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Розглянуто соціальне страхування, його місце та значення для працюючих громадян, 

які опинилися у надзвичайній ситуації – в зоні АТО. В якості однієї з найболючіших проблем 
відзначається відсутність справедливого розподілу участі найманих працівників та робото-
давців у сплаті страхових внесків до вітчизняних фондів соціального страхування, аналізу-
ються причини цього явища. Наголошується на необхідності перетворення фондів загально-
обов’язкового соціального страхування на фінансово-кредитні інститути на кшталт страхо-
вих компаній. Представлені контраргументи щодо ідеї зменшення ставки єдиного соціально-
го внеску. 
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Постановка проблеми. Проблематика 
соціального захисту населення в Україні за 
останні два десятиріччя стала однією з тих, 
що найбільш часто фігурує у вітчизняних 
офіційних документах, наукових публікаці-
ях і громадських дискусіях. І це не випадко-
во. В Україні щороку збільшується чисель-
ність людей, яким надаються послуги сис-
теми соціального захисту населення (далі в 
тексті – СЗН) через недостатність власних 
доходів для нормального життя. У 2014 р., 
внаслідок військових дій на території Укра-
їни, до цієї категорії громадян долучилися 
військові, бійці-добровольці учасники АТО, 
біженці й переселенці. Постає питання про 
те, з яких джерел має фінансуватися соці-
альне забезпечення такої кількості нужден-
них осіб, тим більше, що економічний стан 
країни протягом вже тривалого часу є не-
стабільним?  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням фінансового забезпечення 
соціального захисту населення в умовах 
економічних перетворень присвячені праці 
вітчизняних учених В. Я. Бідака [1], В. Г. 
Баранової [2], Н. П. Борецької [3], Л. 
Я. Гончарук, [4], М. І. Казнової [5], Л. 
М. Клівіденко [6], О. В. Макарової [7], О. 
Ф. Новікової [8], В. М. Пастушенко [9], Н. 

Г. Савченко [10], С. В. Сіденко [11], О. 
Г. Скомарохової [12], Л. І. Слюсар [13], Т. 
О. Стеценко [14], М. І. Хмелярчук [15], Ю. 
О. Шклярського [16] та ін.  

Віддаючи належне внеску вітчизняних 
учених у вивчення питань організації соці-
ального захисту, слід зазначити, що життя 
постійно ставить усе нові питання й висуває 
нові завдання щодо того, як краще здійсню-
вати СЗН. У сучасних надзвичайно важких 
економічних умовах важливим є обґрунту-
вання напрямів подальшого вдосконалення 
існуючого механізму фінансового забезпе-
чення СЗН з урахуванням провідного досві-
ду країн із розвинутою та трансформацій-
ною економікою, а також тих завдань, які 
наразі вирішує країна. Зазначене свідчить 
про актуальність обраної теми статті та 
обумовило визначення її мети. 

Формулювання мети статті. Мета 
статті полягає у з’ясуванні сутності проблем 
фінансового забезпечення  системи соціаль-
ного захисту тих категорій громадян, які по-
страждали внаслідок окупації та військових 
дій у певних районах України та надати 
пропозиції щодо його вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У світовій практиці проблема СЗН 
фінансово вирішується завдяки декільком 
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механізмам: за рахунок державного бюдже-
ту (перерозподільний механізм), комерцій-
ного й державного соціального страхування 
(страховий механізм), а також самозахисту 
населення. Останній включає в себе ком-
плекс різних форм захисту з різних фінансо-
вих джерел. За останні півроку в нашому 
суспільстві з’явився ще один механізм, який 
зарекомендував себе краще, ніж будь-які 
інші. Це пожертви українських громадян та 
організацій, тобто кошти громадянського 
суспільства. Назвемо цей фінансовий меха-
нізм громадським. 

У межах однієї статті охарактеризува-
ти всі зазначені механізми в повній мірі до-
сить проблематично, тому більш детально 
розглянемо ті аспекти проблеми, які 
пов’язані саме з механізмами, що мають 
спрацьовувати у надзвичайних ситуаціях, 
якою наразі є військові дії на Сході країни. 
Зокрема, зупинимось на соціальному стра-
хуванні. У пореформений період через особ-
ливу нестабільність суспільства та незавер-
шеність становлення ринкової економіки 
провідна роль у СЗН належить державному 
соціальному страхуванню.  

