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Стаття присвячена питанням соціального захисту населення Ук1
раїни. Розглянуті механізми забезпечення соціального захисту для
різних категорій населення, побудована загальна схема фінансуван1
ня його складових. Проаналізовано основні проблеми, які існують в
сучасній системі соціального захисту, та їх чинники.
The publication is devoted to issues of social protection of he population
of Ukraine. The mechanisms of social protection provision for different
population categories are investigated; the general scheme of its funding
is developed. The main problems in the system of social protection and
their determinants are analysed.

Соціальний захист являє собою
комплекс організаційно%правових та
економічних заходів, спрямованих на
забезпечення добробуту кожного
члена суспільства в конкретних еко%
номічних умовах [1]. Кінцевою метою
соціального захисту є надання кож%
ному члену суспільства, незалежно
від соціального походження, націо%
нальної або расової приналежності
можливості вільно розвиватися, реа%
лізувати свої здібності. Іншою метою
є також підтримання стабільності в
суспільстві, тобто попередження со%
ціальної напруженості, яка виникає у
зв'язку з майновою, расовою, куль%
турною, соціальною нерівністю.
Сучасні системи соціального за%
хисту охоплюють весь життєвий
цикл людини, передбачаючи заходи
щодо підтримання її добробуту від
народження і аж до смерті. Поруч із
соціальним страхуванням та соціаль%
ною допомогою це — сімейна полі%
тика: захист прав дитини, матеріаль%
на підтримка сімей з дітьми, рання
імунізація, сприяння освіті; соціаль%
на робота у неблагополучних сім'ях
та соціальне обслуговування дітей%
інвалідів. Активна політика на рин%
ку праці сприяє ефективній зайня%
тості працездатного населення.
Пільги та категорійні види допо%
моги надаються всім громадянам, які
мають на них право, без врахування
рівня доходів їх отримувачів. Вони
направлені не на вирішення конкрет%
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ної проблеми (зниження рівня
бідності чи зменшення розшаруван%
ня населення за доходами), а вико%
нують лише часткові завдання:
підтримка окремих категорій насе%
лення, що в певний період опинили%
ся соціально незахищеними; допомо%
га тим категоріям населення, які ма%
ють особливі заслуги чи постражда%
ли внаслідок надзвичайних ситуацій;

соціальний захист груп населення,
які традиційно мають високі ризики
бідності (інваліди, одинокі матері
тощо).
Система соціального захисту
України спрямована переважно на
наступні категорії громадян:
— пенсіонери;
— особи, які мають особливі зас%
луги перед Батьківщиною (Герої Ук%
раїни, Герої Радянського Союзу,
Герої Соціалістичної праці тощо);
— ветерани праці;
— ветерани та учасники війни;
— інваліди;
— військовослужбовці та ветера%
ни військової служби;
— громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастро%
фи;
— сім'ї з дітьми;
— малозабезпечені сім'ї;
— безробітні;
— громадяни, які частково або
повністю втратили працездатність.
Механізми соціального захисту
різних категорій суттєво відрізня%
ються (табл.1). Так, щодо ветеранів
праці та військової служби, учас%
ників війни, громадян, які постраж%
дали внаслідок Чорнобильської ка%
тастрофи або мають особливі заслу%
ги перед Батьківщиною, законодав%
ством України передбачено, по%пер%
ше, підвищені розміри пенсій, а, по%
друге, низку соціально%побутових
пільг (безплатне або частково оплат%
не одержання ліків, зубопротезуван%
ня, забезпечення санаторно%курор%
тним лікуванням, користування па%
сажирським транспортом, знижка
плати за житлово%комунальні послу%
ги, тощо), які диференційовані для
різних категорій громадян.
Соціальна підтримка інвалідів
(забезпечення медикаментами, тех%
нічними засобами, різні види грошо%

Таблиця 1. Механізми соціального захисту різних категорій населення

ɐɿɥɶɨɜɿ ɝɪɭɩɢ
Ⱦɿɬɢ
ɋɿɦ’ʀ ɡ ɞɿɬɶɦɢ

Ɇɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɿɦ’ʀ
Ɇɨɥɨɞɶ
ȱɧɜɚɥɿɞɢ, ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɡ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɞɿɬɢɿɧɜɚɥɿɞɢ
ɉɪɚɰɸɸɱɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

