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ВСТУП
На сьогодні однією зі складових забезпечення дина!

міки зростання економіки України є впровадження но!
вих шляхів фінансування державного соціального стра!
хування. Саме такий шлях дає можливість нашій країні
зберегти і найбільш ефективно використовувати існую!
чу систему соціального забезпечення для здійснення
структурних змін та зайняти своє місце у світовому
співтоваристві.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — аналіз можливих шляхів вдосконален!

ня фінансових ресурсів державного соціального страху!
вання України, зокрема розробка моделі достатності
фінансування пенсійного фонду внесками працюючих
громадян.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно Ст. 46 Конституції України, громадяни мають

право на соціальний захист, що включає право на їх за!
безпечення у випадку повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від них обставин, а також у старості й у
деяких випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим дер!
жавним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств, установ й організацій, а
також бюджетних й інших джерел соціального забезпе!
чення; створенням мережі державних, комунальних, при!
ватних установ для догляду за непрацездатними.

Відповідно до Конституції України Верховною Радою
України 14 січня 1998 р. були прийняті Основи законо!
давства України про загальнообов'язкове державне соц!
іальне страхування й закони України по окремих видах
соціального страхування (1999, 2000, 2001, 2003 р.).

У цей час в Україні діють чотири з п'яти видів со!
ціального страхування, передбачених Основами законо!
давства України про загальнообов'язкове державне соц!
іальне страхування, а саме:

— на випадок безробіття;
— у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й

витратами, пов'язаними з народженням і похованням;
— від нещасного випадку на виробництві й профе!

сійному захворюванні, що послужило причиною втрати
працездатності;

— пенсійне страхування.
Джерелами фінансування соціальних гарантій висту!
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— Державний бюджет;
— кошти місцевих бюджетів;
— страхові фонди;
— Фонд соціального страхування з тимчасової втра!

ти працездатності;
— Фонд загального обов'язкового страхування на ви!

падок безробіття;
— Фонд страхування від нещасних випадків на вироб!

ництві й професійних захворюваннях;
— Фонд медичного страхування (за рахунок страхо!

вих внесків підприємств і громадян, а також благодійних
внесків громадян і підприємств, кредитів банків й інших
джерел, не заборонених законодавством України);

— державні й недержавні пенсійні фонди.
Загальний відсоток надходжень в усі фонди (які на!

раховують і відраховують роботодавці й працівники) ко!
ливається біля 40 %. З них більша частка — 34,3 % — над!
ходить у Пенсійний фонд (32,3 % перераховують робо!
тодавці, 2% — працівники). До інших фондів: Фонд соці!
ального страхування на випадок безробіття — 1,6%, Фонд
соціального страхування від тимчасової втрати працез!
датності — 1,4 %, Фонд соціального страхування від не!
щасного випадку на виробництві — залежно від класу ри!
зику, разом до інших фондів надходить біля 4,8%.

Проте, відповідно до звітів Рахункової палати, кож!
на третя гривня з бюджету витрачається неефективно.

Розглянемо формування Пенсійного фонду (ПФ).
При нарахуваннях на заробітну плату у розмірі 33,2%

та відрахуванні з неї 2% (для звичайних громадян, не дер!
жавних службовців), кількість внесків із заробітної пла!
ти становитиме (табл. 1). Крім того, у світлі демографіч!
них даних щодо кількості працездатних та непрацездат!
них осіб на 1000 населення (табл. 2) доцільно сумістити
ці дві таблиці та дослідити покриття середньої пенсії вне!
сками до ПФ з середньої заробітної плати (табл. 3).

За результатами табл. 3, можна побачити, що до пен!
сійного фонду пересічний українець працездатного віку
відраховує або за нього відраховує роботодавець у 2010
р. 657,19 грн. З урахуванням того, що на одного працез!
датного українця у 2010 р. приходиться 0,52 непрацез!
датної особи (при цьому не обов'язково пенсіонери), то
покриття внесками з середньої заробітної плати серед!
ньої пенсії становить 1296,98 грн., або в 1,3 разів більше,
ніж потрібно. Таким чином, ми можемо стверджувати,
що навіть за наявності 9% безробітного населення,
внесків із працюючих осіб повинно бути достатньо для
виплати усіх пенсій. Але, за даними пенсійного фонду,
не вистачає…. Отже, ми з досить значною часткою віро!
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гідності можемо в даному випадку виз!
начити можливі шляхи нестачі грошей:

— обкрадання на усіх рівнях пе!
нсійної системи;

— несплату всіма працюючими
внесків до пенсійного фонду.

