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ВСТУП
Соціально�економічний розвиток України, безумовно,

залежить від впливу багатьох факторів, зокрема формуван�
ня ефективної системи фінансування державних соціаль�
них гарантій. Це запорука зростання добробуту громадян
української держави, підвищення рівня життя населення
різних вікових груп та працездатності. Тому важливим є
дослідження вітчизняного становлення державних соціаль�
них гарантій, джерел їхнього фінансування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Становлення системи фінансування державних со�

ціальних гарантій в Україні тісно пов'язане з творчими до�
сягненнями таких відомих вітчизняних науковців, як О. Ва�
силик, В. Геєць, О. Кириленко, Е. Лібанова, В. Кравченко,
С. Слухай, В. Федосов та інші. Вони зробили значний нау�
ковий внесок у дослідження джерел фінансування соціаль�
них гарантій, зокрема бюджетне фінансування (з бюджетів
різних рівнів), фінансування за рахунок коштів підприєм�
ницьких структур та інше.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової публікації є дослідження розвитку си�

стеми фінансування державних соціальних гарантій в Ук�
раїні, зокрема через формування законодавчої бази щодо
регулювання зазначеного питання.

Відповідно до мети у науковій публікацій поставлені такі
завдання:

— визначити основні етапи розвитку системи фінансу�
вання державних соціальних гарантій в Україні;

— опрацювати основні нормативно�правові акти Украї�
ни, які регулюють питання щодо державних соціальних га�
рантій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Становлення системи фінансування державних со�

ціальних гарантій в Україні розпочалось у XIX ст. за часів
Російської імперії. В основу визначення розмірів мінімаль�
них соціальних гарантій покладались нормативні мінімальні
бюджети, значну роботу щодо дослідження яких проводи�
ли науковці Російської імперії в кінці ХІХ — початку ХХ
сторіччя. Так, Ф. Щербина, ще задовго до А. Маслоу, роз�
робив класифікацію потреб, що включала 8 класів, 25 відділів
та 64 групи [13]. Це дозволило більш точно визначати набо�
ри споживчих кошиків за їх складом і структурою та забез�
печувати необхідну репрезентативність при визначенні вар�
тості життя.

У роботі "Розвиток капіталізму в Росії" В.І. Леніним
проведено дослідження бюджетів селянських родин, осно�
ву якого становив аналіз вартісних і натуральних показників
рівня і структури споживання, що зазначено у спостережен�
нях, які проводила земська статистика у селянських роди�
нах [9]. Ці характеристики В.І. Ленін визначав як такі, що
можуть бути корисними для визначення мінімального рівня
задоволення потреб сільського населення.

Значний внесок у вивчення сімейних бюджетів, на ос�
нові яких можна зробити оцінку потреб працівників у жит�
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тєвих благах та здійснити розробку мінімальних спожив�
чих бюджетів гарантованого споживання найманих праців�
ників промисловості та сільського господарства, зробив
відомий російський вчений�економіст А.В. Чаянов [12].

Значне місце у дослідженні теоретичних проблем гаран�
тованого зростання рівня життя населення СРСР та забез�
печення принципів соціально�економічної справедливості у
40—80�х роках займали питання системних досліджень ме�
ханізму розподілу за працею і товарно�грошових відносин,
а також їхнього зв'язку та взаємного впливу. Вже у 50�ті
роки у вирішенні цих питань чітко проявились два методо�
логічні підходи та відповідно визначились дві концепції.
Згідно з першою (обліково�розподільчою) одна з основних
причин існування товарного виробництва при соціалізмі
зумовлювалась характером праці та необхідністю його ма�
теріального стимулювання. Розподіл за працею як основна
умова зростання рівня життя населення, на думку прихиль�
ників цього концептуального підходу, потребував передусім
запровадження жорсткого обліку і контролю з боку дер�
жави за працею й споживанням. Оскільки, на думку авторів
зазначеного підходу, внаслідок соціально�економічної нео�
днорідності праці облік її результатів "при соціалізмі не�
можливо здійснювати безпосередньо у відпрацьованому
часі", то створюється об'єктивна необхідність застосуван�
ня вартісних форм розподілу життєвих благ, а розподіл за
мірою праці є, по суті, товарно�грошовим.