Соціальне страхування виникло в Ні-
меччині у ХІХ ст. як форма захисту робіт-
ників промислових підприємств. Відтоді фі-
нансовий механізм соціального страхування 
неодноразово змінювався залежно від краї-
ни, конкретної історичної ситуації і тих зав-
дань, які на нього покладались. Тобто змі-
нювалися відрахування у фонди, їх кіль-
кість, розміри виплат, але принципи соці-
ального страхування – безризиковість, солі-
дарність, паритетність, гарантія відшкоду-
вання – є універсальними й незмінними, що 
підтверджує особливу доцільність його ви-
користання у ринкових умовах. Нині через 
фінансову нестабільність увага вчених, по-
літиків і практиків прикута до того, як най-
краще організувати соціальне страхування і 
захистити якомога більше працюючого на-
селення. Причому величина страхових внес-
ків і пропорції розподілу страхового наван-
таження між державою, роботодавцями та 
працівниками є ключовими питаннями ор-
ганізації національних систем обов’язкового 
соціального страхування. 

У нашій країні законодавчо система 
соціального страхування була запроваджена 

в 1998 р. У січні того ж року з метою реалі-
зації політики держави в сфері соціального 
захисту населення Верховна Рада України 
прийняла «Основи законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», які визначають принципи, за-
гальні правові й фінансово-організаційні за-
сади державного соціального страхування. 
Згодом були прийняті закони про загально-
обов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності; у випадках безробіт-
тя; у зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності й витратами, зумовленими народ-
женням і похованням; державне пенсійне 
страхування та недержавне пенсійне забез-
печення [17–21]. Усі названі види, крім 
обов’язкового соціального медичного стра-
хування діють в Україні. Основними еле-
ментами фінансового механізму кожного із 
зазначених видів страхування є фонди гро-
шових коштів, методи акумулювання фінан-
сових ресурсів, інструменти та важелі здій-
снення страхування. Фонди є некомерцій-
ними самоврядними організаціями, здій-
снюють управління соціальним страхуван-
ням кожний у своїй сфері та мають цільовий 
характер. Роль фондів соціального страху-
вання за останні роки в Україні суттєво   
зросла і в структурі доходів населення, і як 
інвестиційний ресурс економіки. Так, у 2003 
р. частка страхових виплат з фондів соці-
ального страхування у загальному обсязі 
соціальних виплат населенню становила 
43,2%, а в 2011 р. – вже 47,4% [22]. У струк-
турі доходів домогосподарств соціальні ви-
плати з фондів протягом останніх 5 років 
складають у середньому близько 17%. Але 
загальнообов’язковим назвати його поки що 
складно. За різними оцінками експертів, со-
ціальним страхуванням охоплено 40–70% 
працюючих. Причини ухиляння громадян 
від страхування у кожного «свої», але є й 
типові. Далеко не всі підприємці (здебіль-
шого це стосується представників малого та 
середнього бізнесу) здатні сплачувати 
обов’язкові платежі повною мірою і при 
цьому мати позитивні результати своєї ді-
яльності. Рівень фіскального навантаження є 
високим, а на тлі цілої низки інших проблем 
сучасного етапу розвитку – часто не під-
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йомним. Значна частина населення живе  
бідно і намагається заробляти нелегально, а 
в тіньовій економіці за неї, звісно, страхових 
внесків ніхто не робить, не сплачують й самі 
нелегальні працівники. 

Наступна проблема полягає в тому, що 
наразі у держави немає чіткого бачення 
стратегії розвитку системи соціального 
страхування в цілому й окремих її складо-
вих. Чинне законодавство, що регламентує 
функціонування страхового ринку, не є ло-
гічно завершеним. Фонди соціального стра-
хування виконують багато функцій не стра-
хового характеру, які їм не властиві, а після 
запровадження єдиного соціального внеску 
та передачі адміністрування ним державній 
податковій службі (на даний час – Державна 
фіскальна служба України) майже не заці-
кавлені у покращенні ситуації щодо збору 
страхових внесків. 