Як один із шляхів наповнення ПФ
доцільно відмінити обмеження щодо
граничної величини заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески
для тих категорій осіб, для яких пен!
сія розраховується з повної величи!
ни заробітної плати (державні
службовці, військовослужбовці, де!
путати та ін.).

Наступним кроком проаналі!
зуємо можливу залежність збіль!
шення пенсій та заробітних плат від
фактичного ВВП.

Таким чином, збільшення ВВП
призводить до відповідного збіль!
шення заробітної плати. Тобто се!
редній рівень заробітної плати зро!
стає відповідно до зростання ВВП,
що призводить до повільнішого зростання пенсій. На наш
погляд, рівень заробітної плати відповідає рівню ВВП Ук!
раїни. Однак виведення заробітних плат з тіні потрібне,
але не за допомогою фіскального тиску, як це робиться
зараз, а за допомогою зменшення відсотка відрахування
до фондів соціального страхування та зменшення ко!
рупції у органах влади.

Далі розглянемо страхові (резервні) фонди.
Державні цільові фонди — це форма перерозподілу

й використання фінансових ресурсів, притягнутих дер!
жавою для фінансування суспільних потреб з певних дже!
рел, що мають цільове призначення. Ці фонди перебува!
ють у розпорядженні центральних і місцевих органів вла!
ди.

Державні цільові фонди є одним з ланок державних
фінансів, порядок їхнього формування й витрачання рег!
ламентується законодавчими актами (Законом України
"Про державний бюджет" на поточний рік, законами Ук!
раїни, що регламентують діяльність державних цільових
фондів).

Існування державних цільових фондів є необхідним і
зв'язано з наступним:

1) в органів державної влади й управління, які фор!
мують цільові фонди, з'являються додаткові джерела
фінансування своїх функцій;

2) існування єдиного централізованого фонду коштів
недостатньо для задоволення всіх державних потреб;

3) з'являється можливість із більшою ефективністю
здійснювати контролюючі функції за цільовим викорис!
танням державних засобів.

Джерелом державних цільових фондів (як держав!
ного, так і місцевих бюджетів) є націо!
нальний дохід країни. Мобілізація за!
собів для таких фондів здійснюється
через:

— спеціальні збори (найчастіше
обов'язкові);

— позики;
— кредити;
— спрямування коштів з бюджету

й т.д.
У системі державного соціально!

го страхування страховиком виступає
держава, що бере на себе зобов'язання
по створенню колективних страхових
фондів і виплаті страхового відшкоду!
вання.

На ринку страхових послуг мо!
жуть функціонувати й недержавні
компанії соціального страхування, які
доповнюють і розширюють спектр
страхових послуг.

Страхувальниками виступають
підприємства й організації, громадя!
ни, держава. Застрахованими є праців!

ники підприємств й організацій, а по деяких виплатах і
непрацюючі громадяни.

Далі розглянемо окремі цільові фонди соціального
страхування.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності

Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті
працездатності (далі — Фонд) створений відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соц!
іальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра!
цездатності й витратами, обумовленими народженням і
похованням" і є правонаступником Фонду соціального
страхування України.

Послугами цього Фонду в основному користують!
ся бюджетники й робітники великих промислових
підприємств або підприємств із іноземними інвести!
ціями. Офісні й ринкові працівники, а також робітни!
ки невеликих фірм не звертаються по допомогу в ці
фонди через труднощі з оформленням документів,
крім того, перші п'ять днів з тимчасової непрацездат!
ності фінансуються за рахунок коштів роботодавця,
більшість фірм не вважають за доцільне оформлюва!
ти лікарняні листи, як правило, залишаються й без
лікарняних виплат. Оскільки невеликі фірми також
залишають без санаторних путівок, щодо фінансуван!
ня дитячих санаторії, то навряд чи сума у 30 грн. на
день може зацікавити батьків.

