,75 2,94 10010,68 3,11 

Соціальний захист 
пенсіонерів 75534,01 49,95 101950,57 50,37 99821,15 48,18 119342,74 47,89 139055,61 47,94 157980,38 49,14 

Лікарняні каси 55,75 0,04 63,14 0,03 77,77 0,04 83,16 0,03 83,18 0,03 90,21 0,03 
Соціальні виплати 
роботодавців 1752,74 1,16 2245,49 1,11 2234,15 1,08 3535,28 1,42 2568,02 0,89 2832,59 0,88 

Компенсація 
житлових витрат 4551,52 3,01 4200,00 2,08 4827,78 2,33 5627,41 2,26 6625,85 2,28 7455,76 2,32 

Соціальний захист 
сімей 7103,84 4,70 9693,37 4,79 13407,90 6,47 18317,20 7,35 22359,84 7,71 26182,06 8,14 

Охорона здоров’я 20944,67 13,85 27692,44 13,68 30618,10 14,78 37927,75 15,22 40882,52 14,09 46390,33 14,43 
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Продовження табл. Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Соціальний захист 
працівників 
державного 
управління 

1983,39 1,31 2714,52 1,34 3038,01 1,47 3252,21 1,31 4240,42 1,46 3707,53 1,15 

Соціальний захист 
осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 

2302,39 1,52 3359,99 1,66 3865,08 1,87 4138,52 1,66 5384,86 1,86 4720,69 1,47 

Соціальний захист 
військовослужбовців 10736,78 7,10 13896,04 6,87 11988,79 5,79 12834,10 5,15 16733,84 5,77 14630,91 4,55 

Місцеві бюджети 3585,57 2,37 5009,89 2,48 5162,33 2,49 6621,06 2,66 7920,06 2,73 10158,77 3,16 
Державний бюджет 10447,27 6,91 15648,46 7,73 16367,76 7,90 18226,12 7,31 22175,80 7,64 21888,11 6,81 
Усього 151219,38 100,00 202398,43 100,00 207184,47 100,00 249179,03 100,00 290090,54 100,00 321517,71 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [41; 44; 45] 
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Додаток Е 

Виплати на соціальне страхування 

Таблиця Е.1 

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів  

роботодавців, на які не нараховується єдиний  внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне  страхування 
I. Виплати, які здійснюються у грошовій формі II. Виплати, які надаються в натуральній або 

грошовій формі 
1 2 

1. Соціальні допомоги та виплати, встановлені 
колективним договором (працівникам, які 
перебувають у відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, на 
народження дитини, сім’ям з неповнолітніми 
дітьми тощо). 

1. Вартість вугілля та вугільних брикетів, 
безоплатно наданих працівникам в обсягах 
та за переліком професій, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України, або виплата 
грошової компенсації вартості такого 
вугілля та вугільних брикетів. 

2. Одноразова допомога працівникам, які 
виходять на пенсію згідно із законодавством та 
колективними договорами (включаючи грошову 
допомогу державним службовцям та науковим 
(науково-педагогічним) працівникам), 
військовослужбовцям при звільненні з військової 
служби. 

2. Платіж згідно з договорами добровільного 
медичного та пенсійного страхування 
працівників і членів їх сімей. 

3. Надбавки та доплати до державних пенсій 
працюючим пенсіонерам. 

3. Витрати на колективне харчування 
плавскладу річкового, морського та 
рибопромислового флоту, а також 
харчування льотного складу цивільної 
авіації під час виконання завдань польоту, 
що можуть бути прирівняні до добових 
витрат, що виплачуються у разі 
відрядження. 

4. Вихідна допомога у разі припинення 
трудового договору. 

4. Витрати на харчування учасників 
спортивних заходів, у тому числі суддів, на 
час перебування на спортивних змаганнях та 
навчально-тренувальних зборах у межах 
установлених норм. 

5. Відшкодування, нараховані працівникам за час 
затримки розрахунку при звільненні. 

5. Відшкодування працівникам витрат на 
придбання ними спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту в разі невидачі їх 
роботодавцем або вартість виданого згідно з 
діючими нормами спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту, 
мийних та знешкоджувальних засобів, 
молока та лікувально-профілактичного 
харчування. 

6. Витрати на відрядження, а саме: добові (у 
повному обсязі), вартість проїзду, витрати на 
наймання житлового приміщення. Компенсаційні 
виплати та добові, які виплачуються у разі 
переїзду на роботу в іншу місцевість згідно із 
законодавством. 

6. Вартість придбаних роботодавцем 
проїзних квитків, що персонально не 
розподіляються між працівниками, а 
видаються їм у разі потреби для виконання 
виробничих завдань (у зв’язку із 
специфікою роботи). 
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Продовження табл. Е1 

1 2 
7. Виплати в установленому розмірі особам, які 
потерпіли від Чорнобильської катастрофи  у 
розмірах, передбачених законодавством, за 
роботу на територіях радіоактивного 
забруднення, оплата додаткових відпусток, що 
надаються згідно законодавства 

7. Витрати на перевезення працівників до 
місця роботи як власним, так і орендованим 
транспортом (крім оплати праці водіїв). 

8. Компенсація моральної шкоди працівникам, 
що виплачується за рішенням суду. 

8. Вартість подарунків до свят і квитків на 
видовищні заходи для дітей працівників. 

9. Винагорода, що сплачується за авторським 
договором на створення та використання творів 
науки, літератури та мистецтва, крім гонорару 
штатним працівникам редакцій газет, журналів, 
інших засобів масової інформації, видавництв, 
установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що 
нараховується за ставками (розцінками) 
авторської (постановочної) винагороди, 
нарахованої на відповідному підприємстві. 
Винагороди за відкриття, винаходи та 
раціоналізаторські пропозиції та їх 
використання. 

9. Витрати на підготовку та перепідготовку 
кадрів (крім суми заробітної плати, що 
зберігається за основним місцем роботи 
працівників, за час їх навчання з відривом 
від виробництва в системі підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів), а 
саме: 
- витрати на оплату навчання працівників у 
вищих навчальних закладах та установах 
підвищення кваліфікації, професійної 
підготовки та перепідготовки кадрів; 
- стипендії слухачам підготовчих відділень, 
студентам, аспірантам, направленим 
підприємствами на навчання з відривом від 
виробництва у вищі навчальні заклади; 
- оплата проїзду до місцезнаходження 
навчального закладу та назад; 
- витрати, пов’язані з організацією 
навчального процесу. 

10. Надбавки (польове забезпечення) до 
тарифних ставок і посадових окладів 
працівників, що направляються для виконання 
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і 
будівельних робіт, і працівників, робота яких 
виконується вахтовим методом, постійно 
проводиться в дорозі або має роз’їзний 
(пересувний) характер, у визначених 
законодавством розмірах. 

10. Витрати на проведення культурно-
освітніх і оздоровчих заходів та утримання 
громадських служб (крім оплати праці 
працівників, які їх обслуговують). 
Витрати на благоустрій садівничих 
товариств (будівництво шляхів, енерго- та 
водопостачання, осушення та інші витрати 
загального характеру), будівництво гаражів 
для працівників. 

