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Ніхто, крім держави, не може законодавчо захис�
тити життя людей від можливого безробіття, фінансо�
вої скрути, зубожіння. На жаль, механізм такого захи�
сту в Україні недосконалий, а в деяких аспектах майже
повністю відсутній. Методи, які впроваджуються для
виправлення недоліків і прогалин у відповідних законо�
давчих актах, не завжди мають наукове підгрунтя та є
теоретично і практично обгрунтованими. Напружена
ситуація з державним бюджетом призводить до падін�
ня загального рівня доходів і диференціації різних
верств суспільства з доходами. Дедалі більша частина
людей потребує державної допомоги, претендує на соц�
іальні трансферти.

 До урядових трансфертів в будь�якій країні тради�
ційно відносять допомогу з безробіття, пенсії, допомо�
ги малозабезпеченим, хворим. У нашій державі система
цієї допомоги, незважаючи на повне законодавче забез�
печення, поки що далека від оптимальної. Тому форму�
вання системи соціального страхування в Україні —
одна з найактуальніших проблем і наріжний камінь по�
літики зайнятості. Для її розв'язання проаналізуємо
досвід функціонування аналогічних систем у розвину�
тих країнах у поєднанні з ретроспективним досліджен�
ням вітчизняної практики.

 У країнах із розвинутою ринковою економікою до�
сягнення високого рівня зайнятості населення — одна
з основних цілей макроекономічної політики держави.
Система заходів щодо регулювання зайнятості базуєть�
ся на державній концепції стимулювання економічного
зростання, підвищення ефективності виробництва і про�
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дуктивності праці, що розглядаються як найважливіші
умови підтримання і створення додаткової зайнятості
громадян країни.

 Необхідність соціального страхування зумовлена
потребою у формуванні соціальних фондів, за рахунок
яких працездатним громадянам можна було б гаранту�
вати їхнє фінансове забезпечення у разі тимчасової
втрати працездатності або втрати роботи. Перерви у
роботі, викликані об'єктивними причинами (хворобою,
травмами, вагітністю, безробіттям тощо), не можуть
бути оплачені за рахунок фонду заробітної плати, тому
держава зобов'язана створити умови, за яких втрачені
доходи були б компенсовані суспільством зі спеціаль�
них джерел. Визначення джерел, принципів, умов фор�
мування відповідних соціальних фондів та порядку
їхнього використання на вказані цілі здійснюються у
процесі створення і функціонування системи соціаль�
ного страхування.

 Фундаментальні наукові дослідження та світовий
досвід свідчать про те, що в демократично розвинутих
державах, до яких будемо відносити Україну, система
соціального страхування повинна базуватися на таких
загальних принципах: солідарності (перерозподіл
коштів між працездатними і непрацездатними, здоро�
вими і хворими, працюючими і безробітними); обов'яз�
ковості (охоплення соціальним страхуванням усіх
працюючих за наймом, участь застрахованих осіб у фор�
муванні відповідних фондів); рівноправності всіх заст�
рахованих осіб (стосовно зобов'язань на фінансування
витрат, прав і гарантій); державних гарантій щодо вип�
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лат із соціального страхуван�
ня; контролю за формуванням
і використанням фондів соц�
іального страхування [1—3].
Джерелами соціального стра�
хування в Україні є відрахуван�
ня підприємств,організацій і
установ різних форм власності,
кошти населення, бюджетні
кошти та інші джерела.

 При аналізі упорядкуван�
ня системи соціального стра�
хування та ефективного вико�
ристання коштів розглянемо
взаємозв'язок відповідних соц�
іальних фондів (див. рис. 1).

Недоліком даної системи є
значна кількість фондів. При
цьому головний недолік кож�
ного фонду полягає в громізд�
кості та складності звітності по
використанню фінансових ре�
сурсів фондів. Роботодавцям
потрібно подавати звітність до
кожного фонду індивідуально,
а в разі настання страхових ви�
падків різних характерів готувати декілька звернень, що
значно ускладнює роботу управлінського апарату будь�
якої організації, підприємства, установи.