У цьому зв'язку доцільно спростити систему оформ!
лення документів для зазначених категорій працівників
невеликих фірм; увести квоти або внутрішній фонд саме
для цієї категорії роботодавців.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  681 669 657 651 649 651 659 

  319 331 343 349 351 349 341 
 
  

 

0,47 0,49 0,52 0,54 0,54 0,54 0,52 

Таблиця 2. Динаміка співвідношення непрацездатних та працездатних
осіб на 1000 населення*

*Демографічний паспорт території.

Таблиця 1. Динаміка розміру внесків до ПФ з середньої заробітної плати

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 
 

 ( .) 

499,66 640,86 864,91 1111,9 1521,39 1665 1916 

, 
33,2%, . 

165,89 212,77 287,15 369,15 505,10 552,78 636,11 

, 
2%, . 

9,99 12,82 17,30 22,24 30,43 33,30 38,32 

, . 175,88 225,58 304,45 391,39 535,53 586,08 674,43 

Таблиця 3. Покриття внесками до ПФ з середньої заробітної
плати середньої пенсії, грн.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 
 

 ( .) 

499,66 640,86 864,91 1111,9 1521,39 1665 1916 

  
, 

35,3%, . 

175,88 225,58 304,45 391,39 535,53 586,08 674,43 

  
 ( .) 

182,2 316,4 406,8 478,4 751,4 898,36 999,02 

 
 

  

0,47 0,49 0,52 0,54 0,54 0,54 0,52 

 
 
  

  
 

 

374,21 460,37 585,48 724,79 991,72 1085,33 1296,98 

 
 

2,05 1,46 1,44 1,52 1,32 1,21 1,30 
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Фонд загального обов'язкового страхування на ви!
падок безробіття

Фонд загальнообов'язкового державного соціально!
го страхування України на випадок безробіття створе!
ний на підставі Закон України "Про загальнообов'язко!
ве державне соціальне страхування на випадок безробі!
ття" № 1533!ІІІ від 02.03.2000 р.

За даними Державного комітету статистики, рівень
зареєстрованого безробіття в Україні на кінець січня 2011
р. склав 2,1% від загальної кількості населення. За офі!
ційним даними, у цей час в Україні зареєстровано 585,6
тисяч безробітних. Більшість безробітних становлять
жінки й міське населення (310 тисяч — жінки, а 324 ти!
сячі — міське населення). При цьому допомога по безро!
біттю одержують 447,9 тисяч чоловік, а середній розмір
цієї допомоги становить 814 грн. на місяць.

У той же час експерти вважають, що реальне безро!
біття — значно вище. За статистикою, у службу через
низьку якість послуг і маленькі виплати по безробіттю
звертається тільки кожен п'ятий безробітний.

У той же час відповідно до даних Інституту еконо!
мічних досліджень і політичних консультацій, проведе!
них на базі методології Міжнародної організації праці,
реальний рівень безробіття на кінець 2010 р. становив
8,1—8,3%.

Слід зазначити, що в Україні з поля зору соціально!
го страхування випала така більша категорія працівників,

як трудові мігранти. Останнім часом в Ук!
раїні їх стає усе більше й більше. Тому до!
цільно для поповнення Фонду соціально!
го страхування на випадок безробіття по!
чати роботу із установлення зв'язків з
відповідними земляцтвами трудових
мігрантів як усередині України, так з
їхніми рідними країнами.

Доцільно почати переговори з тими
країнами про допомогу своїм земляцтвам
у соціальній сфері, вихідців з яких найб!
ільше проживає в Україні.

Фонд зі своєї сторони починає пошук
робочих місць для трудових мігрантів, а
земляцтва за це відраховують Фонду пев!
ну плату.

Також доцільно створити окремий
Фонд страхування від безробіття й для
іммігрантів.