11. Компенсації працівникам за використання 
для потреб виробництва власного інструмента та 
особистого транспорту. 

11. Витрати на платне навчання працівників 
і членів їх сімей, не пов’язане з виробничою 
необхідністю, згідно з договором між 
підприємством та навчальним закладом. 

12. Довічна плата за звання дійсного члена та 
члена-кореспондента академії наук. 

12. Вартість житла, переданого у власність 
працівникам. 

13. Позики, видані працівникам для поліпшення 
житлових умов, на індивідуальне будівництво, 
заведення домашнього господарства. 

13. Витрати на оплату послуг з лікування 
працівників, які були надані установами 
охорони здоров’я. 

14. Матеріальна допомога разового характеру, 
що надається окремим працівникам у зв’язку із 
сімейними обставинами, на оплату лікування, 
оздоровлення дітей, поховання. 

14. Доходи за акціями та інші доходи від 
участі працівників у власності підприємства 
(дивіденди, відсотки, виплати за паями), а 
також доходи від здавання в оренду землі. 

15. Допомога, що виплачується молодим 
спеціалістам під час відпустки після закінчення 
навчального закладу. 

 

Джерело:  побудовано автором за [201; 202; 204; 205] 
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Таблиця Е.2 

Тарифи розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

Клас професійного 
ризику виробництва 

Тариф єдиного 
соціального 

внеску 

 Клас професійного 
ризику виробництва 

Тариф єдиного 
соціального 

внеску 
1.  36,76  35.  37,78 
2.  36,77  36.  37,86 
3.  36,78  37.  37,87 
4.  36,79  38.  37,96 
5.  36,80  39.  37,97 
6.  36,82  40.  37,99 
7.  36,83  41.  38,00 
8.  36,85  42.  38,03 
9.  36,86  43.  38,05 
10.  36,88  44.  38,10 
11.  36,90  45.  38,11 
12.  36,92  46.  38,19 
13.  36,93  47.  38,24 
14.  36,95  48.  38,26 
15.  37,00  49.  38,28 
16.  37,04  50.  38,45 
17.  37,06  51.  38,47 
18.  37,13  52.  38,52 
19.  37,16  53.  38,54 
20.  37,17  54.  38,57 
21.  37,18  55.  38,66 
22.  37,19  56.  38,74 
23.  37,26  57.  39,01 
24.  37,30  58.  39,02 
25.  37,33  59.  39,10 
26.  37,39  60.  39,48 
27.  37,45  61.  39,76 
28.  37,51  62.  39,90 
29.  37,58  63.  40,19 
30.  37,60  64.  40,40 
31.  37,61  65.  42,61 
32.  37,65  66.  42,72 
33.  37,66  67.  49,70 
34.  37,77  Для бюджетних 

установ  
36,30 

Джерело:  побудовано автором за [201; 202; 204; 205] 
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Таблиця Е.3 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

при окремих видах діяльності  
Клас професійного ризику виробництва Тариф  

Нарахування 
Для роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа осіб 
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, 
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують 
спеціальні роботи в польотах 

45,96 

Винагорода за цивільно-правовими договорами 34,70 
Для підприємств суднобудівної промисловості  33,20 
Оплата перших п’яти днів непрацездатності, крім батьків-вихователів дитячих 
будинків сімейного типу, прийомних батьків  33,20 

Для підприємств у яких працюють інваліди  8,41 
Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, 
зокрема УТОГ та УТОС, в яких інвалідів не менш 50% загальної чисельності 
працюючих, і фонд оплати праці таких інвалідів складає не менш 25%  

5,3 

Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких інвалідів не 
менш 50% загальної чисельності працюючих, і фонд оплати праці таких інвалідів не 
менш 25% суми витрат на оплату праці 

5,5 

Для роботодавців, що виплачують грошове забезпечення працівникам 
військовослужбовцям рядового і начальницького складу (крім строкової військової 
служби) 

34,70 

Оплата тимчасової непрацездатності та допомога у зв’язку із вагітністю та пологами 
для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, отримують 
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; осіб, які отримують допомогу по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку; грошове забезпечення осіб, які 
проходять строкову військову службу; непрацюючим працездатним особам, що 
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом 1 групи, престарілим 

33,20 

Грошове забезпечення для батьків вихователів дитячих будинків сімейного типу, 
прийомних батьків 33,20 

Для підприємців-фізичних осіб та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно  34,70 
Для підприємців-фізичних осіб та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно при 
добровільній участі у страхуванні ТВП 36,60 

Для підприємців-фізичних осіб та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно при 
добровільній участі у страхуванні НВПЗ 36,21 

Для підприємців-фізичних осіб та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно для 
добровільного страхування в усіх фондах 38,11 

Утримання  
У загальному випадку 3,6 
Із заробітної плати інвалідів, які працюють на підприємствах УТОС та УТОГ 2,85 
Винагороди за цивільно-правовими договорами фізичних осіб-підприємців та осіб, що 
забезпечують себе роботою самостійно  2,6 

Оплата перших п’яти днів непрацездатності, допомога по вагітності та пологах 2,0 
Для державних службовців, працівників прокуратури, засобів масової інформації, 
наукових працівників, НБУ, органів місцевого самоврядування, митниці, народних 
депутатів, помічників-консультантів народних депутатів, льотних екіпажів повітряних 
суден цивільної авіації  

6,1 

Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) 2,6 
Джерело:  побудовано автором за [201; 202; 204; 205] 
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Додаток Є 

Соціальний захист за категоріями реципієнтів 

Таблиця Є.1 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту пенсіонерів в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Соціальні внески 75467,09 99,91 101794,90 99,85 99696,28 99,87 117481,65 98,44 137685,55 99,01 156503,72 99,07 
1.1. Соціальні внески 

роботодавцями 69762,12 92,36 92165,04 90,40 91585,59 91,75 98527,62 82,56 115531,79 83,08 131343,12 83,14 

1.2. Соціальні внески 
соціально 

захищеними 
громадянами 

5704,98 7,55 9629,87 9,45 8110,69 8,13 18954,03 15,88 22153,75 15,93 25160,60 15,93 

1.2.1. Працівники 3600,33 4,77 6239,92 6,12 6376,63 6,39 6794,81 5,69 7949,45 5,72 9029,16 5,72 
1.2.2. Працюючі не 

по найму 2057,58 2,72 3324,73 3,26 1685,15 1,69 12111,22 10,15 14169,26 10,19 16093,75 10,19 

1.2.3. Пенсіонери та 
інші 47,06 0,06 65,22 0,06 48,91 0,05 48,00 0,04 35,04 0,03 37,69 0,02 

ІІ. Інші надходження 66,91 0,09 155,67 0,15 124,88 0,13 1861,09 1,56 1370,07 0,99 1476,66 0,93 
Усього надходжень 75534,01 100,00 101950,57 100,00 99821,15 100,00 119342,74 100,00 139055,61 100,00 157980,38 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [54] 
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Таблиця Є.2 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності 