Виправити цю ситуацію пропонується шляхом об'єд�
нання Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків з Фондом соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності. Згідно зі схемою на рис. 1 фон�
ди виконують практично однакову функцію — оплачу�
ють непрацездатність та витрати пов'язані зі смертю.
Тому об'єднати ці фонди та чинне щодо них законодав�
ство не складно для держави.

 Розробляючи пропозиції щодо вдосконалення си�
стеми соціального страхування громадян в Україні, не�
обхідно, перш за все, в аспекті її історичного розвитку
проаналізувати трансформацію суспільних явищ в
країні, їх зв'язок в законодавстві щодо соціального
страхування громадян. Витоки соціального страхуван�
ня знаходимо в середньовіччі, коли гірники Німеччини
засновували спільні каси для підтримки потерпілих від
нещасних випадків, нужденних членів. Але лише на�
прикінці XIX століття було створене широке соціальне
страхування. Поштовхом для цього став швидкий інду�
стріальний розвиток, внаслідок якого з'являлося все
більше робітників, що зайняті в промисловості, які були
в усіх відношеннях беззахисними. Їх незначна заробіт�
на плата не дозволяла створювати заощадження і в разі
захворювання або нещасного випадку вони залишали�
ся напризволяще. Це соціальне питання хвилювало, на�
приклад, німецьку внутрішню політику. Тогочасний рей�
хсканцлер Отто фон Бісмарк заклав основу прогресив�
ного соціального законодавства. Правда, таке сталося
скоріше із політичних міркувань, щоб "зв'язати руки"
робітничому рухові, який набирав все більшої сили. Та,
оглядаючись назад, слід зазначити, що завдяки цьому
законодавству були закладені підвалини тогочасного,
зразкового соціального страхування також і для інших
індустріальних країн [2].

У Російській імперії у перші ж дні після буржуазно�
демократичної революції більшовики активно викори�
стовували тяжкий стан робітничого класу та неврегу�
льованості питань соціального страхування у своїх по�
літичних цілях. Вони, зокрема, заволоділи легальними
організаціями соціального страхування (лікарняними
касами тощо) як опорними пунктами революційної бо�
ротьби. Під контролем більшовиків у березні 1917 року
відбулась перша петроградська страхова конференція,
яка прийняла ленінську страхову програму, що перед�
бачала звільнення робітників від сплати страхових

внесків та інші заходи щодо розширення соціального
страхування. Після жовтневого перевороту, уже 27
жовтня 1917 року, рішенням ІІ Всеросійського з'їзду
Рад створюється спеціальний державний орган — На�
родний комісаріат праці, що був покликаний здійсню�
вати більшовицьку революційну політику у галузі охо�
рони праці і соціального забезпечення. Так, 11 листо�
пада 1917 року, чи не вперше у російській практиці,
приймається Положення про страхування на випадок
безробіття, 22 грудня 1917 р. затверджується Декрет
"Про страхування на випадок хвороби". Появу цього
Декрету слід розцінювати як перший позитивний крок
держави в сфері створення загальної системи соціаль�
ного страхування.

У 1928 році вперше в СРСР вводяться пенсії за віком
як особливий вид забезпечення по соціальному страху�
ванню. Спочатку такі пенсії були введені тільки для пра�
цівників�текстильників. У 1929 році забезпечення цими
пенсіями розповсюдилося на робітників гірничої, мета�
лургійної промисловості, залізничного та водного
транспорту. Поряд з, безумовно, позитивним ефектом
цього рішення необхідно зазначити, що багато верст на�
селення, в тому числі працівники сільськогосподарсь�
кої сфери, ще не отримали соціального захисту збоку
держави.

 У 1948 році на адміністрацію підприємств (установ)
було покладено визначення стажу безперервної робо�
ти при призначенні допомог по державному соціально�
му страхуванню, а також перевірку правильності при�
значення, обчислення і виплати допомог. Цим заходом
були поліпшені і спрощені умови підготовки документів,
які підтверджували права працівників на отримання до�
помоги по лінії державного соціального страхування.
Тобто держава поступово, поелементно готувала ство�
рення не тільки загальної системи страхування, а і
відпрацьовувала механізми практичної реалізації зако�
нодавчих актів у цій сфері.