На думку багатьох радянських економістів, у тому числі
українських, розподіл за працею не відноситься до товар�
но�вартісних відносин, а товарно�грошова форма цього виду
розподілу не повинна вважатись його першопричиною; вона
є лише функціональним наслідком дії товарно�грошових
відносин. Разом з тим, процеси ринкової трансформації
поставили емпіричну "крапку" на питанні подальшого з'я�
сування глибини наукової істини, що містилась у зазначе�
них концептуальних підходах.

Економіка України в перші роки незалежності харак�
теризувалася зниженням ефективності господарства та па�
дінням виробництва, високим рівнем інфляції, що зумови�
ло істотне зниження розмірів реальної заробітної плати та
пенсій, зростання безробіття. Хронічна недостача бюджет�
них коштів обмежила можливості держави в проведенні
активної соціальної політики. Також посилилась диферен�
ціація доходів населення, різко визначилась нелегальна і
нетрудова основа майнового і соціального розшарування,
послабились стимули до продуктивної праці. Через об�
'єктивні труднощі значна частина підприємств знаходилась
у важкому фінансовому стані, що призвело до зростання
заборгованості із виплати заробітної плати, неповної зай�
нятості, руйнування соціальної інфраструктури, що була
створена раніше за рахунок підприємств державної форми
власності. Значно погіршився захист трудових прав та
фінансування державним соціальних гарантій громадян.

У складних економічних умовах вживалися заходи,
спрямовані на пом'якшення негативних наслідків різкого
падіння рівня життя населення та на часткову компенсацію
втрат найбільш вразливим верствам населення. Почали ство�
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рюватися механізми захисту доходів працівників бюджет�
ної сфери, соціальної підтримки сімей з дітьми, ветеранів,
громадян, які втратили роботу. Водночас було розпочато
створення системи фінансування державних соціальних га�
рантій населення, яка враховувала реальну економічну си�
туацію в країні та відповідала вимогам перехідного періоду
від командно�адміністративної до ринкової економіки.

Базовим нормативно�правовим актом, який визначає
перелік державних соціальних гарантій, є Конституція Ук�
раїни від 28.06.1996 р. Стаття 1 Конституції гласить: "Ук�
раїна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава" [8]. Виходячи з основних положень Кон�
ституції України, до суспільних потреб, обсяг надання яких
має гарантуватися кожному громадянину державою, в пер�
шу чергу, відноситься соціальний захист населення (стаття
46). Ч. 1 ст. 46 Конституції України визначено, що громадя�
ни мають право на соціальний захист, зокрема на забезпе�
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра�
цездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також у старості тощо. Ч. 2 цієї ж статті
визначає, що це право гарантується загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а та�
кож бюджетних та інших джерел соціального забезпечен�
ня; створенням мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними.

Виходячи з основних положень Конституції України,
приймались інші нормативно�правові акти, які врегульову�
ють питання системи фінансування державних соціальних
гарантій населення України. Так, 21 грудня 1993 року Вер�
ховною Радою України схвалена Концепція соціального за�
безпечення населення України, яка врахувала перехід дер�
жави до ринкової економіки, оскільки механізми існуючої
до цього часу системи соціального захисту вичерпали себе і
зумовили негативні тенденції: зростання заборгованості по
виплатах, випадки нецільового використання страхових
коштів; невідповідність форм управління фондами існуючій
системі формування коштів цих фондів.

