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У статті вивчено сучасний стану розвитку системи загальнообов’язкового соціального страхування 
населення. Виокремлено основні перешкоди для розвитку соціального страхування в Україні: наявність 
високого рівня диференціації доходів населення у різних секторах економіки; наявність великих масштабів 
тіньового ринку праці; застаріла нормативно-правова база соціального страхування. Визначено перспек-
тиви розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в країні. Зроблено 
висновки щодо необхідності становлення в Україні ефективної моделі соціального розвитку, яка би ґрун-
тувалася на підвищенні платоспроможності населення, а отже, зниженні навантаження на бюджет. Ви-
окремлено напрями модернізації моделі соціального страхування населення в Україні з урахуванням ринко-
вих умов і світових тенденцій розвитку.

Ключові слова: проблеми соціального страхування, захист населення, соціальне страхування, етапи 
модернізації, соціальний захист.

В статье изучено современное состояние развития системы общеобязательного социального стра-
хования населения. Выделены основные препятствия для развития социального страхования в Украине: 
наличие высокого уровня дифференциации доходов населения в различных секторах экономики; суще-
ствование больших масштабов теневого рынка труда; устаревшая нормативно-правовая база социаль-
ного страхования. Определены перспективы развития системы общеобязательного государственного 
социального страхования в стране. Сделаны выводы о необходимости становления в Украине эффек-
тивной модели социального развития, которая основывалась бы на повышении платежеспособности 
населения и снижении нагрузки на бюджет. Выделены направления модернизации модели социального 
страхования населения в Украине с учетом рыночных условий и мировых тенденций развития.

Ключевые слова: проблемы социального страхования, защита населения, социальное страхование, 
этапы модернизации, социальная защита.
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The low level of the social protection system in Ukraine is an urgent and very important problem of today, which 
creates the prerequisites for finding new effective directions for reforming and modernizing social insurance in our 
country. Approaching European standards of living is a priority in Ukraine in the context of the European integration 
course of its state policy. This article examines the current state of development of the compulsory social security 
system.The main obstacles to the development of social insurance in Ukraine are highlighted, namely: the presence 
of a high level of differentiation of population incomes in different sectors of the economy; the existence of large-
scale shadow labor markets; outdated social security regulatory framework. The prospects for the development of 
the compulsory state social insurance system in the country are determined. Conclusions have been made about 
the need to establish an effective model of social development in Ukraine, which would be based on increasing the 
solvency of the population and, consequently, reducing the burden on the budget. The directions of moderniza-
tion of the model of social insurance of the population in Ukraine, taking into account market conditions and world 
tendencies of development are singled out. The principles of modernization of the social insurance system and its 
directions are highlighted. It is substantiated that the modernization of the social insurance system in Ukraine should 
be carried out by finding the optimal balance between the economic efficiency and social orientation of this system. 
The system of state insurance funds should maximally compensate the insured persons for losses related to the 
occurrence of insured events with a minimum load on payment of insurance fees for all market economy entities. 
Realization of reasonable directions of modernization, will help to turn social insurance into one powerful macroeco-
nomic mechanism of development and regulation of processes occurring in the social environment, and will make a 
significant contribution – will provide social protection of citizens of Ukraine and reduce the burden on permanently 
unprofitable social sphere.

Key words: problems of social insurance, protection of the population, social insurance, stages of moderniza-
tion, social protection.

Постановка проблеми. Трансформаційні 
процеси в Україні, пов’язані з багатогранними 
економічними перетвореннями, суттєво впли-
вають на соціальні відносини у суспільстві. 
Реформування цих відносин в Україні не завжди 
відбувалося у тому самому напрямі і з тією 
самою швидкістю, що й економічні реформи, що 
призвело до значної соціальної диференціації 
населення, падіння рівня його життя, зниження 
соціальної захищеності громадян та їхньої 
невпевненості в майбутньому.