У 1953 році соціальне страхування було розповсю�
джене на всіх постійних,сезонних і тимчасових робіт�
ників машинно�тракторних і спеціалізованих станцій. 14
липня 1956 року Верховною Радою СРСР було прийня�
то Закон "Про державні пенсії", який значно розширив
коло осіб, що мали право на пенсію і підвищив рівень
пенсійного забезпечення. Цим законом на той час було
майже завершено формування законодавчого поля в
сфері пенсійного забезпечення робітників, практично
всіх галузей виробництва, в тому числі і працюючих і в
аграрному секторі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Схема функціонування системи соціального страхування в Україні
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9 квітня 1968 року Рада Міністрів СРСР своєю по�
становою встановила новий порядок планування коштів
соціального страхування. Цією постановою підвищува�
лася зацікавленість колективів підприємств у подальшо�
му зниженні втрат по тимчасовій непрацездатності,
вдосконалювалася робота профспілок по соціальному
страхуванню. Держава продовжувала удосконалювати
механізми соціального захисту на рівні конкретних
підприємств в ієрархії господарських структур.

У 1979 році підвищено матеріальне забезпечення
інвалідів з дитинства, а в 1981 році були здійснені соці�
альні заходи, спрямовані на посилення державної до�
помоги сім'ям, що мають дітей. Зокрема, вводилися од�
норазові допомоги у випадку народження першої, дру�
гої і третьої дитини, підвищилися розміри допомог оди�
ноким матерям; встановлена часткова оплата відпуст�
ки по догляду за дитиною до досягнення нею одного
року і т.ін. Держава відчувала негативні тенденції в
формуванні демографічного складу суспільства і цими
рішеннями намагалась стимулювати народженність в
країні.

Подальші зміни пенсійного забезпечення знайшли
своє відображення в Указі Президії Верховної Ради
СРСР від 22.05.1985р."Про подальше покращення пенс�
ійного забезпечення робітників, службовців, членів кол�
госпів". А 12 вересня 1986 року Політбюро ЦК КПРС
прийняло рішення про підготовку нового Закону про
пенсійне забезпечення громадян. І тільки з прийняттям
Законів СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в
СРСР" від 15 травня 1990 року і Закону "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців" від 28 квітня 1990
року можна вважати завершився процес створення
єдиної системи пенсійного забезпечення в СРСР. Ці за�
кони встановили єдині норми і умови пенсійного забез�
печення для всіх категорій громадян, що, безумовно,
було позитивним кроком.

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що
в СРСР, здебільшого діяла і розвивалася державна сис�
тема соціального забезпечення. Вона охоплювала робі�
тників, службовців, колгоспників, студентів, військовос�
лужбовців, інших громадян, їх сім'ї. Складовою части�
ною системи соціального забезпечення громадян СРСР
було державне соціальне страхування. Державне со�
ціальне страхування в цій системі можна було виділити
завдяки двом ознакам. По�перше, характерний специ�
фічний метод створення коштів. По�друге, визначений
контингент громадян, на обслуговування якого витра�
чаються ці кошти.

У державному соціальному страхуванні застосову�
вався метод створення відповідного фонду. Суть його в
тому, що всі підприємства і установи в обов'язковому
порядку сплачують за працюючих у них робітників і

службовців певні платежі, які нази�
ваються страховими внесками. Їх
розміри (в процентах до заробітної
плати) встановлювались Радою
Міністрів СРСР. Страхові внески,
що сплачувалися у визначеному по�
рядку, зосереджувалися в бюджеті
державного соціального страху�
вання, який був частиною держав�
ного бюджету країни. Безумовно,
що систему соціального забезпе�
чення в СРСР важко порівнювати з
аналогічними системами, що діяли
в розвинутих капіталістичних краї�
нах, бо їх сутність і побудову зу�
мовлювали принципово різні фор�
ми суспільного і державного уст�
рою. Але, незважаючи на всі про�
блеми соціального і державного
устрою СРСР, його населення
відчувало себе соціально захище�
ним, хоч і на рівні значно нижчому,

ніж населення розвинутих капіталістичних країн.
На завершення викладеного історичного екскурсу

слід додати, що державне соціальне страхування було
найбільш вагомою частиною соціального забезпечення
громадян СРСР. Витрати на його потреби становили
біля 80% всіх бюджетних коштів, що виділялися держа�
вою на соціальне забезпечення. Саме таку "радянську"
систему соціального страхування успадкувала Україна
двадцять років тому, отримавши статус незалежної де�
мократичної держави.