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Соціальні внески 5433,29 99,09 7134,27 98,92 6754,29 99,15 7868,81 99,19 8397,34 98,53 9942,23 99,32 
1.1. Соціальні 

внески 
роботодавцями 

4907,28 89,49 6496,46 90,07 6124,59 89,90 7146,53 90,09 8267,32 97,00 9697,8 96,87 

1.2. Соціальні 
внески соціально 

захищеними 
громадянами 

526,01 9,59 637,81 8,84 629,7 9,24 722,28 9,10 130,01 1,53 244,43 2,44 

1.2.1. Працівники 118,68 2,16 163,39 2,27 177,93 2,61 237,41 2,99 130,01 1,53 244,43 2,44 
1.2.2. Працюючі не 

по найму 407,34 7,43 474,42 6,58 451,77 6,63 484,87 6,11 0 0,00 0 0,00 

ІІ. Інші 
надходження 50,07 0,91 78,18 1,08 58,18 0,85 63,98 0,81 125,41 1,47 68,45 0,68 

Усього надходжень 5483,36 100,00 7212,45 100,00 6812,46 100,00 7932,8 100,00 8522,75 100,00 10010,68 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.3 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту в разі професійної хвороби або 

нещасного випадку на виробництві в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Соціальні внески 3006,43 99,55 3928,99 99,49 3140,65 99,43 4137,76 99,69 5439,88 99,59 6181,01 99,35 
1.1. Соціальні внески 

роботодавцями 3006,36 99,55 3928,90 99,49 3140,54 99,42 4137,62 99,68 5439,72 99,59 6180,86 99,35 

1.2. Соціальні внески 
соціально захищеними 

громадянами 
0,07 0,002 0,09 0,002 0,11 0,003 0,15 0,004 0,16 0,003 0,14 0,002 

1.2.1. Працівники 0,07 0,002 0,09 0,002 0,11 0,003 0,15 0,004 0,16 0,003 0,14 0,002 
ІІ. Інші надходження 13,57 0,45 20,00 0,51 18,15 0,57 12,96 0,31 22,27 0,41 40,27 0,65 
Усього надходжень 3020,00 100,00 3948,99 100,00 3158,80 100,00 4150,72 100,00 5462,14 100,00 6221,27 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.4 

Динаміка складу та структури джерел фінансування соціального захисту безробітних в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Соціальні внески 3594,79 96,68 4717,24 99,04 5759,15 99,22 7121,2 99,04 7982,12 98,84 9142,74 98,86 
1.1. Соціальні внески 

роботодавцями 2669,11 71,79 3506,78 73,62 4110,72 70,82 5145,66 71,57 5767,74 71,42 6606,39 71,43 

1.2. Соціальні внески 
соціально захищеними 

громадянами 
925,68 24,90 1210,46 25,41 1648,43 28,40 1975,55 27,48 2214,38 27,42 2536,36 27,42 

1.2.1. Працівники 925,48 24,89 1210,22 25,41 1648,2 28,40 1975,34 27,47 2214,15 27,42 2536,1 27,42 
1.2.2. Працюючі не 

по найму 0,2 0,01 0,24 0,01 0,23 0,00 0,2 0,00 0,23 0,00 0,26 0,00 

ІІ. Внески 
центрального уряду 100,23 2,70 3,28 0,07 0,44 0,01 1,55 0,02 20,92 0,26 17,89 0,19 

ІІІ. Інші надходження 23,07 0,62 42,58 0,89 44,8 0,77 67,2 0,93 72,59 0,90 87,78 0,95 
Усього надходжень 3718,1 100,00 4763,1 100,00 5804,39 100,00 7189,95 100,00 8075,63 100,00 9248,41 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.5 

Динаміка складу та структури джерел формування соціальних внесків в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Лікарняні каси 55,75 0,05 63,14 0,05 77,77 0,06 83,16 0,05 83,18 0,05 90,21 0,04 
Соціальні виплати 
роботодавців 1752,74 1,71 2245,49 1,64 2234,15 1,68 3535,28 2,26 2568,02 1,40 2832,59 1,39 

Соціальний захист 
безробітних 3594,79 3,52 4717,24 3,45 5759,15 4,33 7121,20 4,55 7982,12 4,35 9142,74 4,50 

Соціальний захист в 
разі професійної 
хвороби або нещасного 
випадку на виробництві 

3006,43 2,94 3928,99 2,87 3140,65 2,36 4137,76 2,64 5439,88 2,97 6181,01 3,04 

Соціальний захист в 
разі тимчасової втрати 
працездатності 

5433,29 5,31 7134,27 5,22 6754,29 5,08 7868,81 5,03 8397,34 4,58 9942,23 4,89 

Соціальний захист 
пенсіонерів 75467,09 73,80 101794,90 74,42 99696,28 75,02 117481,65 75,08 137685,55 75,10 156503,72 76,97 

Соціальний захист 
працівників державного 
управління 

1983,39 1,94 2714,52 1,98 3038,01 2,29 3252,21 2,08 4240,42 2,31 3707,53 1,82 

Соціальний захист 
військовослужбовців 10736,78 10,50 13896,04 10,16 11988,79 9,02 12834,10 8,20 16733,84 9,13 14630,91 7,20 

Державний бюджет 229,61 0,22 281,47 0,21 203,18 0,15 166,24 0,11 207,65 0,11 306,39 0,15 
Усього соціальних 
внесків 102259,87 100,00 136776,04 100,00 132892,26 100,00 156480,43 100,00 183337,99 100,00 203337,33 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.6 

Динаміка складу та структури видатків за схемами соціального захисту в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума,  
млн. грн. 

Частка, 
% 

І. Допомога соціального 
захисту 147996,79 97,67 209063,11 97,60 235289,39 97,96 277596,13 97,92 306155,27 98,01 343893,23 98,15 

1.1. Допомога соціального 
захисту без перевірки на 

нужденність 
142557,94 94,08 203855,92 95,16 229756,21 95,66 271160,35 95,65 298438,96 95,54 334341,87 95,43 

- грошова 118823,96 78,42 172807,75 80,67 196103,31 81,65 228845,35 80,72 252287,03 80,76 283327,42 80,87 
- натуральна 23733,98 15,66 31048,17 14,49 33652,89 14,01 42314,99 14,93 46151,93 14,77 51014,45 14,56 

1.2. Допомога соціального 
захисту з перевіркою на 

нужденність 
5438,86 3,59 5207,19 2,43 5533,18 2,30 6435,78 2,27 7716,31 2,47 9551,36 2,73 

- грошова 887,34 0,59 1007,19 0,47 705,40 0,29 808,37 0,29 1090,46 0,35 2095,60 0,60 
- натуральна 4551,52 3,00 4200,00 1,96 4827,78 2,01 5627,41 1,98 6625,85 2,12 7455,76 2,13 

ІІ. Адміністративні 
затрати 2584,96 1,71 3879,29 1,81 3679,23 1,53 4250,92 1,50 4459,95 1,43 4590,34 1,31 