Концепція реформи соціального забезпечення, в тому
числі його фінансування, враховує чотири галузі соціально�
го страхування (пенсійне страхування, страхування від без�
робіття, страхування здоров'я та страхування від нещасного
випадку на виробництві), коригування доходів у зв'язку з
інфляційними процесами, соціальну допомогу непрацездат�
ним та бідним, допомогу жертвам техногенних та пов'язаних
з навколишнім середовищем катастроф тощо. Концепція має
на меті перерозподілити відповідальність за соціальне забез�
печення між державою, працедавцями та працівниками.
Згідно з основними принципами Концепції держава повинна
відігравати роль гаранта мінімального рівня соціального за�
хисту населення. Також держава фінансує окремі види до�
помоги сім'ям з дітьми, соціальне забезпечення інвалідів.

На виконання положень Конституції України прийня�
то Основи законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у відповідності до ст. 1 яких,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування — це
система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечен�
ня громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасо�
вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіт�
тя з незалежних від них обставин, а також у старості та в
інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошо�
вих фондів, що формуються шляхом сплати страхових
внесків власником або уповноваженим ним органом, гро�
мадянами, а також бюджетних та інших джерел, передба�
чених законом [10].

Надзвичайно велике значення в питаннях реформуван�
ня системи фінансування державних соціальних гарантій в
Україні мали Основні напрями соціальної політики України
на 1997—2000 роки [11] та Основні напрями соціальної пол�
ітики України на період до 2004 року. В зазначених доку�
ментах визначено стратегічні цілі соціальної політики на
державному рівні, зокрема:

— досягнення відчутного поліпшення матеріального
добробуту і умов життя людей;

— гарантування конституційних прав громадян на пра�
цю, соціальний захист населення, освіту, охорону здоров'я,
культуру, житло;

— переорієнтація соціальної політики на сім'ю, забез�
печення її прав та соціальних гарантій;

— забезпечення соціальної підтримки незахищених
верств населення;

— вплив на демографічну ситуацію в напрямі підвищен�
ня народжуваності.

Відповідно до Конституції України, розмір мінімальної
заробітної плати щорічно визначається законом України
про Державний бюджет на відповідний рік. Так, протягом
1991—2009 років в Україні розмір мінімальної заробітної
плати змінився від 187 крб. в 1991 році до 744 грн. в 2009
році.

Важливе значення у становленні системи фінансування
державних соціальних гарантій в Україні мають закони, які
регламентують окремі види соціальних пільг і гарантій. Так,
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від
28.02.1991 року визначає єдиний порядок встановлення ка�
тегорії зон радіоактивно забруднених територій, умови про�
живання і трудової діяльності на них, соціального захисту
потерпілого населення, охорону їх життя і здоров'я [6].

На виконання положень Конституції України щодо ма�
теріального забезпечення сімей з дітьми 21 листопада 1992
року Верховною Радою України прийнятий Закон України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми", який встановлює
гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей
з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з
урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямова�
ний на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям
з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.
В Україні існують такі види державної допомоги сім'ям з
дітьми: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; однора�
зова допомога при народженні дитини; допомога по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомога на
дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; допомога
малозабезпеченим сім'ям із дітьми [2].