Демократичні перетворення в суспільстві вимагали
відповідних змін і в правових відносинах. В Україні на
порядок денний було поставлено питання про удоско�
налення системи соціального страхування. У лютому
1991 року Уряд України і профспілки (на той час Рада
Федерації незалежних профспілок України) прийняли
спільну постанову "Про управління соціальним страху�
ванням в Україні", а в березні того ж року профспілки
за участю представників Мінпраці, Мінфіну, Нацбанку
України на практиці реалізували положення прийнятої
спільної постанови. Так було створено принципово нову
структуру — Фонд соціального страхування України.
Організаційно Фонд здійснював свою діяльність через
створене правління Фонду, до складу якого входила аб�
солютна більшість представників від профспілкових
об'єднань. Правління Фонду розробляло та затверджу�
вало Положення про Фонд та його виконавчі органи.
Метою створення фонду було забезпечення фінансової
самостійності та стабільності системи соціального стра�
хування.

14 січня 1998 року Президент України підписав
прийняті Верховною Радою України Основи законодав�
ства України про загальнообов'язкове державне со�
ціальне страхування, які відповідно до Конституції Ук�
раїни визначають принципи та загальні правові, фінан�
сові та організаційні засади загальнообов'язкового дер�
жавного соціального страхування громадян в Україні.
Цей надзвичайно важливий для України нормативний
акт містив багато важливих кардинальних положень.
Насамперед, в ньому найбільшого поширення набули
загальнодержавні соціальні позабюджетні фонди, що
мають постійний характер.

18 січня 2001 року Верховною Радою України відпо�
відно до Основ законодавства України про загальноо�
бов'язкове державне соціальне страхування прийнято
Закон України "Про загальнообов'язкове державне со�
ціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народжен�
ням та похованням" і визначено Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності пра�
вонаступником Фонду соціального страхування Украї�
ни.

Рис. 2. Схема управління і контролю за надходженнями фінансових ресурсів до
соціальних Фондів
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Наведений вище короткий аналіз свідчить про те,
що соціальні позабюджетні фонди доцільно розгляда�
ти як особливе явище товарно�грошових відносин.
Вони є формою перерозподілу валового внутрішнього
продукту у грошовому вираженні з метою формуван�
ня централізованих фондів грошових коштів та їх ви�
користання на соціальні програми. За формою бюдже�
ти соціальних позабюджетних фондів є фінансовими
планами спеціальних органів державної виконавчої
влади, які мають особливий склад і структуру доходів
та видатків, характеризуються певним порядком скла�
дання, затвердження і виконання. Робочі органи поза�
бюджетних фондів взаємодіють із законодавчою вла�
дою, між собою та з фінансовими організаціями (див.
рис. 2). Тобто в Україні діє цілісна система соціально�
го страхування. Досвід роботи цієї системи свідчить
про те, що в цілому вона виконує покладені на неї
функції і може бути основою для подальшого удоско�
налення, допрацьовування певних вузьких місць і ок�
ремих недоліків.

 Сьогодні Україна входить в наступний, зовсім но�
вий етап свого розвитку, в тому числі й для системи
соціального страхування. У зв'язку з кризою економі�
ка держави вперед майже не рухається, ледь "вижи�
ває" малий та середній бізнес, катастрофічно не вис�
тачає робочих місць. Аналіз підписаного 08 липня
2010року Закону України №2464�VI "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування" дозволяє припустити, що в соц�
іальній сфері в найближчий час суттєвих позитивних
зрушень не передбачається. Введення в дію цього за�
кону здається найпростішим рішенням доповнювати
дефіцит державної казни. Раніше соціальні фонди роз�
поділяли свої кошти самостійно і державний бюджет
не мав змоги користатися ними. Тепер коштами Фон�
ду соціального страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності буде керувати державний бюджет. Тому
вкрай важливо відпрацювати механізм повернення
коштів по тимчасовій непрацездатності, вагітності та
пологах і на поховання.