ɉɿɥɶɝɨɜɢɤɢ
ȼɫɿ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ:
x - ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɬɢɧɢ;
x - ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɨ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ
Ƚɪɨɲɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ;
ɠɢɬɥɨɜɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ
Ʉɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ;
ɠɢɬɥɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɉɟɧɫɿʀ;
ɝɪɨɲɨɜɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ;
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ
ɉɟɧɫɿʀ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ (ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ)
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɠɢɬɥɨ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ
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вої допомоги) здійснюється за раху%
нок коштів фонду соціального захи%
сту інвалідів України. Останній, у
свою чергу, формується шляхом
стягнення штрафів з підприємств, що
мають серед працюючих менш ніж 4
відсотки інвалідів.
Сім'ям з дітьми надається допо%
мога у зв'язку вагітністю та полога%
ми, одноразова допомога при наро%
дженні дитини, допомога по догляду
за дитиною до досягнення нею три%
річного віку, допомога на дітей, які
перебувають під опікою або піклу%
ванням. Всі ці види допомоги, так
само як і допомога малозабезпече%
ним сім'ям, прив'язані до прожитко%
вого мінімуму. Тобто вони мають за%
безпечити дохід не менший, ніж про%
житковий мінімум на кожного чле%
на сім'ї. Однак найближчими рока%
ми виконання у повному обсязі цієї
норми законодавства вельми про%
блематичне. У зв'язку з цим (і така
можливість передбачена відповідни%
ми законами) щорічно при затвер%
дженні Державного бюджету визна%
чається так званий рівень забезпе%
чення прожиткового мінімуму.
Соціальний захист безробітних і
громадян, які частково або повністю
втратили працездатність, здійсню%
ється шляхом обов'язкового дер%
жавного страхування. Відповідні
страхові внески в основному сплачу%
ють підприємства, але при страху%
ванні на випадок безробіття їх спла%
чують також і наймані працівники.
Для пенсіонерів основним засо%
бом соціального захисту є пенсійне
забезпечення, питання реформування
якого далі буде розглянуто окремо.
Крім того, пенсіонерам надається ряд
пільг, зокрема щодо безкоштовного
проїзду у пасажирському транспорті.
До системи соціального захисту
слід віднести також соціальні норма%
тиви і гарантії — гарантовані держа%
вою мінімальні рівні винагороди за
працю, стипендіального та соціально%
го забезпечення. Так, у 2000 році було
прийнято Закон "Про державні соці%
альні стандарти та державні соціальні
гарантії", у якому зазначено, що ос%
новні державні соціальні гарантії
встановлюються з метою забезпечен%
ня конституційного права громадян
на достатній життєвий рівень.
Відповідно до закону державні
соціальні гарантії — встановлені
законами мінімальні розміри оплати
праці, доходів громадян, пенсійного
забезпечення, соціальної допомоги,
розміри інших видів соціальних ви%
плат, встановлені законодавчо, що
забезпечують рівень життя не ниж%
чий від прожиткового мінімуму.
Основні соціальні гарантії в Ук%
раїні:
— мінімальний розмір заробітної
плати;
— мінімальний розмір пенсій за
віком;
— мінімальний розмір заробітної
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Таблиця 2. Державні соціальні гарантії і стандарти
ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ
ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ
ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɧɚ
ɦɿɫɹɰɶ
ɇɚ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ
ɞɨ 6 ɪɨɤɿɜ
Ⱦɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ
ɜɿɞ 6 ɞɨ 18
ɪɨɤɿɜ
ɉɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ
ɨɫɿɛ
Ɉɫɿɛ, ɹɤɿ
ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ
ɩɥɚɬɚ

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
ɩɟɧɫɿɹ

2001
311,3

2002
342,0

2003
342,0

2004
362,23

2005
423,0

2006
453,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
465,0 – ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ
472,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ

276,48

307,0

307,0

324,49

367,0

345,66

384,0

384,0

404,79

468,0

331,05

365,0

365,0

386,73

453,0

248,77

268,0

268,0

284,69

332,0

118

140,0 - ɡ
1.01, 165,0
– ɡ 1.07

185,0 – ɡ
1.01, 205,0
– ɡ 1.12

205,0
237,0 – ɡ
1.11

55,0
58,0 – ɡ
1.02,
72,0 – ɡ
1.08

79,0 – ɡ
1.01, 86,90
– ɡ 1.04

86,90
91,80 – ɡ
1.07,

92,45 – ɡ
1.01,
284,69 – ɡ
1,09

262,0 – ɡ
1.01, 290,0 –
ɡ 1.04, 310,0
– ɡ 1.07,
332,0 – ɡ
1.09
33,0 – ɡ 1.01

400,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
410,0 – ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ
418,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ
514,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
527,0 – ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ
536,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ
483,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
496,0 – ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ
505,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ
350,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
359,0 – ɡ 1 ɥɢɩɧɹ
366,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ
350,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
375,0 – ɡ 1 ɥɢɩɧɹ
400,0 – ɡ 1 ɝɪɭɞɧɹ

350,0 – ɡ 1 ɫɿɱɧɹ
359,0 – ɡ 1 ɤɜɿɬɧɹ
366,0 – ɡ 1 ɠɨɜɬɧɹ

Джерело: [2]

го законодавства. Так, статтею 46
Конституції України встановлено,
що пенсії та інші види соціальних
виплат, які є основним джерелом
існування, мають забезпечувати

плати робітників різної кваліфікації
в установах та організаціях, що
фінансуються з бюджетів усіх рівнів;
— стипендії учням професійно%
технічних та вищих навчальних зак%

Таблиця 3. Видатки Зведеного бюджету на соціальний захист, 2000—2004 рр.

2000
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɋɭɤɭɩɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɢɞɚɬɤɢ
ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɞɚɬɤɿɜ
Ɂɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ

2001

2002

2003

ɦɥɪɞ
ɝɪɧ.