Першочерговим завданням постає не-
обхідність створення економічної основи 
забезпечення відшкодування основних фі-
нансових ризиків, що вимагає встановлення 
обґрунтованого розміру тарифів страхових 
внесків, поступового перетворення страхо-
вих фондів у фінансово-кредитні компанії 
на кшталт страхових. Цей крок має допов-
нюватися впровадженням стимулюючої по-
даткової політики на підприємствах. Наразі 
активно обговорюється ідея зменшення   
ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ). У 
2013 р. висувалася пропозиція знизити став-
ку ЄСВ з 32,6% до 18,6% та розподілити її 
між працедавцем і робітником. Навіть було 
розпочато всеукраїнський збір підписів за 
зниження ставки ЄСВ до 18,1% [23]. Для 
розподілу зі сплати внеску, податківці про-
понують два варіанти. Перший передбачає, 
що 15% внеску платитиме роботодавець, а 
3,6% – працівник. У другому варіанті йдеться 
про сплату 50% на 50%. Крім того, нова 
концепція податкової системи передбачає 
скасування диференційованих ставок ЄСВ. 

Звичайно, справедливо, якщо внески 
на соціальне страхування в однаковій мірі 
роблять усі соціальні партнери. Зазначимо, 
що в розвинених країнах світу розподіл на-
вантаження щодо фінансування соціального 
страхування між суб’єктами соціального 
партнерства складається по-різному, оскіль-
ки формувалось воно під впливом націо-

нальних традицій і співвідношення суспіль-
них сил. Частка кожного з них суттєво ко-
ливається по країнах. Серед європейських 
країн найнижчі внески держави в Нідерлан-
дах – 21,3%, а найвищі в Норвегії – 69,3%. 
Частка внесків працівників коливається від 
20,8% загальної суми внесків у Данії та 
16,0% в Італії до 28,2% – в ФРН і 34,2% – в 
Нідерландах. Частка внесків роботодавців 
найбільша в країнах Балтії (79,8% – Естонії, 
55,5% – Литві, 48,5% – Латвії) та 53,1% – 
Чехії, а найменша 11,4% – у Данії [24–26; 
27, Р. 113]. У Німеччині діють свої правила 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Частка соціального навантаження у  

Німеччині 

Вид страхування Внесок на соціальне 
страхування роботодав-
ців та працівників (%) 

Медичне страхування 14,6** + 0,9*** 
Страхування по догляду 1,95** + 0,25**** 
Пенсійне страхування 19,9** 
Страхування на випадок 
безробіття 

3,0** 

Джерело: складено автором за [12]. 

Зауважимо, що цифри, позначені у 
табл. 1 двома зірками, означають, що внесок 
сплачується навпіл працівником і роботода-
вцем; трьома зірками – додатковий внесок, 
який сплачує лише працівник; чотирма зір-
ками – додатковий внесок, який сплачують 
бездітні люди. В Україні цей показник для 
працівників дорівнює 3,6% заробітної плати 
та для роботодавців 36,76% – 49,7% (залеж-
но від класу професійного ризику вироб-
ництва) [28].  

У країнах ЄС база (дохід), з якої почи-
нають сплачувати податки та здійснюються 
соціальні відрахування, є значно вищою, ніж 
визначена для українських працівників 
(1218 грн. або приблизно 100 євро (станом 
на 01.01.2014 р.)). Неоподаткованим міні-
мумом, наприклад, у Німеччині є дохід у 
400 євро, а в Україні він складає 17 грн. При 
зарплаті 1500 євро німець витрачає на 1 кг 
м’яса свинини 5 євро, тобто 300-ту її части-
ну, або 0,33% зарплатні; на 1 літр молока – 
0,60 євро, тобто 0,04% місячної зарплатні. 
Український працівник із зарплати у 1500 
грн. сплачує за 1 кг м’яса свинини 50 грн., 
що складає 30-ту частину, або 3,33% зарплат-
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ні, за 1 літр молока – 7 грн. (0,46% зарплат-
ні). Отже, якби купівельна спроможність 
заробітної плати українця була на європей-
ському рівні, то можна було б ставити пи-
тання й про відповідний європейським зраз-
кам розподіл участі найманих працівників і 
роботодавців у фінансуванні соціального 
страхування. І хоча, як стверджує статисти-
ка, останніми роками стабільно зменшується 
частка низькооплачуваних і, відповідно,  
збільшується частка середньо- та високооп-
лачуваних працівників, бідність серед пра-
цюючого населення все ще залишається ха-
рактерною рисою українського соціуму. А 
ухиляння бізнесу від виконання своїх зо-
бов’язань перед працівниками збільшує фі-
нансове навантаження на державу щодо 
СЗН. 