ІІІ. Інші видатки 939,21 0,62 1272,46 0,59 1221,21 0,51 1653,44 0,58 1756,71 0,56 1879,72 0,54 
Усього видатків 151520,97 100,00 214214,86 100,00 240189,83 100,00 283500,49 100,00 312371,94 100,00 350363,30 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.7 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за джерелами фінансування в Україні  

у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Соціальний захист 
безробітних 3429,26 2,26 4715,62 2,20 5883,25 2,45 6442,17 2,27 7783,34 2,49 6933,29 1,98 

Соціальний захист 
в разі тимчасової 
втрати 
працездатності 

5233,85 3,45 7212,43 3,37 7483,44 3,12 8151,66 2,88 7518,96 2,41 9235,42 2,64 

Соціальний захист 
в разі професійної 
хвороби або 
нещасного випадку 
на виробництві 

2995,62 1,98 3819,22 1,78 3792,64 1,58 4266,22 1,50 4977,51 1,59 6021,69 1,72 

Соціальний захист 
пенсіонерів 77176,28 50,93 114714,71 53,55 132068,74 54,99 154757,53 54,59 163805,41 52,44 191430,05 54,64 

Лікарняні каси 55,75 0,04 63,14 0,03 77,77 0,03 83,16 0,03 83,18 0,03 90,21 0,03 
Соціальні виплати 
роботодавців 1752,74 1,16 2245,49 1,05 2234,15 0,93 3535,28 1,25 2568,02 0,82 2832,59 0,81 

Компенсація 
житлових витрат 4551,52 3,00 4200,00 1,96 4827,78 2,01 5627,41 1,98 6625,85 2,12 7455,76 2,13 

Соціальний захист 
сімей 7023,10 4,64 9693,37 4,53 13407,90 5,58 18317,20 6,46 22359,84 7,16 26182,06 7,47 

Місцеві бюджети 3585,57 2,37 5009,89 2,34 5162,33 2,15 6621,06 2,34 7920,06 2,54 10158,77 2,90 
Охорона здоров’я 20944,67 13,82 27692,44 12,93 30618,10 12,75 37927,75 13,38 40882,52 13,09 46390,33 13,24 
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Продовження табл. Є.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Соціальний захист 
працівників 
державного 
управління 

1983,39 1,31 2714,52 1,27 3038,01 1,26 3252,21 1,15 4240,42 1,36 3707,53 1,06 

Соціальний захист 
осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 

2302,39 1,52 3359,99 1,57 3865,08 1,61 4138,52 1,46 5384,86 1,72 4720,69 1,35 

Соціальний захист 
військовослужбовців 10736,78 7,09 13896,04 6,49 11988,79 4,99 12834,10 4,53 16733,84 5,36 14630,91 4,18 

Державний бюджет 9750,05 6,43 14878,00 6,95 15741,85 6,55 17546,20 6,19 21488,11 6,88 20574,00 5,87 
Усього 151520,97 100,00 214214,86 100,00 240189,83 100,00 283500,49 100,00 312371,94 100,00 350363,30 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.8 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією безробіття за джерелами фінансування в 

Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Соціальний захист 
безробітних 2467,9 95,00 3510,36 100,00 4850,9 100,00 4760,25 93,01 6058,48 94,36 5438,38 100,00 

Державний бюджет 130 5,00 - - - - 357,8 6,99 362,01 5,64 - - 
Усього 2597,89 100,00 3510,36 100,00 4850,9 100,00 5118,05 100,00 6420,48 100,00 5438,38 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.9 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією безробіття за видами допомоги  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Допомога 
соціального захисту 
без перевірки на 
нужденність 

2597,89 100,00 3510,36 100,00 4850,9 100,00 5118,05 100,00 6420,48 100,00 5438,38 100,00 

1.1. Грошова допомога 1868,22 71,91 2535,05 72,22 4043,86 83,36 3133,7 61,23 3943,16 61,42 4173,43 76,74 
1.1.1.Періодичні 
виплати 1771,89 68,20 2352,08 67,00 4042,43 83,33 3026,18 59,13 3943,16 61,42 4061,59 74,68 

1.1.1.1. Повна 
допомога у разі 
безробіття (допомога 
по безробіттю) 

1695,87 65,28 2254,32 64,22 4031,46 83,11 3023,46 59,07 3943,16 61,42 4061,59 74,68 

1.1.1.2. Часткова 
допомога у разі 
безробіття (допомога 
при скороченому 
робочому дні при 
занепаді підприємства) 

- - - - 10,98 0,23 2,72 0,05 - - - - 
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Продовження табл. Є.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.3. Утримання під 
час професійного 
навчання (виплати на 
навчання безробітним) 

76,02 2,93 97,76 2,78 - - - - - - - - 

1.1.2. Одноразові 
виплати 96,34 3,71 182,98 5,21 1,43 0,03 107,52 2,10 - - 111,84 2,06 

1.1.2.1. Виплати 
грошової допомоги 
однією сумою 

96,34 3,71 182,98 5,21 1,43 0,03 107,52 2,10 - - 111,84 2,06 

1.2. Допомога в 
натуральній формі 729,67 28,09 975,31 27,78 807,04 16,64 1984,35 38,77 2477,32 38,58 1264,95 23,26 

1.2.1. Професійне 
навчання (виплати на 
навчання закладам, що 
навчають безробітних) 

121,71 4,68 230,77 6,57 277,52 5,72 689,29 13,47 550,71 8,58 240,94 4,43 

1.2.2.Послуги з 
працевлаштування і 
допомога в пошуках 
роботи (послуги 
інформування і 
консультації з 
професійної 
діяльності) 

607,96 23,40 744,54 21,21 529,52 10,92 1295,06 25,30 1926,61 30,01 1024 18,83 

Разом допомога 
соціального захисту 2597,89 100,00 3510,36 100,00 4850,9 100,00 5118,05 100,00 6420,48 100,00 5438,38 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.10 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту на випадок безробіття за видами допомоги  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Допомога 
соціального захисту без 
перевірки на 
нужденність 

2467,90 71,97 3510,36 74,44 4850,90 82,45 4760,25 73,89 6058,45 77,84 5438,38 78,44 

1.1. Грошова допомога 1868,22 54,48 2535,05 53,76 4043,86 68,74 3133,70 48,64 3943,16 50,66 4173,43 60,19 
1.1.1.Періодичні 
виплати 1771,89 51,67 2352,08 49,88 4042,43 68,71 3026,18 46,97 3943,16 50,66 4061,59 58,58 

1.1.1.1. Повна допомога 
у разі безробіття 
(допомога по 
безробіттю) 

1695,87 49,45 2254,32 47,81 4031,46 68,52 3023,46 46,93 3943,16 50,66 4061,59 58,58 

1.1.1.2. Часткова 
допомога у разі 
безробіття (допомога 
при скороченому 
робочому дні при 
занепаді підприємства) 

- - - - 10,98 0,19 2,72 0,04 - - - - 

1.1.1.3. Утримання під 
час професійного 
навчання (виплати на 
навчання безробітним) 

76,02 2,22 97,76 2,07 - - - - - - - - 
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Продовження табл. Є.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.4.Передбачувана 
пенсія по старості (до 
досягнення пенсійного 
віку) 