 Для Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності 2011 рік має стати особливим і
непростим, адже у сфері соціального страхування зап�
рацював новий механізм збору та обліку єдиного вне�
ску на загальнообов'язкове соціальне страхування,
відповідно до однойменного Закону України №
2464[4]. З впровадженням в дію вищезгаданого закону
виникли труднощі щодо деталей основних тем. Адже
суть змін у діяльності Фонду викладена в Законі про
зведення спільної роботи з Пенсійним фондом до од�
ного знаменника (зокрема, і нормативно�правових
актів) потребує додаткового ретельного підходу до
питань, серед яких: перерахування заборгованості за
Фондом, яка виникла станом на 01.01.2011 року, на ра�
хунки страхувальників, що були відкриті ними до
01.01.2011 року; здійснення щоденного моніторингу
руху коштів Фонду; спрощення проекту форми звіту
по коштах загальнообов'язкового державного соціаль�
ного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра�
цездатності та витратами, зумовленими похованням,
який буде подаватися страхувальниками за I квартал
2011 року та за наступні періоди.

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездат�
ності, вагітності та пологах, на поховання, яка нарахо�
вана страхувальником після 01.01.2011 року (нарахова�
на сума допомоги не відображена в річному звіті за фор�
мою Ф 4 — ФСС з ТВП), згідно з част. 1 ст. 21 Закону №
2240 [5] страхувальником для фінансування його робо�
чим органом відділення Фонду має подаватися заява —
розрахунок за формою, затвердженою постановою
правління Фонду від 22.12.2010 року № 26.

 Для отримання коштів за такими заявами відповід�
но до част. 2 статті 21 Закону № 2240 страхувальникам
необхідно відкрити окремий рахунок в банку (лист НБУ

"Щодо відкриття страхувальниками�роботодавцями
окремих поточних рахунків" від 14.12.2010 року № 25�
111/2972�22535, лист НБУ від 04.02.2011 року № 12�110/
221�1948), а страхувальникам — бюджетним установам
— у відповідному органі Державного казначейства Ук�
раїни (лист від 30.12.2010 року № 17�04/3353�24549).

 Отримавши кошти від органу Фонду, страхуваль�
ник зобов'язаний виплатити допомогу по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах застрахованій
особі не пізніше найближчого дня, встановленого для
виплати заробітної плати, а допомогу на поховання —
не пізніше наступного робочого дня після отримання
страхових коштів від Фонду. У разі, якщо сума отри�
маних страхувальником від Фонду страхових коштів
перевищує фактичні витрати на надання матеріально�
го забезпечення у вказаний термін, невикористані стра�
хові кошти мають бути протягом трьох днів повернуті
органу Фонду, що здійснював фінансування. Отримані
від Фонду кошти не можуть бути використані на будь�
які інші цілі. Страхові кошти, зараховані на окремий
рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення
вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих
документів.

Зазначені зміни ускладнили фінансове становище
працюючих громадян країни. На сьогоднішній день ро�
ботодавці не мають законного права оплатити витра�
ти Фонду за свій кошт, тому що з рахунку, на який за�
раховані страхові кошти, вони не можуть використати
гроші на інші цілі, навіть якщо вони раніше оплатили
свої гроші працівнику. Тобто, навіть якщо роботода�
вець має змогу відшкодувати працівнику втрачений
заробіток за період непрацездатності, зробити цього
він не може, до моменту поступлення коштів від Фон�
ду. Отже, якщо кошти на рахунок дирекції Фонду соц�
іального страхування з тимчасової втрати працездат�
ності поступлять від Пенсійного Фонду несвоєчасно
або з певної причини роботодавець не зможе опера�
тивно подати заявку, фінансово страждає працівник.
Виправити цю ситуацію можливо шляхом внесення змін
до ст.21 Закону України №2240 від 18.01.2001 року.
Доцільно додати в неї дозвіл на перекидку страхових
коштів у випадку, коли на момент їх поступлення на
рахунок від Фонду, ця сума роботодавцем вже випла�
чена працівнику.