Низький рівень системи соціального захисту 
населення в Україні є вкрай актуальною та 
важливою проблемою сьогодення, що створює 
передумови для пошуків нових дієвих напря-
мів реформування та модернізації соціального 
страхування в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку системи соціального стра-
хування відображені у працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених-економістів: В. Роїка, 
Є. Гонтмахера, К. Ерроу, М. Коновалова, К. Тур-
біна, С. Березіна, В. Годлевська, О. Коваль, 
М. Кравченко, Е. Лібанова та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У період формування 
сучасної соціальної політики значна увага має 
приділятися питанням реформування системи 
соціального забезпечення.

Нова модель соціального страхування має 
бути побудована на принципах суспільної солі-
дарності, соціальної справедливості за забез-
печення послідовності в реалізації соціальної 
політики. 

Запропоновані фахівцями методи модерні-
зації системи соціального страхування пред-
ставляють шлях вирішення проблем у комплек-
сному вигляді, а не відокремлено. 

Відокремлена ж діагностика прогнозованих 
змін у межах започаткованої реформи в соці-
альній сфері є першочерговою необхідністю під 
час розроблення комплексу рекомендацій та 
управлінських рішень у галузі соціального стра-
хування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення сучасних про-
блем розвитку системи загальнообов’язкового 
соціального страхування населення заради 
виокремленням перспектив модернізації моделі 
соціального захисту в Україні з урахуванням 
ринкових умов і світових тенденцій розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних складних економічних умо-
вах соціальне страхування набуває особливого 
значення, будучи важливим елементом процесу 
економічного розвитку та зростання. Воно ґрун-
тується на економічній діяльності суспільства, 
підвищує його добробут, створює умови для 
соціального прогресу.

Сьогодні в Україні не сформувались ефек-
тивні механізми, які забезпечують надхо-
дження в державний бюджет і позабюджетні 
фонди обов’язкового страхування, що нега-
тивно відображається на рівні життя насе-
лення. Державне децентралізоване регулю-
вання соціальної підтримки населення досі 
має фрагментарний, безсистемний харак-
тер; фінансові ресурси соціальної сфери, які 
мають єдину кінцеву мету, не скоординовані: 
кожний компонент має свій відомчий статус, 
порядок формування і використання, що нега-
тивно позначається на процесах фінансового 
планування і використання коштів, виключа-
ючи прозорість у проходженні потоків. Такий 
підхід призвів до надмірного навантаження на 
бюджет і практичного невиконання держав-
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них зобов’язань із соціальної підтримки насе-
лення, а також нецільового, неефективного 
та нераціонального використання фінансових 
ресурсів, підвищення незадоволеності грома-
дян, соціальної напруженості у суспільстві [1].

Формування економічної системи нового 
зразка пов’язане з реформуванням чинної соці-
альної політики. В умовах ринкових перетво-
рень в Україні вже здійснено чимало заходів, 
таких як: ліквідація адміністративно-команд-
ної та розподільчої системи управління; лібе-
ралізація економічної і зовнішньоекономічної 
діяльності; демократизація трудових відносин. 
Сформувалися такі структури, як недержавний 
сектор економіки, фінансові і банківські струк-
тури, валютний і фондовий ринки.

Водночас через розрив економічних зв’язків 
та інші обставини політично-економічного 
характеру значно скоротились обсяги виробни-
цтва продукції основними галузями національ-
ної економіки, зросло безробіття, відбулося 
руйнування соціальної інфраструктури, вини-
кли нестачі енергоносіїв. Як наслідок – зросла 
заборгованість із виплати заробітної плати, 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 
знизився рівень трудових і соціальних прав та 
забезпечення гарантій громадян.

Вагомою перешкодою для розвитку соціаль-
ного страхування в Україні є наявність високого 
рівня диференціації доходів населення у різ-
них регіонах та секторах економіки; наявність 
великих масштабів тіньового ринку праці, що 
зменшує можливості формування відповідного 
рівня дохідної частини фондів соціального стра-
хування; застаріла нормативно-правова база 
соціального страхування, яка нівелює страхові 
принципи та чітку адресність соціальної допо-
моги, що зменшує стимули офіційного оформ-
лення трудових відносин та сплати в повному 
обсязі соціальних внесків.

Практика переконливо свідчить, що якість, 
адресність надання та доступність до соці-
альних послуг в Україні є вкрай низькими, а 
бюджетні соціальні видатки на фінансування 
надання таких послуг покривають тільки тре-
тину від потреби.