Фонд страхування від нещасних ви!
падків на виробництві й професійних зах!
ворювань

Перехід до ринкових відносин зму!
сив будувати в Україні практично з
"нуля" систему соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві. Як
показує світовий досвід, сучасна еконо!
мічна криза, скорочення обсягів вироб!
ництва, погіршення умов роботи обо!
в'язково приводить до збільшення пору!
шень нормативів охорони праці і, як на!
слідок, ріст кількості нещасних випадків
на виробництві й професійній захворю!
ваності.

Для вирішення цих проблем був прий!
нятий Закон України "Про загальнообо!
в'язкове державне соціальне страхуван!
ня від нещасного випадку на виробництві
й професійному захворюванні, які послу!
жили причиною втрати працездатності"
№ 1105!XІ від 23 вересня 1999 р. (набу!
тив чинності з 01.04.2001 р.).

Фінансування Фонду соціального
страхування від нещасних випадків здійс!
нюється за рахунок:

— внесків роботодавців: для підпри!
ємств — з віднесенням на валові витрати
виробництва, для бюджетних установ й
організацій — з асигнувань, виділених на
їхній зміст і забезпечення;

— капіталізованих платежів, які над!
ійшли у випадках ліквідації страхуваль!

ників у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів Ук!
раїни;

— прибутку, отриманого від тимчасово вільних
коштів Фонду на депозитних рахунках;

— коштів, отриманих від стягнення відповідно до За!
кону України про загальнообов'язкове державне со!
ціальне страхування від нещасного випадку на вироб!
ництві й професійних захворювань, які спричинили втра!
ту працездатності штрафів і пені зі страхувальників,
штрафів із працівників, винних у порушенні вимог нор!
мативних актів з охорони праці, а також адміністратив!
них стягнень, у вигляді штрафів з посадових осіб під!
приємств, установ, організацій, фізичних осіб, які вико!
ристають найману працю, передбачених Кодексом Украї!
ни про адміністративні правопорушення;

— добровільних внесків й інших надходжень, одер!
жання яких не суперечать законодавству.

Фонд постійно вдосконалює свою діяльність. Так
були прийняті й удосконалені ряд наступних положень.

1. Положення про порядок забезпечення потерпілих
лікарськими засобами, виробами медичного призначен!
ня, постільною й натільною білизною, перуками, затвер!
джене постановою правління фонду від 27.03.2003 р. №
26 (далі — положення № 26).

2. Положення про вирахування середньої заробітної
плати для розрахунку виплат по загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню від нещасного ви!

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати та ВВП

Рис. 2. Динаміка середньої пенсії та ВВП
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падку на виробництві й професійному захворюванні, що
викликають втрату працездатності, затверджене поста!
новою правління фонду від 14.09.2004 р. № 66 (далі —
положення № 66).

3. Порядок створення й використання резерву фон!
ду соціального страхування від нещасних випадків на ви!
робництві й професійних захворюваннях України, зат!
верджений постановою правління ФСС від НСП від
25.10.2005 р. № 64 (далі — порядок № 64) і т.д.

В якості удосконалення фінансування фонду вважає!
мо за доцільне здійснити наступні заходи.

У рамках Фонду страхування від нещасних випадків
на виробництві й професійних захворювань доцільно
створити незалежну медичну комісію, яка (самостійно
або у взаємодії із правоохоронними органами) займала!
ся б розслідуванням нещасних випадків на виробництві з
тими, хто працює без трудової угоди (тобто отримує за!
робітну платню у конвертах), а також із трудовими
мігрантами.

У цей час в Україні відсутня єдина система збору й
аналізу інформації про травматизм, у тому числі вироб!
ничий. Дані про загиблих і травмованих на виробництві
за звітами Міністерства охорони здоров'я, Держміст!
промнагляду, Держкомстату й Фонду відрізняються, при!
чому істотно. У цьому зв'язку доцільно створити єдину
систему обліку травматизму, що дозволить виявляти тен!
денції й усувати недоліки в системі охорони праці. Як на!
слідок — зменшаться виплати у випадку нещасних ви!
падків на виробництві.

За оцінкою фахівців, доцільно також увести порядок
диференціації страхових тарифів, де їхній розмір визна!
чався б не робочими органами Фонду, а галузевими
міністерствами й центральними органами профспілок.