Виконане дослідження статистичного матеріалу
показало, що щороку державними та комунальними
закладами охорони здоров'я видається близько 12 млн
листків непрацездатності (лікарняних), на оплату
яких із бюджету Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності витрачається понад
4 млрд гривень. Чималий відсоток цих коштів витра�
чається через симулювання хвороб та їх тривалості ,
а це незаконно відібрані кошти, що могли б піти, на�
приклад, на оплату путівок громадянам. Тому зараз
як ніколи суттєво назріла проблема підвищення ефек�
тивності контролю за станом експертизи тимчасової
непрацездатності в усіх вітчизняних закладах охоро�
ни здоров'я.

За даними звітів Ф�4 ФСС з ТВП відділень Фонду,
заборгованість із виплати допомоги (неоплачені лист�
ки тимчасової непрацездатності, а також вагітності та
пологах) на 1 січня 2011 року становила майже 15
мільйонів гривень. Аналіз показує, що основною при�
чиною збільшення заборгованості із виплати допомоги
за рахунок коштів Фонду є несвоєчасна виплата заро�
бітної плати на підприємствах. Адже в таких випадках
підприємство не перераховує страхові внески й у нього
немає коштів на виплату допомоги. Станом на 1 липня
2010 року заборгованість із виплати заробітної плати
на підприємствах, згідно звітних даних Фонду, зросла
відносно початку цього року на 18,7 %. В подальші місяці
ця заборгованість не зменшилась.

Крім порушення строків виплати заробітної пла�
ти, суттєвою причиною несвоєчасної виплати допо�
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моги є також припинення діяльності підприємства�
ми у зв'язку з їх банкрутством та проведенням про�
цедури санації (ліквідації). За даними відділень Фон�
ду, за першу половину 2010 року заборгованість із
виплати допомоги мала місце на 1 084 підприємствах
України. Така негативна тенденція зберігалася і
пізніше.

Виконаний аналіз свідчить про те, що певна час�
тина коштів з бюджету Фонду йде на оплату незакон�
но отриманих або продовжених лікарняних. Випра�
вити цю ситуацію на даний час можна боротьбою
Фонду із такими зловживаннями, тобто перевірками
закладів охорони здоров'я. Очевидно, що всіх і все
перевірити неможливо фізично, та все ж деякі резуль�
тати тут є.

Відповідно до даних звіту про роботу виконавчих
дирекцій відділень Фонду за І півріччя 2010 року орга�
нами Фонду подано 466 претензій до лікувально�про�
філактичних закладів. У результаті бюджету Фонду
відшкодовано понад 357 тис. грн. (у тому числі по необ�
грунтовано виданим листка непрацездатності — майже
129 тис. грн., необгрунтовано продовженим — понад 166
тис. грн., путівкам, виданим з порушеннями, — майже
62 тис. грн.). Крім того, за результатами перевірок
листків непрацездатності за зверненнями страхуваль�
ників у І півріччі 2010 року попереджено виплат по не�
обгрунтовано виданим та продовженим листкам непра�
цездатності на суму 358 тис. грн. На жаль, ця тенденція
продовжувалася у ІІ півріччі 2010 року і на початку 2011
року.

Виправити цю ситуацію пропонується шляхом
створення Єдиного електронного реєстру листків не�
працездатності. При цьому потрібно додати, що зап�
ровадження такого реєстру дозволить лікарям вноси�
ти в електронну мережу необхідні відомості про
пацієнтів, історію хвороби та ін. Однозначно, що та�
кий реєстр суттєво ускладнить випадки маніпулюван�
ня з лікарняними, до того ж — систематизує інформа�
цію про захворюваність в Україні. Останнє значно по�
легшить і зробить ефективнішим процес планування і
розподілу путівок на санаторно�курортне лікування та
реабілітацію. Доступ до Єдиного електронного реєст�
ру матиме обмежене коло фахівців, адже там буде заз�
начений, зокрема, і діагноз. Користуватися цими да�
ними пропонується працівникам вітчизняних закладів
охорони здоров'я, фахівцям МОЗ та лікарям�експер�
там Фонду.