Забезпечення реалізації прав, свобод 
людини і громадянина та наближення до євро-
пейських стандартів життя є пріоритетними 
завданнями в Україні в контексті євроінте-
граційного курсу її державної політики. Необ-
хідно сформувати такі правові, організаційні 
та фінансові механізми, які б забезпечували 
реалізацію основних принципів соціального 
страхування. Вдосконалення нормативної бази 
створюватиме сприятливі умови для взаємодії 
соціального страхування із трудовим, фінансо-
вим та адміністративним правом, а також лікві-
дує законодавчі протиріччя між ними.

У контексті викладеного вище актуальним 
є розроблення напрямів модернізації системи 
соціального страхування, які визначатимуть 

мету, пріоритетні цілі та завдання їх досягнення. 
Модернізація системи соціального страхування 
в Україні повинна здійснюватися шляхом зна-
ходження оптимального балансу між економіч-
ною ефективністю та соціальною спрямова-
ністю цієї системи. 

Простіше кажучи, система державних стра-
хових фондів повинна максимально забезпечу-
вати компенсацію застрахованим особам втрат, 
пов’язаних із настанням страхових випадків, за 
мінімального навантаження зі сплати страхових 
зборів на всіх суб’єктів ринкової економіки.

Модернізація системи соціального страху-
вання повинна проводитися системно, ціле-
спрямовано та базуватися на принципах, які 
наведено в таблиці 1.

Вищесказані принципи є підґрунтям, за допо-
могою якого можна побудувати модель страхо-
вого соціального захисту, яка б органічно поєд-
нувалася з ринковою економікою. 

На наш погляд, модернізація системи соці-
ального страхування має проводитися за 
такими основними напрямами (рис. 1).

Аби розібратися, в чому ж суть цих напрямів, 
ми навели більш детальне їх пояснення.

По-перше, поширення страхового принципу. 
Сюди ми віднесли таке:

– залишення у розпорядженні фондів соці-
ального страхування частини напрямів вико-
ристання коштів, які не відповідають вимогам 
адресності та мають нестраховий характер; 

– передачу частини напрямів іншим суб’єктам 
системи соціального страхування, для яких 
такий вид діяльності є більш притаманним 
(бюджети всіх рівнів, Міністерство соціальної 
політики, благодійні фонди та низка громад-
ських організацій); 

– ліквідацію частини напрямів через їхню 
архаїчність, непотрібність та популістський 
характер; 

– оптимальне згрупування тих напрямів, 
які залишаються за фондами, для усунення їх 
подвійного тлумачення та уникнення зловжи-
вань у цій сфері.

По-друге, вдосконалення управління чинної 
системи державного соціального страхування. 
Насамперед потрібно: 

– забезпечити оптимальний розподіл компе-
тенцій між виконавчими дирекціями (виконання 
поточних планів) і правліннями фондів (вирі-
шення стратегічних завдань);

– змінити статуси наявних фондів соціаль-
ного страхування шляхом уніфікації їхньої 
структури та ліквідації Рад фондів як зайвої та 
неефективної управлінської одиниці; 

– розробити та прийняти низку нормативно-
правових актів, які б зобов’язували фонди соці-
ального страхування оприлюднювати інфор-
мацію про стан їхніх доходів та витрат у більш 
розширеному вигляді (постатейний розпис), а 
також інформацію стосовно результатів переві-
рок їхньої діяльності.
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Таблиця 1
Базові принципи модернізації системи загальнообов’язкового соціального страхування

Принципи Характеристика

Децентралізація системи 
та субсидіарність надання 

соціальних допомог

Передбачає базування надання соціальних допомог на рівні територіальної 
громади, розукрупнення великих соціальних фондів і центрів, територіальне 
наближення надання територіальних послуг до місця проживання або 
перебування її отримувачів для забезпечення збереження або відновлення 
трудових відносин. Посилення ролі та відповідальності органів місцевого 
самоврядування за якість, фінансове забезпечення, обсяг, вибір суб’єкта, 
що надає соціальне забезпечення.

