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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглянуто економічну сутність соціального захисту населення та його
організаційно-правові засади в Україні. Подано різні тлумачення визначання суті
соціального захисту. Проведено комплексний моніторинг здійснення видатків державного
бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні. Здійснено порівняння
видатків бюджету України і зарубіжних країн на соціальний захист. Аргументовано
неефективність постійного зростання «непродуктивних видатків бюджету», що можуть
викликати споживацькі настрої у населення та сталу залежність від державної матеріальної
допомоги. Виявлено основні проблеми соціальної політики держави. Розкрито напрями
вдосконалення фінансового забезпечення модернізації соціального захисту.
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Постановка проблеми. Соціальний захист населення є одним з
найважливіших показників розвитку та функціонування держави у сучасному
світі. Однією з вагомих складових у системі соціального захисту громадян є
його фінансове забезпечення. Основною метою розвитку соціальної сфери
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країни є підвищення якості життя населення, що включає не лише споживання
матеріальних благ та послуг, а й задоволення духовних потреб, стан здоров’я,
тривалість життя, морально-психологічний клімат, тощо. Незважаючи на
позитивні тенденції, що спостерігаються останнім часом у сфері бюджетного
забезпечення соціального захисту, не всі заходи є ефективними, а тому не в
повній мірі сприяють вирішенню проблем вразливих верств населення. Все це
актуалізує проблему бюджетного фінансування соціального захисту та
соціального забезпечення населення в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В наукову розробку
дослідження проблеми фінансування соціального захисту населення дадали
свій внесок такі вчені, як: В. В. Антропов [5], О. О. Бендасюк [8],
О. Д. Василик [8], Т. М. Кір’ян, Ю. В. Пасічник [3], С. В. Качула [6],
В. А. Рудик [4], В. А. Скуратівський, О. М. Палій, Е. М. Лібанова [11]. Проте в
умовах продовження соціальних реформ та динаміки трансформаційних
процесів питання критичного аналізу діючого бюджетного фінансування
соціального захисту, пошуку шляхів його удосконалення залишаються не
вирішеними.
Формулювання цілей статті. Дослідження сучасного стану фінансового
забезпечення соціального захисту населення України, виявлення проблем що
виникають на цьому шляху і розробка пропозицій щодо підвищення належного
рівня життя громадян.
Виклад основного матеріалу. Формуванню сучасних систем соціального
захисту у світі сприяло усвідомлення необхідності створення соціальних
амортизаторів ринкових ризиків. В Україні поняття «соціальний захист» почали
широко вживати лише на етапі переходу до ринку як його атрибут, хоча в тій
чи іншій формі соціальний захист завжди був притаманний українському
суспільству. Багато людей ще й нині не сприймають термін «соціальний
захист» щодо населення загалом, вважаючи, що він стосується лише
найнужденніших або незахищених верств населення. Дедалі частіше
соціальний захист передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення
безпечного соціального середовища людини [1].
Право громадян на соціальний захист передбачає право на забезпечення
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також через старість
та в інших випадках, передбачених законом, закріплено у статті 46 Конституції
України. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення;
створенням мережі державних, комунальних та приватних закладів по догляду
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за непрацездатними. При цьому пенсії та інші види соціальних виплат,
допомог, що є основним джерелом існування людей, мають забезпечувати
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого
законом [2].
У науковій літературі зустрічаєм різні визначення поняття «соціальний
захист», а саме Т. М. Кір’ян та Ю. В. Пасічник трактує соціальний захист як:
«Соціальний захист населення – державна підтримка певних категорій
населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів,
забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової,
матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам
населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної
частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці
громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів» [3].
В. А. Рудик тлумачить соціальний захист населення як «систему заходів
економічного, організаційного та правового характеру, що реалізується
державою щодо громадян, які у зв’язку з настанням соціального ризику
потребують матеріального забезпечення (допомоги)» [4, с. 15]. У визначенні
акцентується увага лише на компенсаційному характері соціального захисту.
У визначенні В. В. Антропова соціальний захист населення – це
«система управління соціальними ризиками з метою компенсації втрат,
зниження чи попередження їх впливу на процес розширеного відтворення
населення», що найбільш повно розкриває його зміст [5, с. 7]. На нашу думку
два останні трактування дещо обмежують сутність досліджуваного поняття.
Дане трактування, як і попереднє, в основному фокусує увагу на
копенсаційному характері додаючи зв’язок соціального захисту із процесом
розширеного відтворення населення.
Адже захист має не лише компенсаційний, а й превентивний характер,
його головне призначення – упередження бідності у суспільстві. Система
соціального захисту забезпечує реалізацію права людини на соціальну
допомогу у разі настання соціального ризику і передбачає існування системи
заходів держави щодо реалізації цього права. Існують і інші судження та
трактування сутності соціального захисту населення. Узагальючи різні підходи
ми погоджуємося із думкою С. В. Качули, Д. А. Бодні, А. А. Поривая, що в
Україні існує розгалужена система соціального захисту, яка об’єднує
законодавчо визначені економічні, соціальні, юридичні гарантії і права,
соціальні інститути, що забезпечують їх реалізацію та відповідно формують
інституційні умови підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних
соціальних верств і груп населення [6, с. 253].
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В Україні діяльність держави з приводу фінансування соціальної сфери
має надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це зумовлено як
різким падінням доходів переважної більшості населення під час кризових
явищ в економіці, так і традиційною орієнтацією громадян на одержання
соціальних послуг саме від держави. З огляду на це, частину соціальних
зобов’язань держави доцільно розглядати як певні орієнтири, які можуть бути
повністю досягнуті лише за сприятливого стану економіки.
Система соціального захисту ґрунтується на таких принципах, як
загальність, доступність, різноманітність видів забезпечення, адекватність
рівню розвитку економіки країни [7, с. 124]. Основними елементами системи
соціального захисту населення виступають соціальне страхування, соціальна
допомога, соціальні послуги тощо [8, c. 234]. На рис. 1 подано напрями
фінансування соціального захисту з державного бюджету.
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Рис. 1. Напрями бюджетного фінансування видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення

Система соціального захисту включає три суб’єкти: державу, юридичних
осіб і громадян. Частина заходів держави у сфері соціального захисту
населення стосується усіх членів суспільства, а решта адресована окремим
соціальним групам. Перша група заходів стосується забезпечення можливості
для кожної особи застосування своїх здібностей і отримання доходу,
визначення офіційного прожиткового мінімуму, захисту інтересів споживачів,
індексації доходів. Друга група заходів соціального захисту стосується окремих
груп населення, зокрема безробітних, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів праці та
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військової служби, сімей з дітьми, дітей-сиріт, вимушених переселенців та
біженців, що зазнали впливу різного роду катастроф, стихійних лих.
В Україні фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
здійснюється шляхом надання соціальної допомоги та соціальних послуг в
установах соціального обслуговування. Закон України «Про соціальні послуги»
(як нормативно-правового акту у сфері соціального захисту) соціальні послуги
фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за
соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів
одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених
законодавством [9, с. 45].
Дослідження показало, шо в нашій країні сформована переважно
централізована система соціального захисту населення, про що свідчить
співвідношення у зведеному бюджеті України видатків державного і місцевих
бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення. Незважаючи на те,
що в європейських країнах існують різні рівні централізації системи
соціального захисту, дослідники вважають, що централізована система є менш
ефективною, ніж децентралізована. Нині триває процес перебудови державних
фінансів, започаткований в 2014–2015 рр. у напрямі їх децентралізації
відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні основними повноваженнями органів
місцевого самоврядування базового рівня у сфері соціального захисту
населення визначено забезпечення розвитку об’єктів соціального та
культурного призначення та надання соціальної допомоги через територіальні
центри. Структурні підрозділи територіальних органів центральних органів
виконавчої влади на базовому рівні уповноважені також надавати ряд послуг
соціального захисту населення, зокрема здійснювати виплату пенсій, субсидій,
компенсацій, забезпечення надання пільг тощо. Такий розподіл повноважень
необхідний задля підвищення доступності та якості соціальних послуг,
збільшення обсягу послуг, що надаються вразливим верствам населення,
розширення потенціалу органів місцевого самоврядування щодо соціального
захисту населення. В Україні за період 2012 – 2016 рр. коефіцієнт
децентралізації витрат бюджетів на соціальний захист та соціальне
забезпечення становив у середньому близько 40% [10].
В Україні бюджетне фінансування соціального захисту та соціального
забезпечення населення здійснюється сьогодні відповідно до положень ст. 8791 Бюджетного кодексу України за рахунок державного та місцевих бюджетів
(рис. 2).
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Рис 2. Бюджетне фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
населення в Україні за 2005—2015 рр.

