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ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ РЕСУРСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБАЛАНСУВАННЯ 

Abstract. A detailed analysis of resource provision of social protec�on in general and social security 

in par�cular are conducted. The world empirical models based on social insurance are singled out 

by the author and the types of social insurance for different classifica�on criteria, including: the 

peculiari�es of na�onal systems of social insurance, the social orienta�on and so on are described. 

The key roles of single fee for obligatory state social insurance in the forma�on of financing sources 

in Ukraine types of social insurance are allocated. The empirical models of resource provision of 

social insurance are characterized and their balancing problems are defined. The need for further 

improvement of the distribu�on of the propor�ons of a single fee for obligatory state social insurance 

are jus�fied.

Keywords: social insurance, types of social insurance, income sources, expenditure trends, the  

only fee for obligatory state social insurance.

Постановка проблеми. 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 соціальної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та недоліки соціального страхування 

загалом, а також окремих його аспектів, зокрема ресурного забезпечення, розглядали у своїх працях 

В. О. Безугла, Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська, Л. П. Шаповал, С.І. 

Юрій та інші. Однак, не заважаючи на численні зусилля науковців та економістів-практиків у напрямі 

реформування цього напряму, всеж невирішеними залишається ціла низка проблем, які суттєво 

впливають як на соціальну, так і на економічну безпеку.

Постанова завдання. Метою дослідження є узагальнення основних моделей фінансовго 

забезпечення системи соціального страхування, та виокремлення практичних рекомендацій, що можуть 

застосуватись у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Світовий емпіричний досвід накопичив численні 

моделі соціального страхування, більшість з яких можна звести до наступних: 

1. Соціальні виплати узалежнено від зовнішніх чинників – зайнятості застрахованої особи в 

тій чи іншій галузі, займаної посади тощо. Така модель характеризується низкою недоліків, зокрема: 

забезпечує лише невисокий рівень соціального захисту; тісно пов’язана із бюджетним наповненням; 

породжує психологію соціального утриманства;

2. Внески на соціальне страхування не враховують соціальний ризик, адже страхування 

здійснюється на користь третіх осіб. За такої моделі відсутній взаємозв’язок між обсягом накопичення 

коштів та розмірами зобов’язань, що може призвести до значного дефіциту;
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3. Розмір накопичених коштів корелює із зобов’язаннями, а виплати із розмірами внесків. 

Здійснюється страхування окремих видів ризиків, що дозволяє своєчасно та у достатньому розмірі 

здійснювати соціальні виплати1,2.

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 Україні, і як 

можна зауважити основний недолік цієї моделі саме проявляється сьогодні у вигляді значного дефіциту 

Пенсійного фонду України, 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 північноєвропейський варіант 

(Ірландія, Великобританія та скандинавські країни) та континентальний (Франція, Німеччина, Бельгія, 

Нідерланди, США). 

Отже, за критерієм механізму фінансування соціальних видатків вітчизняна модель соціального 

страхування є континентальною, однак за період з 2008-2013 рр. частка фінансування соціальних 

видатків за рахунок системи соціального страхування скоротилася з 67,49% на початок 2008 р. до 

58,04% на початок 2013 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 спрямована 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 систем соціального страхування 

американського типу, адже хоча середній розмір пенсії за віком і перевищує прожитковий мінімум для 

працездатних осіб, однак прожиткові мінімуми все ще розраховуються виходячи із споживчого кошика 

обчисленого станом на 2000 р., 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). 

Загалом находження фінансових ресурсів до системи соціального захисту зросли за період з 2008 р. 

до 2013 р. у 2,13 рази із 151219,38 млн. грн. на початок 2008 р. до 321517,71 млн. грн. на початок 

2013 р. 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 2008 р. та 2013 р. відповідно. Наступним за обсягами джерелом фінансування 

системи соціального захисту виступають внески центрального уряду, а їх обсяги зросли за шість років 

у 2,39 разів з 48805,88 млн. грн. на початок 2008 р. до 116507,21 млн. грн. на початок 2013 р., що є 

цілком закономірним, адже в умовах прагнення до соціальної держави, роль держави у забезпеченні 

добробуту громадян зростає3.

Співвідношення між різними джерелами фінансування системи соціального страхування 

безпосередньо залежиться 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  

 

 
1 Юрій, С.І., Шаварина, М.П., Шаманська, Н.В. (2006). Соціальне страхування. Київ: Кондор, 13-27.
2 Внукова, Н.М., Кузьминчук, Н.В. (2009). Соціальне страхування: кредитно-модульний курс. Київ: ЦУЛ, 21-46.
3 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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ключові ознаки страхування, а тому основним джерелом все ж виступають страхові внески, тобто 

соціальні внески. Загалом частка соціальних внесків у формування ресурсів соціального захисту за  

період 2008-2013 рр. 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 

захисту4. 