Адресність надання 
соціальних допомог

Передбачає диференціацію надання соціальних допомог з урахуванням 
умов життя їх отримувача, адресне фінансування з місцевих бюджетів, 
цільову соціальну допомогу отримувачу.

Зорієнтованість на 
задоволення потреб 

отримувачів соціальних 
допомог

Види, форми та обсяг соціальних допомог мають бути спрямовані на 
розв’язання проблем і задоволення ринкового попиту на соціальні послуги, 
індивідуальних потреб осіб, що з певних причин втратили працездатність. 

Рівноправність суб’єктів, 
що надають соціальні 

допомоги, незалежно від 
форми власності

Реалізація цього принципу передбачає передусім створення для 
державних, комунальних і недержавних суб’єктів, що надають соціальні 
допомоги, рівних умов доступу до отримання фінансування з державного 
та місцевого бюджетів, забезпечення для них рівних умов конкуренції на 
ринку таких послуг, можливості укладати контракти на надання соціальних 
допомог, стимулювання та регулювання діяльності недержавних фондів.

Прозорість і підзвітність 
системи надання 

соціальних допомог

Процеси планування, надання соціальних допомог, моніторингу їхньої 
якості мають відбуватися за безпосередньою участю всіх зацікавлених 
сторін і відповідальних структур, включаючи самих отримувачів та 
їхніх представників, із реальним та широким залученням громадського 
контролю та незалежних інспекцій, оприлюдненням результатів перевірок, 
інформуванням громадян про діяльність у системі надання соціального 
страхування.

По-третє, створення нових інституцій у галузі 
соціального страхування. Насамперед, на нашу 
думку, необхідно створити: 

– систему обов’язкового корпоративного пен-
сійного страхування, яка повинна доповнювати 
другий рівень системи пенсійного забезпечення 
й активи якої повинні обслуговуватися Накопи-
чувальним фондом;

– систему обов’язкового медичного стра-
хування із визначенням методики розрахунку 
обсягів державних гарантій та тарифів на 
медичне обслуговування; 

– Фонд гарантування страхових виплат за дого-
ворами страхування життя, засновниками якого 
повинні бути ліцензовані страхові компанії, які 
займають топові місця у рейтингу Insurance Top.

З огляду на викладене вище, пріоритетним 
напрямом модернізації механізмів державного 
управління системою соціального страхування 
є радикальна модернізація державної політики 
доходів населення. Доходи населення є своє-
рідною соціально-економічною базою вказаної 
системи, яка забезпечує певний рівень спожи-
вання необхідних для існування людини товарів 
і послуг. Показники та динаміка реальних дохо-
дів визначають рівень матеріального добробуту 
населення, можливості його споживання та зао-
щадження, детермінують якість і ефективність 
соціальних допомог.

Умовою підвищення платоспроможності 
населення, а отже, зниження навантаження 

Рис. 1. Напрями модернізації системи 
соціального страхування в Україні

Джерело: складено авторами на основі [3; 4]
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на бюджет, розвитку ринку соціальних послуг, 
тобто реалізації як субсидіарного, так і страхо-
вого принципу соціального захисту, є рефор-
мування заробітної плати в бік її підвищення, 
одним із напрямів якого є перенесення до фонду 
заробітної плати частини коштів, акумульова-
них дотепер у державному бюджеті та позабю-
джетних фондах, для фінансування соціальних 
завдань із тим, щоб дати можливість населенню 
безпосередньо оплачувати деякі соціально зна-
чущі послуги.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, на 

основі проведеного нами дослідження ми зро-
били висновок про те, що у системі соціаль-
ного страхування України є низка проблем, які 
потребують якомога швидкого вирішення. Якщо 
буде проведена реалізація вище обґрунтованих 
напрямів модернізації, то це, як ми вважаємо, 
допоможе перетворити соціальне страхування в 
один могутній макроекономічний механізм роз-
витку і регулювання процесів, які відбуваються в 
соціальному середовищі, а також зробить ваго-
мий внесок – забезпечить соціальний захист 
громадян нашої держави та зменшить наванта-
ження на постійно збиткову соціальну сферу.