Аналіз тенденцій фінансування системи соціального захисту за останнє
десятиліття дозволяє зазначити про суттєве збільшення номінальних обсягів
цих витрат (рис.2). Так, номінальний обсяг витрат на соціальний захист та
соціальне забезпечення з державного бюджету за період з 2005 до 2015 року
збільшилися у 3,28 рази, а з місцевого бюджету в 8,7 разів. Видатки Зведеного
бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2016 рік
становлять 251 227,7 млн грн. (30 %), що більше ніж у 2015 році на 4,06 %. Так,
у 2015 році бюджетне фінансування функцій соціального захисту та
соціального забезпечення населення складало 176339,84 млн грн., що становило
25,94% видатків Зведеного бюджету України та 8,91 % ВВП [11, с. 75].
Розглянемо динаміку частки видатків Зведеного бюджету України на
соціальний захист та соціальне забезпечення у загальній сумі видатків
зведеного бюджету та у ВВП за остання 5 років (табл. 1).
Дані табл. 1 свідчать, що у 2016 р. частка видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення у ВВП та у видатках зведеного бюджету досягла
найвищого рівня та становила відповідно – 10,84% та 30,91%. Коливання
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за аналізований період
у ВВП у межах 8,81–10,84 відсотків є доволі значним та свідчить про
значимість соціальної функції держави щодо соціального захисту та
соціального забезпечення в Україні. Частка у загальній сумі видатків зведеного
бюджету на соціальний захист є порівнянним з багатьма зарубіжними країнами.
Зокрема, в 2015 р. в Німеччині цей показник складав 25,0%, Італії – 28,9%,
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Таблиця 1
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках
зведеного бюджету та ВВП в Україні
Роки

2012

Видатки
зведеного
бюджету, всього,
млрд. грн

ВВП, млрд.
грн

492,4

1408,9

2013
505,8
2014
523,1
2015
679,9
2016
835,6
Складено на основі[10]

1454,9
1566,7
1979,4
2383,2

Видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення
всього,
частка у загальній сумі
частка
млрд. грн
видатків зведеного
у
бюджету,%
ВВП,%
125,3
25,5
8,90
145,1
138,0
176,3
258,3

28,69
26,38
25,93
30,91

9,97
8,81
8,91
10,84

Польщі – 19,4%. Набагато нижчий від України є цей показник в Ісландії–
15,7%, Ірландії– 17,0%, Канаді – 17,2%, і вищий – в Бельгії – 29,2%, Австрії –
28,0%, Данії– 28,8% [12].
Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення є однією із
найбільш вагоміших часток видатків бюджету України (табл. 2)
Таблиця 2
Видатки державного бюджету за січень – червень 2014–2016 років
Видатки
Оборона
Громадський порядок, безпека та судова
влада
Охорона навколишнього природного
середовища
Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров’я
Духовний та фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне
забезпечення, з них:
– соціальний захист пенсіонерів
Міжбюджетні трансферти
Складено на основі [13]

2014
млн грн %
7696,0 3,9

2015
млн грн %
20428,1 8,3

2016
млн грн %
26072,1 8,7

17260,3

8,7

20742,3

8,4

27656,8

9,2

954,9

0,5

1308,9

0,5

1457,2

0,5

42,2
3598,1
2266,9
14691,2

0,0
1,8
1,1
7,4

0,6
3010,9
3149,9
14288,8

0,0
1,2
1,3
5,8

3,4
3502,6
1707,2
15592,8

0,0
1,2
0,6
5,2

44037,9 22,3 43610,6 17,8 66212,6 22,0
41898,8 21,2 39852,4 16,2 62059,4 20,7
62493,4 31,6 77731,3 31,6 93491,1 31,1