148,75 4,34 13,62 0,29 7,08 0,12 25,17 0,39 92,56 1,19 77,73 1,12 

1.1.2. Одноразові 
виплати 96,34 2,81 182,98 3,88 1,43 0,02 107,52 1,67 - - 111,84 1,61 

1.1.2.1.Виплати 
грошової допомоги 
однією сумою 

96,34 2,81 182,98 3,88 1,43 0,02 107,52 1,67 - - 111,84 1,61 

1.1.2.2.Посмертна 
субсидія (єдиний 
платіж) 

1,77 0,05 1,70 0,04 1,70 0,03 1,22   0,02 1,46 0,02 

1.2. Допомога в 
натуральній формі 599,67 17,49 975,31 20,68 807,04 13,72 1626,54 25,25 2115,32 27,18 1264,95 18,24 

1.2.1. Професійне 
навчання (виплати на 
навчання закладам, що 
навчають безробітних) 

121,71 3,55 230,77 4,89 277,52 4,72 689,29 10,70 550,71 7,08 240,94 3,48 

1.2.2.Послуги з 
працевлаштування і 
допомога в пошуках 
роботи  

477,96 13,94 744,54 15,79 529,52 9,00 937,26 14,55 1564,61 20,10 1024,00 14,77 

1.3.Інші види допомоги 714,51 20,84 1006,96 21,35 1022,14 17,37 1548,02 24,03 1630,84 20,95 1303,88 18,81 
Разом допомога 
соціального захисту 3429,26 100,00 4715,62 100,00 5883,25 100,00 6442,17 100,00 7783,34 100,00 6933,29 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.11 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності   

за функціями в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Видатки за функцією 
Захворювання/медичне 

обслуговування 
3997,72 76,38 5312,26 73,65 5471,46 73,11 6033,98 74,02 5221,

47 69,44 6413,73 69,45 

Видатки за функцією 
Утриманці, що 

пережили 
годувальників 

32,92 0,63 35,17 0,49 28,34 0,38 25,77 0,32 21,00 0,28 34,12 0,37 

Видатки за функцією 
Сім’я/діти 854,16 16,32 1328,86 18,42 1493,51 19,96 1583,29 19,42 1767,

00 23,50 2189,21 23,70 

Інші видатки 
соціального захисту в 
разі тимчасової втрати 

працездатності   

349,05 6,67 536,13 7,43 490,13 6,55 508,63 6,24 509,4
9 6,78 598,36 6,48 

Разом видатки 
соціального захисту в 

разі тимчасової 
втрати 

працездатності   

5233,85 100,00 7212,43 100,00 7483,44 100,00 8151,66 100,00 7518,
96 100,00 9235,42 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.12 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності  за видами 

допомоги в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Оплачені лікарняні 2723,56 52,04 3584,93 49,70 3610,60 48,25 4103,05 50,33 3925,74 52,21 4421,01 47,87 
Стаціонарне 
лікування 
(перебування в 
лікарні, клінічному 
санаторії) 

1035,19 19,78 1394,70 19,34 1516,12 20,26 1498,65 18,38 884,75 11,77 1518,71 16,44 

Інша допомога в 
натуральній формі 
(допомога по дому, 
транспортні засоби) 

238,97 4,57 332,64 4,61 344,74 4,61 432,28 5,30 410,98 5,47 474,01 5,13 

Посмертна субсидія 
(єдиний платіж) 32,92 0,63 35,17 0,49 28,34 0,38 25,77 0,32 21,00 0,28 34,12 0,37 

Допомога у разі 
декретної відпустки 854,16 16,32 1328,86 18,42 1493,51 19,96 1583,29 19,42 1767,00 23,50 2189,21 23,70 

Інші види допомоги 349,05 6,67 536,13 7,43 490,13 6,55 508,63 6,24 509,49 6,78 598,36 6,48 
Разом допомога 
соціального захисту в 
разі тимчасової 
втрати 
працездатності   

5233,85 100,00 7212,43 100,00 7483,44 100,00 8151,66 100,00 7518,96 100,00 9235,42 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.13 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією сім’я/діти за видами допомоги  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Допомога 
соціального захисту 
без перевірки на 
нужденність 

10226,50 100,00 14445,58 100,00 18755,93 100,00 24898,13 100,00 30061,55 100,00 35340,49 100,00 

1.1. Грошова 
допомога 9006,55 88,07 13045,58 90,31 17411,57 92,83 23469,40 94,26 28314,24 94,19 33421,55 94,57 

1.1.1.Періодична 6497,70 63,54 9193,74 63,64 13126,21 69,98 19176,89 77,02 22410,42 74,55 26151,87 74,00 
1.1.1.1. Допомога на 
підтримання 
доходів у випадку 
народження дитини 

2357,28 23,05 3336,70 23,10 5846,82 31,17 7729,20 31,04 8833,43 29,38 10242,32 28,98 

1.1.1.3. Виплата на 
сім’ю або дитину 
(витрати на 
утримання дитини) 

3370,79 32,96 3970,56 27,49 4971,28 26,51 8121,79 32,62 9698,70 32,26 11259,36 31,86 

1.1.1.4. Інші 
періодичні виплати 
грошової допомоги 
(виплати сім’ї 
дитини-інваліда) 

769,63 7,53 1886,48 13,06 2308,12 12,31 3325,90 13,36 3878,29 12,90 4650,19 13,16 



 444

Продовження табл. Є.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.2.Одноразова 2508,85 24,53 3851,84 26,66 4285,36 22,85 4292,51 17,24 5903,82 19,64 7269,68 20,57 
1.1.2.1.Субсидія при 
народженні дитини 1508,68 14,75 2335,51 16,17 2579,26 13,75 2444,74 9,82 3817,13 12,70 4706,74 13,32 

1.1.2.2.Допомога у 
разі декретної 
відпустки 

1000,17 9,78 1516,34 10,50 1698,17 9,05 1838,40 7,38 2071,74 6,89 2544,72 7,20 

1.1.2.3.Інші виплати 
грошової допомоги 
однією сумою 

0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 0,04 9,38 0,04 14,96 0,05 18,22 0,05 

1.2. Допомога в 
натуральній формі 1219,95 11,93 1400,00 9,69 1344,36 7,17 1428,72 5,74 1747,30 5,81 1918,94 5,43 

1.2.1.Інша допомога 
в натуральній формі 
(товари та послуги, 
центри дозвілля та 
відпочинку, знижені 
ціни, тарифи, 
вартість проїзду) 

1219,95 11,93 1400,00 9,69 1344,36 7,17 1428,72 5,74 1747,30 5,81 1918,94 5,43 

Разом допомога 
соціального захисту 10226,50 100,00 14445,58 100,00 18755,93 100,00 24898,13 100,00 30061,55 100,00 35340,49 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.14 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією сім’я/діти за джерелами фінансування 

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Соціальний 
захист в разі 
тимчасової втрати 
працездатності 

854,16 8,35 1328,86 9,20 1493,51 7,96 1583,29 6,36 1767 5,88 2189,21 6,19 

Соціальний 
захист сімей 6982,38 68,28 9662,02 66,89 13368,43 71,28 18263,4 73,35 22313,96 74,23 26142,43 73,97 