Особливу увагу у встановленні соціальних гарантій при�
ділено громадянам похилого віку, а саме: ветеранам війни,
ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку. Закон
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально�
го захисту" визначає перелік пільг учасникам бойових дій
та особам, прирівняним до них, інвалідам війни, учасникам
війни, також пільги для осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною [4].Також Законом України "Про дер�
жавну допомогу інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам"
гарантується відповідно до Конституції України інвалідам
з дитинства та дітям�інвалідам право на матеріальне забез�
печення за рахунок коштів Державного бюджету України
та їх соціальну захищеність шляхом встановлення держав�
ної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму [1].
Пільги та гарантії визначеним категоріям населення фінан�
суються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Одним з найважливіших кроків у встановленні систе�
ми фінансування державних соціальних гарантій в Україні
є прийняття Верховною Радою України 5 жовтня 2000 року
Закону України "Про державні соціальні стандарти та дер�
жавні соціальні гарантії". Цей закон знаходиться в право�
вому полі конституційного визначення ролі і місця соціаль�
них гарантій в України, а також наповнює і розвиває кон�
ституційні положення. Вперше дано визначення соціаль�
ним гарантіям "як встановлені законами мінімальні розмі�
ри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечен�
ня, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних
виплат, встановлені законами та іншими нормативно�пра�
вовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий
від прожиткового мінімуму" [7]. Виходячи з основних по�
ложень закону, до числа державних соціальних гарантій
віднесено: мінімальний розмір заробітної плати; мі�
німальний розмір пенсії за віком; неоподаткований мінімум
доходів громадян; розміри державної соціальної допомо�
ги та інших соціальних виплат, також інші соціальні га�
рантії. Відповідно до ст. 20 зазначеного Закону надання
державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок
бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і орган�
ізацій та соціальних фондів на засадах адресності та цільо�
вого використання.

З метою дотримання державних соціальних гарантій, їх
впливу на рівень та якість життя населення в Україні
здійснюється постійний державний моніторинг у сфері за�
стосування та фінансового забезпечення державних со�
ціальних стандартів та нормативів. Основними засобами
здійснення моніторингу є: щомісячна оцінка вартісної ве�
личини основних державних соціальних стандартів; веден�
ня державного статистичного обліку щодо дотримання дер�
жавних соціальних стандартів і нормативів; поточне кори�
гування вартісних величин державних соціальних норма�
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тивів і нормативів фінансування залежно від зміни цін та
інших умов їх формування. Порядок проведення моніторин�
гу застосування державних соціальних стандартів і норма�
тивів та його фінансового забезпечення визначається Кабі�
нетом Міністрів України.

Протягом 1999—2001 років Верховна Рада України
прийняла Закон України "Про загальнообов'язкове держав�
не соціальне страхування від нещасного випадку на вироб�
ництві та професійного захворювання, які спричинили втра�
ту працездатності", Закон України "Про загальнообов'яз�
кове державне соціальне страхування на випадок безробіт�
тя", Закон України "Про загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працез�
датності та витратами, зумовленими похованням".

Таким чином, в Україні створено систему державних
соціальних гарантій та їхнього фінансування, яка базуєть�
ся, зокрема, на вимогах Європейського кодексу соціально�
го забезпечення від 16.04.1964 року.

Для чинної системи державного соціального страхуван�
ня в Україні, особливо в питаннях розмірів страхових внесків,
рівня, умов призначення і виплат допомог, значною мірою
характерні принципи соціального забезпечення, ніж страху�
вання. У більшості видах соціального страхування відсутня
диференціація страхових внесків, що не дозволяє задіяти
механізм економічної зацікавленості працедавця в зниженні
страхових ризиків і пов'язаних з ними виплат. Розміри стра�
хових внесків по видах страхування визначаються без дос�
татнього обгрунтування і використання розрахунків.

Система універсальних допомог призначається окремим
категоріям населення, які потребують цих допомог. Так,
універсальні соціальні допомоги включають допомоги ма�
лозабезпеченим непрацездатним громадянам, допомоги
одиноким непрацездатним громадянам, допомоги на утри�
мання житла та оплату комунальних послуг, допомоги у
зв'язку із стихійним лихом і в надзвичайних ситуаціях, до�
помоги біженцям. Також до системи універсальних допо�
мог включається соціальне обслуговування одиноких пенс�
іонерів, інвалідів, інших соціально незахищених осіб. По�
криття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з
дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюд�
жету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
Система надання допомоги сім'ям складається з 10 основ�
них видів допомог. Це або цільові грошові допомоги для
сімей з низьким доходом або допомоги, пов'язані з іншими
обставинами. Вони фінансуються за рахунок коштів Пен�
сійного фонду України та місцевих бюджетів.