У 2016 році як і у 2015 році, найбільші частки видатків припадають на
міжбюджетні трансферти (31,1%) і на соціальний захист та соціальне
забезпечення (22,0%). Остання частка збільшилися на 4,3 в. п. за рахунок
зростання видатків на соціальний захист пенсіонерів на 22,2 млрд грн [13, с.48].
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Але важливим є той факт, що з 2012 по 2016 рік кількість населення, яка
охоплена соціальною допомогою, а саме виплати по субсидіям, зросла з
1845,3 тис. осіб до 7677,2 тис. осіб, тобто на 75,96%, а це є свідченням
катострофічного зростання кількості неплатоспроможного населення в країні
[14, с. 62; 15, с. 215]. Але абсолюний показник видатків на соціальний захист та
соціальне зебезпечення та його частка у загальній сумі видатків зведеного
бюджету та у ВВП самі по собі ще не відображають той факт наскільки повно
народ країни охоплений увагою і опікою з боку держави, чи вирішено питання
упередження зростання рівня бідності та чи досягнуто належного рівня якості
життя у суспільстві. По-перше, обсяги ВВП наведених країн в розрахунку на
душу населення неспівставні з обсягами цього показника в нашій країні. Тобто,
якщо в Канаді частка у загальній сумі видатків зведеного бюджету на
соціальний захист та соціальне забезпечення складали у 2015 р. 17,2% це не
означає, що аналогічний показник який склав 25,93% в Україні, забезпечує
рівень соціального захисту на рівні вище ніж у Канаді.
Значний розрив у витратах на соціальне забезпечення та соціальний
захист між Україною та зарубіжними, зокрема європейськими країнами,
спостерігається після значного сплеску курсу долара та євро порівняно з
національною валютою в 2014–2015 рр.. Внаслідок цього, суттєві розбіжності
між обсягом витрат на соціальний захист європейських країн та України
залежить від рівня розвитку економіки країни, рівномірності розподілу
національного доходу між громадянами цієї країни та пов’язані з різним рівнем
цін, безробіття, демографічним складом населення, відмінностями у системах
соціального захисту тощо. Порівняльний аналіз структури загальних видатків
на соціальний захист в Україні та ряді європейських країн свідчить, що біля
70% всіх видатків системи соціального захисту України спрямовується на осіб
пенсійного віку, що зменшує ефективність соціальної політики в цілому і є
значно більше частки, яку спрямовують у країнах-членах ЄС. Так, у 2012 р. в
середньому по EU-27 ця частка склала 40,7%, причому, найбільше значення цієї
частки у Латвії– 54%, найменше – в Ірландії – близько 21%) [12].
За стандартами Ради Європи і Європейського Союзу соціальне
забезпечення віднесено до системи, яка включає крім соціального забезпечення
(через соціальне страхування) також інші форми соціального захисту, зокрема
державну соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий)
соціальних захист для окремих категорій населення. Таке розуміння має
важливе значення для національного законодавства, оскільки в Україні все ще
немає загального закону про соціальний захист населення [16].
Найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою соціального
забезпечення є соціальне страхування, яке становить відповідну систему
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правових відносин щодо надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам (членам їхніх сімей) у разі настання страхових
випадків у розмірах і порядку, визначених законами, за рахунок грошових
фондів, які формуються шляхом сплати страхових платежів роботодавцями та
особами, на користь яких здійснює страхування. Зокрема, загальний обсяг
фінансування заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших
найбільш вразливих категорій населення збільшується в 2017 році проти
показників 2016 року майже на 56% або на 40,5 млн. грн. до 91,7 млн. грн .
Ми спостерігаємо нестабільність економічної ситуації у світі, яка триває
останні роки. Тому сьогодні найгострішими проблемами соціального
страхування є низький рівень охоплення бідного населення соціальною
підтримкою і низька адресність при наданні соціальної підтримки тощо. В
умовах ринкових відносин держава не може здійснювати соціальне
забезпечення усіх категорій населення, а тому роль цієї організаційно-правової
форми обмежена фінансовими можливостями держави. Проте її існування є
прямим наслідком проголошення Конституцією України соціальною державою,
для якої соціальне забезпечення осіб, котрі не одержують виплат за рахунок
соціальних страхових фондів, є прямим обов’язком.
В сучасних умовaх проблемa соціального захисту повинна вирішуватися
шляхом трaнсформaції політики доходів населення, а не через збільшення їх
фінaнсувaння зa рaхунок держaвних коштів. Від політики встaновлення
системи держaвного захисту необхідно поступово переходити до політики,
спрямовaної нa зростaння індивідуaльних доходів населення, щоб кожнa
прaцюючa людинa моглa зa рaхунок влaсних коштів зaбезпечити себе
необхідними соціaльними послугaми.
Крім того, чинне законодавство встановлює значно більше різноманітних
видів пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, ніж це передбачено
Конституцією України чи міжнародно-правовими зобов’язаннями України. Не
маючи необхідних ресурсів, держава бере на себе додаткові зобов’язання у
сфері соціального захисту та соціального забезпечення, які часто не дають
жодного соціального чи економічного ефекту, окрім встановлення привілеїв
для представників певних професій або окремих соціальних груп. Таким чином,
фінансування соціального захисту населення в Україні супроводжується
низкою глибоких проблем та недоліків, які вимагають першочергового
втручання. Вирішення проблем фінансування вимагає докорінного
реформування соціaльної політики, яка є нaйвaжливішою сферою діяльності