Місцеві бюджети 2278,15 22,28 3411,71 23,62 3847,2 20,51 5000,42 20,08 5925,26 19,71 6947,93 19,66 
Соціальний 
захист осіб, які 
постраждали 
внаслідок аварії 
на 
Чорнобильській 
АЕС 

101,98 1,00 31,28 0,22 35,96 0,19 39,42 0,16 40,21 0,13 47,69 0,13 

Державний 
бюджет 9,83 0,10 11,72 0,08 10,83 0,06 11,6 0,05 15,12 0,05 13,22 0,04 

Усього 10226,5 100,00 14445,58 100,00 18755,93 100,00 24898,13 100,00 30061,55 100,00 35340,49 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.15 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності за функціями в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Видатки за функцією 
Захворювання/медичне 
обслуговування 

2211,99 73,84 2642,95 69,20 2780,94 73,32 3209,22 75,22 3597,20 72,27 4644,11 77,12 

Видатки за функцією 
Інвалідність 74,07 2,47 73,13 1,91 44,67 1,18 39,75 0,93 71,19 1,43 44,34 0,74 

Видатки за функцією 
Утриманці, що пережили 
годувальників 

390,03 13,02 590,67 15,47 613,21 16,17 656,99 15,40 789,32 15,86 776,19 12,89 

Інші видатки соціального 
захисту від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

319,53 10,67 512,48 13,42 353,83 9,33 360,26 8,44 519,80 10,44 557,04 9,25 

Разом видатки соціального 
захисту в від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

2995,62 100,00 3819,22 100,00 3792,64 100,00 4266,22 100,00 4977,51 100,00 6021,69 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [229; 239] 
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Таблиця Є.16 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією утриманці, що пережили годувальників  

за видами допомоги в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1. Допомога 
соціального захисту 
без перевірки на 
нужденність 

1161,99 100,00 1711,47 100,00 1850,88 100,00 2072,61 100,00 2364,02 100,00 2514,35 100,00 

1.1. Грошова 
допомога 1161,99 100,00 1711,47 100,00 1850,88 100,00 2072,61 100,00 2364,02 100,00 2514,35 100,00 

1.1.1. Пенсія 
утриманців, що 
пережили 
годувальників 
(вдови, вдівці, 
сироти) 

94,16 8,10 247,6 14,47 305,59 16,51 327,13 15,78 426,54 18,04 372,93 14,83 

1.1.2. Посмертна 
субсидія (єдиний 
платіж) 

950,64 81,81 1312,56 76,69 1359,62 73,46 1553,81 74,97 1728,54 73,12 1889,13 75,13 

1.1.3. Інші виплати  117,18 10,08 151,31 8,84 185,68 10,03 191,67 9,25 208,95 8,84 252,29 10,03 
Допомога 
соціального захисту 1161,99 100,00 1711,47 100,00 1850,88 100,00 2072,61 100,00 2364,02 100,00 2514,35 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45] 
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Таблиця Є.17 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією утриманці, що пережили годувальників  

за джерелами фінансування в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Соціальний захист 
безробітних 1,77 0,15 1,7 0,10 1,69 0,09 1,22 0,06 1,46 0,06 1,46 0,06 

Соціальний захист в 
разі професійної 
хвороби або 
нещасного випадку 
на виробництві 

390,03 33,57 590,67 34,51 613,21 33,13 656,99 31,70 789,32 33,39 776,19 30,87 

Соціальний захист в 
разі тимчасової 
втрати 
працездатності 

32,92 2,83 35,17 2,05 28,34 1,53 25,77 1,24 21 0,89 34,12 1,36 

Соціальний захист 
пенсіонерів 581,76 50,07 882,03 51,54 969,6 52,39 1130,13 54,53 1224,92 51,82 1404,77 55,87 

Місцеві бюджети 2,08 0,18 3,1 0,18 3,3 0,18 4,83 0,23 4,79 0,20 5,37 0,21 
Соціальний захист 
працівників 
державного 
управління 

6,97 0,60 10,67 0,62 12,67 0,68 13,56 0,65 17,68 0,75 15,46 0,61 
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Продовження табл. Є.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Соціальний захист 
осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 

9,92 0,85 20,92 1,22 23,04 1,24 24,66 1,19 32,16 1,36 28,11 1,12 

Соціальний захист 
військовослужбовців 125,34 10,79 147,46 8,62 154,39 8,34 165,28 7,97 215,5 9,12 188,42 7,49 

Державний бюджет 11,2 0,96 19,74 1,15 44,65 2,41 50,17 2,42 57,19 2,42 60,45 2,40 
Усього 1161,99 100,00 1711,47 100,00 1850,88 100,00 2072,61 100,00 2364,02 100,00 2514,35 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45] 
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Таблиця Є.18 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією інвалідності за видами допомоги 

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Допомога 
соціального захисту 
без перевірки на 
нужденність 

2448,57 100,00 2998,81 100,00 3047,80 100,00 3368,99 100,00 4078,88 100,00 4527,88 100,00 

1.1. Грошова 
допомога 1266,01 51,70 1447,18 48,26 1594,60 52,32 1686,33 50,05 2142,40 52,52 2180,92 48,17 

1.1.1. Пенсія по 
інвалідності 1040,09 42,48 1239,40 41,33 1404,14 46,07 1503,14 44,62 1959,89 48,05 1713,59 37,85 

1.1.2. Інші 
періодичні виплати 
грошової допомоги 

225,92 9,23 207,78 6,93 190,46 6,25 183,19 5,44 182,52 4,47 467,33 10,32 

1.2. Допомога в 
натуральній формі 1182,57 48,30 1551,63 51,74 1453,21 47,68 1682,66 49,95 1936,47 47,48 2346,96 51,83 

1.2.1. Розміщення 
(забезпечення 
житлом та 
харчуванням) 

0,73 0,03 1,06 0,04 1,12 0,04 1,14 0,03 1,28 0,03 1,29 0,03 
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Продовження табл. Є.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.2. Допомога в 
задоволенні 
повсякденних турбот 
(допомога по дому та 
плату по догляду 
інвалідів) 

506,08 20,67 816,66 27,23 912,20 29,93 1099,94 32,65 1311,86 32,16 1471,62 32,50 

1.2.3. Реабілітація 
(забезпечення 
товарами а 
послугами і 
професійним 
навчанням в 
спеціалізованих 
закладах) 

231,56 9,46 284,04 9,47 205,91 6,76 169,12 5,02 212,10 5,20 309,36 6,83 

1.2.4. Інша допомога 
в натуральній формі 
(послуги і товари, 
знижені ціни, 
тарифи, вартість 
проїзду і т.д.) 