Ідея зменшення ЄСВ є правильною по 
суті, але передчасною. Нині триває військо-
ва операція на Сході країни, яка супровод-
жується численними жертвами та ушкод-
женнями здоров’я як військових, так і ци-
вільних громадян. Тому необхідно подбати 
про наповнюваність бюджетів фондів соці-
ального страхування. Нині за відсутністю 
обов’язкового медичного страхування учас-
ники АТО лікуються за «змішаною систе-
мою»: частина витрат здійснюється з бюд-
жету держави, левова частка за рахунок 
громадських пожертв, допомоги волонтерів, 
родичів, урядів інших країн і міжнародних 
організацій. Постає питання, а де ж соціаль-
не страхування? Зазначимо, що в Україні за 
законодавством, соціальний захист військо-
вослужбовців – це функція держави, спря-
мована на встановлення системи правових і 
соціальних гарантій, що забезпечують реалі-
зацію конституційних прав і свобод, задово-
лення матеріальних і духовних потреб вій-
ськовослужбовців відповідно до особливого 
виду їхньої службової діяльності, статусу в 
суспільстві, підтримання соціальної ста-
більності у військовому середовищі. Це пра-
во на забезпечення їх у разі повної, частко-
вої або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, у старості, а також в 
інших випадках, передбачених Законом 
України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей». 
Фактично соціальне страхування цієї кате-

горії працівників здійснює держава, отже, 
фінансування витрат на лікування їх у разі 
втрати працездатності цілком покладається 
на неї.  

Починаючи з березня 2014 р., відбуло-
ся декілька хвиль мобілізації, за яких до лав 
захисників долучилось чимало осіб на доб-
ровільних засадах. Тривалий час уряд та 
Верховна Рада України зволікали з визна-
ченням статусу та основних соціальних га-
рантій для цих осіб. Нарешті, всіх учасників 
АТО прирівняли в правах до учасників бо-
йових дій, а до статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» були внесені відповідні ви-
правлення щодо їх соціального та правового 
захисту. Але ті особи, які пішли добровільно 
захищати незалежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність України, до участі в 
АТО сплачували внески до фондів соціаль-
ного страхування. Сьогодні настав час стра-
хових виплат. Проте жоден фонд соціально-
го страхування не звітував про виплати по-
раненим бійцям або членам сімей загиблих 
воїнів. Натомість уряд прийняв рішення про 
перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерством фі-
нансів на 2014 р., та виділення коштів з ре-
зервного фонду державного бюджету на ці 
потреби [30]. Звичайно, соціальний захист 
військовослужбовців є прямим обов’язком 
держави. Наприклад, Конгрес США пильно 
контролює питання соціального забезпечен-
ня військовослужбовців через участь у бюд-
жетному процесі шляхом визначення розмі-
рів фінансових коштів, виділень з бюджету 
для вирішення зазначених питань. Законо-
давство США передбачає періодичну «реві-
зію» системи виплат військовослужбовцям 
для того, щоб погоджувати порядок і умови 
добровільного наймання на військову служ-
бу з рівнем життя в країні і кон’юнктурою 
на ринку робочої сили. З цією метою Кон-
грес США спеціальним рішенням щорічно 
підвищує їм базові оклади, надбавки на   
житло і харчування, а також щорічно вно-
сить 20–25 поправок до законодавства, що 
регулює питання матеріально-побутового і 
соціального забезпечення військових [31]. 
Як це не прикро, але в нашій країні законо-
давство у цій сфері діяльності держави є за-
недбаним і потребує суттєвого вдоскона-
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лення й модернізації з урахуванням досвіду 
розвинених країн світу. Слід визнати, що 
взагалі система СЗН, у тому числі й система 
соціального страхування, виявилася зовсім 
не придатною до таких подій, якими є вій-
ськові операції. 