%

ɦɥɪɞ
ɝɪɧ.

%

ɦɥɪɞ
ɝɪɧ.

%

ɦɥɪɞ
ɝɪɧ.

5,99

12,4

8,33

12,4

12,6

21,0

19,06

39,6

25,52 46,0

33,87

48,15

100

55,53 100

60,32

2004
ɦɥɪɞ
ɝɪɧ.

%

12,95 17,1

19,29

19,1

56,1

39,69 52,4

52,44

51,8

100

75,87 100

101,28

100

%

Джерело: Звіти Держказначейства України.

ладів;
— індексація доходів населення
з метою підтримання достатнього
життєвого рівня громадян та купі%
вельної спроможності їх доходів під
час зростання цін;
— забезпечення пільгових умов
задоволення потреб у товарах і послу%
гах окремим категоріям громадян, які
потребують соціальної підтримки.
Розміри основних соціальних га%
рантій та їх динаміка впродовж 2001—
2005 років представлені в таблиці 2.
Разом з тим основною пробле%
мою системи соціального захисту в
Україні є недостатність коштів, у
першу чергу бюджетних, для реалі%
зації у повному обсязі вимог чинно%
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ
ȾɈɉɈɆɈȽȺ
(ȼɂɉɅȺɌɂ)

ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ
ɉɈɋɅɍȽɂ

рівень життя, не нижчий від прожит%
кового мінімуму. Незважаючи на
значні суми та зростання бюджетних
видатків впродовж 2000—2004 років
(табл. 3), соціальний захист слабко
виконує свої функції, не покра%
щується ситуація з бідністю, якій
найбільш піддатливі сім'ї з дітьми,
переважна частина пільг стала носи%
ти декларативний характер.
Значне майнове розшарування,
концентрація значних обсягів мате%
ріальних активів у руках незначної
частини населення, різке падіння
життєвого рівня переважної біль%
шості населення України свідчить
про недосконалість існуючої систе%
ми соціального захисту, яка не за%
ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ ɉȱɅɖȽɂ

ȻɘȾɀȿɌ

ɋɈɐȱȺɅɖɇȿ
ɋɌɊȺɏɍȼȺɇɇə

ɎɈɇȾɂ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈ
ɋɌɊȺɏɍȼȺɇɇə

Рис. 1. Схема фінансування системи соціального захисту населення в Україні
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безпечує надання в потрібному об%
сязі допомоги нужденним громадя%
нам, а навпаки, сприяє зростанню
доходів заможних верств населення.
Фінансування соціальних витрат
в Україні здійснюється не тільки за
рахунок бюджетних надходжень,
але також за рахунок накопичених
страхових внесків (соціальні випла%
ти Фонду соціального страхування з
тимчасової непрацездатності, витра%
ти Фонду обов'язкового державно%
го соціального страхування на випа%
док безробіття, витрати Фонду стра%
хування від нещасних випадків на
виробництві) (рис. 1).
Як правило, до соціального забез%
печення відносять ті заходи, що
здійснюються за рахунок прямих
асигнувань державного бюджету, а до
соціального страхування — заходи,
що фінансуються за рахунок коштів
фондів соціального страхування. Про%
те у вітчизняній системі соціального
захисту населення немає чіткого роз%
межування і паралельного існування
соціального забезпечення і соціально%
го страхування як самостійних одно%

порядкових економічних категорій. І
державний бюджет, і фонди соціаль%
ного страхування фінансують одні й ті
ж види допомог і пенсій, тільки різним
категоріям населення. Пенсійний
фонд і фонди соціального страхуван%
ня за рахунок власних надходжень
мають забезпечувати працівників, за%
страхованих у системі загальнообов'%
язкового державного соціального
страхування. Соціальний захист неза%
страхованих осіб має забезпечувати
державний бюджет.
Проте ці правила не завжди ви%
конуються. Так, наприклад, видатки,
пов'язані із пенсійним забезпечен%
ням за рахунок коштів Державного
бюджету (згідно з бюджетом Пен%
сійного фонду на 2005 рік), складали
18613, 7 млн грн. З них 11950 млн грн.
склала сума на покриття дефіциту
власних коштів ПФУ.
Таким чином, під час переходу до
ринкової системи господарювання
не відбувається повної диверсифіко%
ваності джерел фінансування соці%
альної сфери — основним джерелом
витрат залишається державний бю%

джет. Тим часом значні проблеми в
бюджетному фінансуванні визначені
як об'єктивними макроекономічни%
ми диспропорціями, що залишилися
в спадщину від минулої системи гос%
подарювання, так і значними недо%
ліками в ході реалізації самої со%
ціальної політики держави. У першу
чергу це стосується недостатнього
фінансування соціальної сфери, не%
послідовності й фрагментарності
фінансування, неефективності його
структури (при якій основна части%
на витрат приходиться на заробітну
плату), відсутності реальних сти%
мулів для переходу до децентралізо%
ваного фінансування частини со%
ціальних витрат.
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