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 2013 р. сформовано 86% усіх соціальних внесків. 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 тенденція, до 

збільшення ролі внесків соціально захищених громадян у формуванні ресурсів соціального захисту, 

адже частка соціальних внесків соціально захищеними громадянами за досліджуваний період зросла 

у структурі сукупних джерел фінансування соціального захисту у 1,83 рази з 4,77% на початок 2008 

р. до 8,72% на початок 2013 р., що свідчить про часткове перенесення навантаження з роботодавців 

на найманих працівників та державу. Тобто сьогодні трохи більше половини видатків соціального 

захисту фінансується саме завдяки внескам роботодавців (на початок 2013 р. – 54,52%), більше третини 

за рахунок внесків центрального уряду (на початок 2013 р. – 36,24%) та 8,72% за рахунок внесків 

соціально захищеними громадянами.

Формування ресурсів соціального захисту відбувається за різними напрямами, а саме: кошти 

соціального захисту пенсіонерів зросли у 2,06 рази за період з початку 2008 р. до початку 2013 р. 

з 75534,01 млн. грн. до 157980,38 млн. грн.; ресурси соціального захисту в разі тимчасової втрати 

працездатності у 1,83 рази 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 рази з 3020,0 млн. грн. до 6221,27 

млн. грн.; кошти соціального захисту безробітних у 2,18 рази з 3718,1 млн. грн. до 9248,41 млн. грн.; 

кошти інших напрямів соціального захисту населення практично у 2,5 рази з 63463,91 млн. грн. до 

138056,07 рази5.

Інші напрями соціального захисту передбачають формування коштів за рахунок таких джерел 

як: охорона здоров’я 43,76%; соціальний захист сімей 24,70%; соціальний захист військовослужбовців 

13,80%; компенсації житлових витрат 7,03%; соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС 4,45%; соціальний захист працівників державного управління 3,50%; соціальні 

виплати роботодавців 2,67%; лікарняні каси 0,09%.

Отже, близько 60% усіх джерел фінансування соціального захисту складаю кошти фондів 

соціального страхування, що формуються згідно законодавств для виконання їх закріплених функцій 

і завдань: 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 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  

 

 

 

 

 
4 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
5 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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за путівки на санаторно-курортне лікування до фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 8) інші надходження відповідно до законодавства6,7,8,9.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розподіляється між 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до законодавчо 

встановлених нормативів10, найбільша його частка скеровується у Пенсійний фонд України, адже 

близько половини усіх коштів соціального захисту акумулюється за напрямом соціальний захист 

пенсіонерів.

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, в 15,93% за рахунок внесків 

соціально захищеними громадянами, тобто утримань із заробітної плати, та менше 1% за рахунок 

інших джерел11.

Наступне місце за значенням у структурі сукупних ресурсів, що спрямовуються на соціальний 

захист населення посідає соціальнй 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 2008 р. до 

3,11% на початок 2013 р. Аналогічно до коштів пенсійного захисту відбувається формування джерел 

фінансування соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності, де основну питому вагу 

займають внески роботодавців – 96,87% та найманих працівників – 2,44%12.

Кошти соціального захисту безробітних посідають третє місце за значенням у струтурктурі 

надоходжень соціального захисту та складають на сьогодні близько 3%. Зростання частки коштів 

соціального захисту безробітних у сукупних надходженнях соціального захисту в Україні за 

досліджуваний період пов’язане із всезростаючою потребую фінансування матеріального забезпечення 

та соціальних послуг на випадок безробіття, адже затяжні кризові вища призводять до збільшення 

кількості населення, що підпадає під цю категорію та потребує матеріальної підтримки. Основним 

джерелом формування джерел фінансування соціального захисту безробітних виступає єдиний внесок 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачений роботодавцями (71,43% сукупних 

надходжень на початок 2013 р.) та соціально-захищеними громадянами (27,42% на початок 2013 р.). 

У порівнянні із формуванням 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 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. 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 законодавства пенсію або соціальну допомогу, адже вони  

 

 

6 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 1999 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14> (2015, травень, 20).
7 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14> 
(2015, червень, 07).
8 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та втратами, зумовленими народженням та похованням 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/ main. cgi? nreg=2240-14> (2015, червень, 10).
9 Закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15&p=1311596380238 118> 
(2015, червень, 28).
10 Закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2010 (Верховна 
Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17?test 
=qY4Mfbtc78fVb> (2015, липень, 03).
11 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
12 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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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, страхуванні 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 безробіття13.

Найменшу питому вагу у структурі джерел фінансування соціального захисту в Україні складають 

кошти соціального захисту в разі професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві 

– в середньому менше 2%, що пов’язане безпосередньо із характером страхового ризику. Нещасний 

випадок на виробництві чи професійне захворювання як страховий ризик не має такого всеохопного 

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 2013 р., а дещо більше половини відсотка (0,65% на 

початок 2013 р.) складають внески соціально захищеними громадянами та інші надходження.

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 2013 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%.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 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. 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 виникає 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 соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України. Судити про доцільність такого кроку можна буде уже за результатами виконань бюджетів 

фондів у 2015 році. 

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. 
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