Що ж стосується лікування мирних 
мешканців, які залишилися на території Лу-
ганської та Донецької областей, то ситуація 
з фінансовим забезпеченням медичного об-
слуговування цієї категорії громадян вкрай 
ганебна. Фінансування відбувається, зде-
більшого, із власних джерел. У такій ситуа-
ції було б не тільки доречним, а й справед-
ливим, ті кошти, що сплачувалися потерпі-
лими особами до фондів загальноо-
бов’язкового державного соціального стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та від нещасного випадку на 
виробництві, використовувати на потреби 
цих громадян за наявності довідки (лікарня-
ного) з медичного закладу, в якому відбува-
лося лікування або була надана перша ме-
дична допомога через поранення чи інше 
пошкодження здоров’я. Адже це гроші за-
страхованих осіб і вони мають бути повер-
нені їм в якості відшкодування. У зв’язку з 
цим необхідним є внесення змін та 
роз’яснень до базових законів про соціальне 
страхування в тій частині, що вважається 
страховим випадком, які види соціальних 
виплат і в яких розмірах мають надаватися у 
надзвичайних ситуаціях. Слід визнати, що 
ушкодження здоров’я, що спричинило втра-
ту працездатності особі, яка проживає (пра-
цює) на окупованій території чи в районах, 
де проходять військові дії, є страховим ви-
падком. 

Правовий казус виник і з тими грома-
дянами, які залишилися на окупованих те-
риторіях й втратили роботу через безлад, 
закриття підприємств (організацій, закладів, 
установ). За законом, вони мають отримува-
ти допомогу на випадок безробіття від Фон-
ду загальнообов'язкового державного соці-
ального страхування України на випадок 
безробіття [19]. З одного боку зрозуміло, що 
масова втрата роботи в районах АТО може 
спустошити бюджет Фонду, але ж навіщо 
тоді працівники сплачували страхові внески 
на випадок безробіття? Отже, очевидно, що 
вітчизняне законодавство щодо соціального 

страхування є вкрай недосконалим, а тому 
потрібно вносити відповідні зміни в ті зако-
нодавчі акти, які регулюють захист застра-
хованих осіб, що опинились без роботи, без 
засобів до існування тощо.  

Висновки. Ефективний розвиток віт-
чизняної системи СЗН можливий лише за 
умови вдосконалення нормативно-
правового та законодавчого забезпечення. 
Розглянуті ситуації наводять на думку про 
гостру необхідність запровадження 
обов’язкового медичного страхування й 
глибокого реформування медичної галузі. 
Проблеми, що існують у соціальному стра-
хуванні, здебільшого пов’язані з тим, що 
фонди соціального страхування у своїй ді-
яльності не керуються страховими принци-
пами й не виконують на належному рівні 
свої функції, вони мають перетворитися у 
фінансово-кредитні інститути на кшталт 
страхових компаній. Для покращення соці-
ального захисту військовослужбовців необ-
хідно прийняти низку законів, спрямованих 
на реформування системи Збройних сил 
України починаючи від зміни законодавчих 
засад набору на військову службу та закін-
чуючи системою соціального і правового 
захисту військовослужбовців, як під час 
проходження військової служби, так і після 
виходу їх у запас або відставку. 
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Рассмотрено социальное страхование, его место и значение для работающих граждан, 
оказавшихся в чрезвычайной ситуации – в зоне АТО. В качестве одной из самых болезнен-
ных проблем отмечается отсутствие справедливого распределения участия наемных работ-
ников и работодателей в уплате страховых взносов в отечественные фонды социального 
страхования, анализируются причины этого явления. Указывается на необходимость пре-
вращения фондов общеобязательного социального страхования в финансово-кредитные ин-
ституты по типу страховых компаний. Представлены контраргументы относительно идеи 
уменьшения ставки единого социального взноса. 

Ключевые слова: социальная защита населения, финансовый механизм системы соци-
альной защиты населения, социальное страхование, фонды социального страхования, стра-
ховые взносы, страховые выплаты, финансовые источники страхования, ставка единого со-
циального взноса, страховые компании. 

Social insurance, its place and significance for working people in a state of emergency – in 
the area of ATO – is considered. A lack of equitable distribution of the participation of workers and 
employers in the payment of insurance premiums in the domestic social security funds is considered 
as one of the most acute problems, the causes of this phenomenon are analyzed. The need to trans-
form funds of compulsory social insurance into financial and credit institutions of insurance com-
pany type is emphasized. Some counterarguments about the idea of reducing the rate of the unified 
social tax are presented. 

Keywords: social protection, financial mechanisms of social protection, social insurance, so-
cial insurance funds, insurance premiums, financial insurance sources, rate of the unified social tax, 
insurance companies. 

Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Єрмошкіною О. В.          Надійшла до редакції 10. 09.14 

FINANCE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2014,  №4154_________________________________________