Система соціальних допомог, компенсацій та інших вип�
лат, яка склалася в останні роки, дозволила певною мірою
компенсувати населенню втрати грошових доходів. Але го�
ловний недолік чинної системи полягає в тому, що соціальні
допомоги призначаються і виплачуються без врахування до�
ходів сім'ї, безадресно. У зв'язку з цим різні види соціальних
допомог, компенсацій і інших виплат отримує значна части�
на громадян України, хоча реально потребують їх перш за
все громадяни, які мають доходи нижче вартісної величини
межі малозабезпеченості. Це призвело до того, що при знач�
них витратах на виплату соціальних трансфертів реальні роз�
міри допомог і соціальних виплат залишаються дуже низь�
кими. Для забезпечених груп населення ці допомоги не ма�
ють економічного сенсу, а малозабезпеченим громадянам не
гарантують необхідного соціального захисту. Головним зав�
данням в цьому плані є формування системи соціальних до�
помог і компенсаційних виплат, які забезпечували б допомо�
гу сім'ям і окремим громадянам, які реально її потребують.

До системи універсальних соціальних допомог можна
віднести соціальне обслуговування населення. В останні
роки в цій галузі ситуація значно змінилася. Вводяться в дію
нові територіальні центри соціального обслуговування, зап�
роваджуються нові соціальні технології. Разом з тим, зали�
шаються недостатніми матеріально�технічна база і фінан�
сування галузі. Наявні можливості поки що не забезпечу�
ють потреб населення в соціальному обслуговуванні.
Відсутні стандарти соціального обслуговування. Метою ре�
формування соціального обслуговування є концентрація
зусиль на послідовну реалізацію заходів щодо розвитку і
зміцнення системи соціального обслуговування населення,
яка забезпечуватиме гарантований державою рівень со�
ціального захисту. В цьому плані необхідно ввести нові, ди�
ференційовані підходи до реалізації права на соціальний за�
хист і обслуговування непрацездатних громадян в залеж�
ності від їх індивідуальних потреб і матеріальної забезпе�
ченості. В розвитку системи соціального обслуговування

потрібно зробити акцент на більш активному залученні
коштів громадян, з тим щоб розширити спектр послуг, що
надаються, підвищити їх якість, більш повно враховувати
індивідуальні потреби людини.

У питаннях фінансування заходів соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни, праці, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи існує ряд складних проблем.
Насамперед, це стосується фінансового забезпечення цих
заходів. Це відноситься як до законодавчого визначення
джерел фінансування законодавчо закріплених пільг вете�
ранам війни, так і до визначення конкретних установ, які
забезпечували б їх фінансування.

Система виплат соціальної підтримки населення потре�
бує подальшого розвитку шляхом надання передбачених
законодавством пільг і гарантій та нових видів допомоги із
визначенням реальних джерел їх фінансування для забез�
печення медичним обслуговуванням, медикаментами та са�
наторно�курортним лікуванням, забезпечення благоустроє�
ним житлом та комунальними послугами, створення еконо�
мічних умов для безперешкодного користування громадсь�
ким транспортом тощо.

ВИСНОВКИ
Державні соціальні гарантії покликані забезпечити

мінімальні умови життєдіяльності всім членам суспільства,
створити справедливі можливості для їхнього розвитку. В
Україні зроблено значні кроки щодо законодавчого забез�
печення та становлення системи державних соціальних га�
рантій та їхнього фінансування, однак її формування не
завершено. Країна перебуває в процесі глибоких змін, ос�
новною метою яких є перехід від адміністративно�команд�
ної системи господарювання до соціально орієнтованої рин�
кової економіки, що зумовлює необхідність проведення
відповідних змін у системі соціального захисту населення.
Соціальні гарантії, які орієнтовані на колишні економічні і
політичні реалії, потрібно перебудувати таким чином, щоб
вони відповідали вимогам вільного суспільства із соціально
орієнтованою ринковою економікою.
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