444,20 18,14 449,87 15,00 333,98 10,96 412,46 12,24 411,23 10,08 564,69 12,47 

Усього 2448,57 100,00 2998,81 100,00 3047,80 100,00 3368,99 100,00 4078,88 100,00 4527,88 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45] 
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Таблиця Є.19 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією інвалідності за джерелами фінансування  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Соціальний захист в 
разі професійної 
хвороби або 
нещасного випадку на 
виробництві 

74,07 3,03 73,13 2,44 44,67 1,47 39,75 1,18 71,19 1,75 44,34 0,98 

Соціальний захист 
пенсіонерів 164,75 6,73 158,43 5,28 148,75 4,88 138,91 4,12 129,20 3,17 118,93 2,63 

Соціальний захист 
осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 

947,05 38,68 1142,28 38,09 1340,83 43,99 1435,37 42,61 1871,52 45,88 1636,32 36,14 

Соціальний захист 
військовослужбовців 92,54 3,78 117,15 3,91 103,79 3,41 111,10 3,30 144,86 3,55 126,66 2,80 

Місцеві бюджети 412,65 16,85 582,09 19,41 602,24 19,76 761,14 22,59 878,96 21,55 1085,74 23,98 
Державний бюджет 757,51 30,94 925,74 30,87 807,53 26,50 882,71 26,20 983,15 24,10 1515,88 33,48 
Усього 2448,57 100,00 2998,81 100,00 3047,80 100,00 3368,99 100,00 4078,88 100,00 4527,88 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45] 
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Таблиця Є.20 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією похилий вік за видами допомоги  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. 
грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

1. Допомога 
соціального 
захисту без 
перевірки на 
нужденність 

97090,22 100,00 143153,53 100,00 159970,81 100,00 184817,22 100,00 203067,56 100,00 226011,00 100,00 

1.1. Грошова 
допомога 97053,77 99,96 143050,44 99,93 159702,34 99,83 184529,82 99,84 202692,84 99,82 225683,37 99,86 

1.1.1. Пенсія по 
старості 94218,05 97,04 137031,81 95,72 153149,89 95,74 177461,33 96,02 193542,94 95,31 217526,30 96,25 

1.1.2. Інші виплати  2,84 0,00 6,02 0,00 6,55 0,00 7,07 0,00 9,15 0,00 8,16 0,00 
1.2. Допомога в 
натуральній формі 36,45 0,04 103,09 0,07 268,47 0,17 287,40 0,16 374,73 0,18 327,63 0,14 

1.2.1. Допомога в 
задоволенні 
повсякденних 
турбот 
(допомога по дому 
та плату по догляду 
інвалідів) 

36,45 0,04 103,09 0,07 268,47 0,17 287,40 0,16 374,73 0,18 327,63 0,14 

Разом допомога 
соціального 
захисту 

97090,22 100,00 143153,53 100,00 159970,81 100,00 184817,22 100,00 203067,56 100,00 226011,00 100,00 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45] 
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Таблиця Є.21 

Динаміка складу та структури видатків соціального захисту за функцією похилий вік за джерелами фінансування  

в Україні у 2011-2016 рр. 

(станом на 01.01; млн.грн.) 

Показники 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Сума, 
млн. грн. 

Частка, 
% 

Соціальний захист 
безробітних 148,75 0,15 13,62 0,01 7,08 0,00 25,17 0,01 92,56 0,05 77,73 0,03 

Соціальний захист 
пенсіонерів 74519,49 76,75 110928,3 77,49 128097,2 80,08 150355,1 81,35 159149,3 78,37 186239,2 82,40 

Соціальний захист 
працівників 
державного 
управління 

1972,27 2,03 2698,9 1,89 3019,61 1,89 3232,52 1,75 4214,75 2,08 3685,08 1,63 

Соціальний захист 
осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 

1231,59 1,27 2148,68 1,50 2446,67 1,53 2619,18 1,42 3415,04 1,68 2985,87 1,32 

Соціальний захист 
військовослужбовців 10500,04 10,81 13612,01 9,51 11714,32 7,32 12540,29 6,79 16350,74 8,05 14295,96 6,33 

Державний бюджет 8718,08 8,98 13752,07 9,61 14685,98 9,18 16044,98 8,68 19845,22 9,77 18727,11 8,29 
Усього 97090,22 100,00 143153,5 100,00 159970,8 100,00 184817,2 100,00 203067,6 100,00 226011 100,00 
Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [44; 45]
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Додаток Ж 

Страхові випадки загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  

Таблиця Ж.1 

Страхові випадки у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

періоди їх оплати 
Страхові випадки Періоди їх оплати 

1 2 
1) тимчасова непрацездатність 
внаслідок захворювання або 

травми, не пов’язаної з 
нещасним випадком на 

виробництві 

Оплата перших п’яти днів здійснюється за рахунок 
коштів роботодавця, за рахунок Фонду – починаючи з 
шостого дня непрацездатності за весь період до 
відновлення працездатності або до встановлення медико-
соціальною експертною комісією інвалідності 
(встановлення іншої групи, підтвердження раніше 
встановленої групи інвалідності), незалежно від 
звільнення застрахованої особи в період втрати 
працездатності у порядку та розмірах, встановлених 
законодавством. Інвалідам, які працюють на 
підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, 
починаючи з першого дня непрацездатності за весь 
період до відновлення працездатності. Застрахованим 
особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, 
допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві, надається не більш як за 75 
календарних днів протягом календарного року 

2) необхідності догляду за 
хворою дитиною віком до 14 

років 

виплачується застрахованій особі з першого дня за 
період, протягом якого дитина за висновком лікаря 
потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів, 
якщо дитина потребує стаціонарного лікування – з 
першого дня за весь час перебування в стаціонарі разом з 
хворою дитиною. Допомога не надається, якщо 
застрахована особа перебувала у цей час у щорічній 
(основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці 
у зв’язку з навчанням або творчій відпустці 

3) необхідності догляду за 
хворим членом сім’ї 

з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у 
виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби 
члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за 7 
календарних днів. Допомога не надається, якщо 
застрахована особа перебувала у цей час у щорічній 
(основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці 
у зв’язку з навчанням або творчій відпустці 

4) догляду за дитиною віком 
до 3 років або дитиною-

інвалідом віком до 18 років у 
разі хвороби матері або іншої 
особи, яка доглядає за цією 

дитиною 

з першого дня за весь період захворювання. Допомога не 
надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час 
у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, 
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій 
відпустці 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 

5) карантин, накладений 
органами санітарно-

епідеміологічної служби 

з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї 
причини 

6) тимчасового переведення 
застрахованої особи на легшу, 

нижчеоплачувану роботу 
відповідно до медичного 

висновку 

з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два 
місяці. Ця допомога обчислюється за загальними 
правилами, але надається в розмірі, який разом із 
заробітком за тимчасово виконувану роботу не може 
перевищувати суми повного заробітку до часу 
переведення 

7) протезування з поміщенням 
у стаціонар протезно-

ортопедичного підприємства 

з першого дня за весь період перебування в цьому 
підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-
ортопедичного підприємства і назад 

8) санаторно-курортного 
лікування 

допомога надається, якщо тривалість щорічної (основної 
та додаткової) відпустки недостатня для лікування та 
проїзду до санаторно-курортного закладу і назад 

9) направлення застрахованої 
особи на лікування до 

реабілітаційного відділення 
санаторно-курортного закладу 

після перенесення 
захворювань і травм 

безпосередньо зі стаціонару 
лікувального закладу 

за весь час перебування у санаторно-курортному закладі 
(з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного 
закладу і у зворотному напрямку) 

10) супроводження дитини-
інваліда  на санаторно-

курортне лікування 

за весь період санаторно-курортного лікування дитини-
інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-
курортного закладу і назад) за наявності медичного 
висновку про необхідність стороннього догляду за нею 

Джерело: складено автором за [205-207]. 
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Джерело:  побудовано автором за [202] 

Рис. Ж.1 Страхові випадки та перелік необхідних документів для одержання допомоги на поховання 

Перелік необхідних документів для одержання 
допомоги на поховання 

1. Заява. 
 