Ще одним пробілом є те, що до керування Фондом
соціального страхування по тимчасовій втраті праце!
здатності й Фондом соціального страхування від нещас!
них випадків на виробництві й професійних захворювань
не допущені профспілки. Але саме профспілки мають
найбільш повну інформацію відносно реальних умов
праці й можуть допомогти у випадках шахрайства з ре!
сурсами зазначених Фондів.

Фонд медичного страхування.
Медичне страхування — це вид особистого страху!

вання, що гарантує страхувальнику при виникненні стра!
хового випадку одержання медичної допомоги й компен!
сацію витрат на придбання медикаментів за рахунок стра!
хової компанії.

У Конституції України визначається дві статті, у яких
мова йде про соціальний захист громадян шляхом вико!
ристання системи страхування. По!перше, це стаття 46,
що регламентує обов'язкове державне соціальне страху!
вання за рахунок страхових внесків громадян, під!
приємств і організацій; по!друге, стаття 49, що проголо!
шує право кожного громадянина на медичне страхуван!
ня. Крім того, медичне страхування встановлене як обо!
в'язкове статтею 6 Закону України "Про страхування" від
7.03.96 р., однак даний закон не визначає порядку його
проведення. Таким чином, на сьогоднішні в Україні
відсутній повноцінний законодавчий акт, який врегулю!
вав би основні економічні і соціальні проблеми в даній
сфері.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від
29.06.02 р. зафіксував, що Конституція закріплює право
кожного громадянина на медичне страхування (не обо!
в'язкове, а добровільне), а умови і порядок проведення
медичного соціального страхування за рахунок держав!
них програм повинні бути визначені законодавчо.

Слід зазначити, що українська медицина залишила!
ся, мабуть, єдиною сферою, де норми нового цивільного
законодавства усе ще поступаються місцем застарілим
відносинам між лікарем і пацієнтом, коли хворий пере!
буває в безправному, залежному положенні від системи
державної охорони здоров'я.

Для підвищення довіри населення до медицини й дер!
жави доцільно створити спеціальну незалежну медичну
комісію, яка займалася б розслідуванням випадків лі!
карських помилок.

На законодавчому рівні закріпити відповідальність
лікаря перед пацієнтом.

Ще одна проблема — низька ціна робочої сили. У ра!
дянський час зарплата в собівартості продукції станови!
ла не менш 16—18%, а в ремонтно!будівельних підприє!
мствах — до 30%. На Заході заробітна плата в собівар!
тості продукції доходить до 80%. На сьогодні зарплата в
собівартості продукції в Україні становить 8—9—10%. В
аграрному секторі — 3—4%. При такому підході держа!
ви до формування заробітної плати навряд чи можливо
говорити про високі пенсії.

У цьому зв'язку необхідно підвищити роль держави,
що повинна встановити відповідні норми заробітної пла!
ти в собівартості продукції (наприклад, не нижче серед!
ньоєвропейської). Тим більше, що Україна прагне ввійти
в ЄС). Крім того, доцільно на державному рівні встано!
вити середню заробітну плату по галузях. Керівники
підприємств і фірм, які не сплачують заробітну плату на
рівні зазначених нормативів, повинні бути оштрафовані,
а при повторенні порушення має застосовуватися більш
жорсткіше покарання.

ВИСНОВКИ
Одна з основних проблем, що гальмує розвиток

державного соціального страхування України, — де!
фіцит фінансових ресурсів. Забезпечити фінансуван!
ня державного страхування сьогодні неможливо лише
через бюджетну систему. Необхідні активні дії, спря!
мовані на розвиток небанківських фінансових установ
— страхових компаній, пенсійних фондів, здатних мо!
білізувати значний незадіяний внутрішній потенціал.
Тому необхідність у теоретичному обгрунтуванні та
формуванні цілісного уявлення відносно фінансуван!
ня державного соціального страхування є основою
політики держави.

Таким чином, в українській економіці ще є значний
резерв для фінансового наповнення фондів державного
соціального страхування й тим самим підвищення жит!
тєвого рівня.
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