будь-якої крaїни. З метою вирішення означених проблем та досягнення в
Укрaїні європейських стaндaртів життя необхідно здійснити низку заходів
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щодо підвищення ефективності послуг соціaльної сфери. Основними
нaпрямами удосконaлення мають стaти:
– забезпечення виконання державних соціальних програм, спрямованих
на вирішення пріоритетних соціальних проблем регіонів, забезпечення
збалансованості та координації їх положень із регіональними програмами на
етапах формування та здійснення, організації належного контролю за
виконанням цих програм;
– поліпшення якості розробки стратегій регіонального розвитку;
– здійснення пошуку нових ефективних нетрадиційних механізмів
подолання соціальних проблем депресивних територій;
– організація соціального моніторингу діяльності державних та
регіональних органів та органів місцевого самоврядування [17].
В умовах нестабільної економічної ситуації та наявності стійкого
бюджетного дефіциту на рівні керівництва країни здійснюється активний
пошук підходів до розв’язання нагальних проблем фінансування соціальної
сфери. Визначаються й оцінюються альтернативні джерела збільшення дохідної
бази державного бюджету, аналізуються різноманітні варіанти ефективного
співвідношення витрат і результатів фінансування видатків тощо. Серед
основних підходів до вдосконалення наповнення бюджету та оптимального
фінансування соціальної сфери варто виокремити такі:
– розширення сфер використання ринкових інструментів соціального
захисту (підтримка обов’язкового й запровадження добровільного страхування,
розвиток накопичувальних страхових систем, задоволення диференційованого
попиту на різні соціальні послуги тощо) через механізм діяльності державних
пенсійних фондів, інститутів медичного страхування;
– нетрадиційні форми залучення коштів господарюючих суб’єктів та
домогосподарств;
– розширення сфери платності соціальних послуг диференційованої
якості;
– залучення ресурсного потенціалу некомерційного сектора до реалізації
соціальних програм тощо.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Зі змінами в економіці в
Укрaїні відбувaється стaновлення і розвиток системи соціaльного зaхисту
нaселення тa зaбезпечення соціaльних гaрaнтій. В Україні діяльність держави з
приводу фінансування соціальної сфери має надзвичайно важливе значення для
життя суспільства. Це зумовлено різким падінням доходів більшості населення
і орієнтацією громадян на отримання допомоги саме від держави. Значний
рівень фінансового забезпечення соціальних видатків в Україні не свідчить, що
система соціального захисту населення в Україні є ефективною з точки зору
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доступності та якості надання соціальних послуг і соціальної допомоги. Тому
створення ефективної системи фінансового забезпечення соціального захисту
населення є домінуючим завданням на сучасному етапі в Україні та потребує її
подальшого реформування. Запропоновані заходи зменшать навантаження на
бюджет і сприятимуть нормальному забезпеченню фінансування соціальних
виплат з відповідних джерел.
Водночас із вирішенням сучасних проблем фінансового забезпечення
соціального захисту населення є також важливою реалізація державної
політики зростання політики доходів населення. Це допоможе у зниженні
потреби у соціальному захисті, підвищенні платоспроможного попиту в країні
та прискоренню соціально-економічного розвитку України, що може бути
перспективою подальших досліджень.
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Financial provision of social protection in Ukraine: current state and prospects
The article deals with the economic essence of social protection and its legal basis in
Ukraine. Lists the different interpretation of the definition of the essence of social protection. A
comprehensive monitoring of the implementation of the State budget expenditure on social
protection and social security in Ukraine. Contrasted the budget of Ukraine and foreign countries on
social protection. Reasonably inefficient constant growth "unproductive expenditures" budget,
which may cause the consumer mood among the population and constant dependence on public
income support. The basic problems are revealed the social policy of the State. Disclosed financial
directions ensuring the modernization of social protection.

137

Проблеми економіки та політичної економії 2018, № 1
Key words: social protection, social security, financial security, costs, social insurance, state
budget, social sphere.
Осипова Л.В., к.э.н., доцент; Плахтий В.Г., студентка, Винницкий торговоэкономический институт КНТЭУ
Финансовое обеспечение социальной защиты населения в Украине: современное
состояние и перспективы
В статье рассмотрена экономическая сущность социальной защиты населения и ее
организационно-правовые основы в Украине. Представлены различные толкования
определения сути социальной защиты. Проведен комплексный мониторинг осуществления
расходов государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в
Украине. Осуществлено сравнение расходов бюджета Украины и зарубежных стран на
социальную
защиту.
Аргументировано
неэффективность
постоянного
роста
«непроизводительных расходов бюджета», которые могут вызвать потребительские
настроения у населения и постоянную зависимость от государственной материальной
помощи. Выявлены основные проблемы социальной политики государства. Раскрыты
направления улучшения финансового обеспечения модернизации социальной защиты.
Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, финансовое
обеспечение, расходы, социальное страхование, государственный бюджет, социальная сфера.
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