2. Свідоцтво про смерть (оригінал), видана органами РАЦС. 

3. Копія свідоцтва про смерть. 
 

4. Довідка з КП про те, що померла особа проживала за 
даною адресою до дня смерті. 

5. Копія трудової книжки померлої особи або акт (довідка), 
складений майстрами КП про те, що померла особа не 
працювала, трудової книжки не мала. 

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 
одержувача допомоги. 

СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

1) смерть застрахованої особи; 

2) смерть членів сім’'ї, які перебували на утриманні 
застрахованої особи: 

2.1) дружини (чоловіка); 

2.2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 
18 років або старших цього віку, якщо вони стали 
інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – 
за умови, що вони не мають працездатних 
батьків), а студентів та учнів середніх 
професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів з денною формою навчання – до 23 
років; 

2.3) батька, матері; 

2.4) діда та баби за прямою лінією спорідненості. 
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Таблиця Ж.2 

Страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 
Підстава Розмір страхових виплат 

1 2 
ЩОМІСЯЧНІ СТРАХОВІ ВИПЛАТИ 

Встановлення МСЕК стійкої 
втрати працездатності 

Обчислюється: 
а) у загальному випадку – відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та 

середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я; 
б) якщо потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначається пенсія по 

інвалідності за таким самим страховим випадком – їхня сума не може перевищувати середньомісячний 
заробіток, який потерпілий отримував до ушкодження. 

Ушкодження здоров’я в період 
виробничого навчання 
(практики) 

Визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався 
потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії. 

Тимчасова втрата 
працездатності внаслідок 
нещасного випадку або 
професійного захворювання 

а) 100% витрат на лікування фінансується Фондом соціального страхування України; 
б) виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середнього заробітку 

(оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються 
власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації; 

Висновок МСЕК про 
необхідність тимчасового 
переведення потерпілого на 
легшу роботу 

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його 
середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної 
працездатності. 

Професійне навчання або 
перекваліфікацію за 
індивідуальною програмою 
реабілітації (якщо з часу 
встановлення ступеня втрати 
професійної працездатності 
минуло не більше одного року) 

Фонд провадить щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, 
визначеного програмою реабілітації. Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів 
та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його професійною 
підготовкою. 
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Продовження табл. Ж.2 
1 2 

Смерть потерпілого від 
нещасного випадку на 
виробництві чи професійного 
захворювання  

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, з урахуванням призначеної їм пенсії у разі 
втрати годувальника та інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили працездатність. 

Суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку 
потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували 
на його утриманні, але не мали права на ці виплати. Сума страхових виплат непрацездатним особам, які 
не перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку: 

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, 
призначеній судом; 

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати 
встановлюється Фондом. 

Смерть потерпілого, який 
одержував щомісячні 
страхові виплати, настала 
внаслідок ушкодження 
здоров’я від нещасного 
випадку на виробництві або 
професійного захворювання 

Розмір щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право, встановлюється виходячи з 
розміру щомісячної страхової виплати на день смерті потерпілого. Причинний зв’язок смерті потерпілого 
з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має підтверджуватися висновками відповідних 
медичних закладів. Одноразова допомога сім’ї та особам, які перебували на утриманні, у цьому випадку 
не виплачується. 

Народження дитини-інваліда 
внаслідок травмування на 
виробництві або 
професійного захворювання 
матері під час її вагітності 

Страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років – у розмірі 
середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше 
середньомісячного заробітку в країні на день виплати. 

ОДНОРАЗОВІ ВИПЛАТИ 
встановлення МСЕК стійкої 
втрати працездатності 

а) визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права 
потерпілого на страхову виплату; 

б) якщо доведено вину потерпілого розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку 
комісії з розслідування нещасного випадку, але не більш як на 50 %. 
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Продовження табл. Ж.2 
1 2 

встановлення МСЕК при 
подальших обстеженнях вищого 
ступеня втрати стійкої 
професійної працездатності, з 
урахуванням іншої професійної 
хвороби або іншого каліцтва, 
пов’язаного з виконанням 
трудових обов’язків 

розмір одноразової виплати визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати 
працездатності, щодо попереднього обстеження МСЕК, виходячи з розрахунку 17 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права 
потерпілого на страхову виплату 

смерть потерпілого внаслідок 
нещасного випадку або 
професійного захворювання 

а) одноразова допомога сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразова 
допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася 
протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 
розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права 
на страхову виплату; 

б) витрати на поховання повнісю оплачуються фондом. 
Джерело:  побудовано автором за [205] 
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Таблиця Ж.3 

Витрати на медичну та соціальну допомогу 
Підстава  Розмір страхових виплат 

Додаткове харчування Призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який 
лікує, та затверджує МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у 
лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою закладу. 
Компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом на підставі інформації органів 
державної статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, 
в якому їх придбали.  

Витрати на ліки, лікування, протезування 
(крім протезів з дорогоцінних металів), 
придбання санаторно-курортних путівок, 
предметів догляду за потерпілим 

Визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або 
рахунків про їх вартість. 

Догляд за потерпілим встановлений МСЕК Сума витрат не може бути меншою (на місяць) від:  
1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на спеціальний медичний 
догляд (масаж, уколи тощо);  
2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на постійний 
сторонній догляд;  
3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на побутове 
обслуговування (прибирання, прання білизни тощо) 
Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за 
кожним її видом окремо. 

Санаторно-курортне лікування за 
медичним висновком 

Потерпілому, який став інвалідом, призначаються путівки не рідше одного разу на три роки, а 
інвалідам I групи щорічно. Якщо придбання путівки здійснено самостійно, компенсується її 
вартість Фондом. Компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка 
супроводжує потерпілого до місця лікування і назад (крім санаторно-курортного лікування), Фонд 
компенсує за наявності підтверджуючих документів (оригіналів) витрати на проїзд і житло за 
розмірами згідно із законодавством про службові відрядження. Особу, яка супроводжує на 
санаторно-курортне лікування інваліда, якому за висновком МСЕК або індивідуальною програмою 
реабілітації інваліда визначено потребу в супроводі, Фонд забезпечує путівкою без лікування 
(лише проживання та харчування) або компенсує такі витрати у разі самостійного придбання 
путівки 

Джерело:  побудовано автором за [202; 205] 
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