Проаналізувавши ситуацію Російської Федерації,
виявлено, що проблеми у сфері соціального страхуван�
ня такі ж самі: величезний дефіцит бюджету відповід�
ного Фонду і сумні прогнози на 2011 рік щодо зрос�
тання видатків та зменшення доходів Фонду. Ще од�
ним недоліком у соцстрахуванні Росії, крім наслідків
кризи, є масовий перехід з трудових договорів на до�
говори громадсько�правового характеру — це догово�
ри надання послуг, за умовою яких роботодавець не
сплачує внески до Фонду соціального страхування. За
статистикою, на таких договорах сьогодні в Росії ви�
конують роботи 5 мільйонів громадян. Слід констату�
вати, що намагання держави втрутитися та, головне,
вирішити проблему у соцстрахуванні в Росії активніші
та очевидні. Протягом всього 2010 року триває робота
російського уряду та депутатів Держдуми над законо�
проектами, що містять кардинальні зміни в питанні
оплати та видачі листків непрацездатності. Суть зако�
нопроекту, запропонованого Міноздоровсоцрозвитку
Росії в переході на нові стажеві норми оплати лікар�
няних: 100% середнього заробітку буде оплачуватися
не через 8 років трудового стажу, а через 15. А нара�
ховуватися допомога по лікарняних буде, виходячи із
середнього заробітку не за 12 місяців роботи, а за 24
місяці, як пише "Російська газета". Одначе, ці пропо�
зиції зустріли серйозне незадоволення зі сторони
профспілок, роботодавців та Держдуми. Наприкінці

жовтня на засіданні профільного Комітету Держдуми
депутатам вдалося "відстояти" попередні норми опла�
ти лікарняних листків. Щодо введення норми про 24
місяці замість 12 поки сторони дійшли згоди, оскільки
вона дозволить багато в чому навести лад у Фонді соц�
страху, де нині мають місце зловживання, коли праці�
вникам свідомо завищують зарплатню з метою отри�
мання від Фонду суттєво більші виплати. На погляд
автора цієї статті, в зазначених законопроектах недо�
ліком є великий розрахунковий період — 24 місяці та
100% оплата після 15 років. Це ускладнить процедуру
нарахування листків непрацездатності та несправедли�
во вплине на фінансовий стан працівників, які безпри�
чинно не перебувають на лікарняному по тимчасовій
непрацездатності, а є дійсно хворими і потребують цих
коштів для лікування. Для України було б доцільним
перейняти досвід сусідів і для розрахунку середнього
заробітку брати не 6 місяців, як говорить сьогоднішнє
законодавство, а 12, як чинне законодавство у Росії.
Це вплине на показник середньої заробітної плати,
який стане меншим, особливо стосуватиметься листків
непрацездатності по вагітності та пологах, коли робо�
тодавцем навмисне збільшується заробітна плата, для
отримання більшої суми, що належить до виплати Фон�
дом, а відповідно й на витрати Фонду. Але не суттєво
вплине на фінансове становище окремих застрахова�
них осіб.

Інші пропозиції Мінздраву, що стосуються видачі та
продовження лікарняних, набули ще гучнішого розго�
лосу в російській пресі та серед громадськості. Само�
стійно лікар буде видавати листок непрацездатності не
більше ніж на 15 днів, а продовжити його зможе лише
спеціальна медкомісія за участю представників Фонду
соціального страхування. Адже не влаштовує така
"вільна ситуація" із видачею лікарняних листків і "до�
волі велика тривалість" їх видачі. Дослідження показу�
ють, що для українського Фонду таке нововведення
було б дуже розумним і після нього спостерігалося б
значне зменшення довготривалих листків непрацездат�
ності.

В Україні, на відміну від Росії, прийняття необхід�
них змін через законодавство відбувається повільніше,
хоча Україна виявилася швидшою у переході всіх фондів
соціального страхування до єдиної бази Пенсійного
фонду. У Росії таку реструктуризацію тільки планують
і відносять до важливих кроків для поліпшення загаль�
ної (особливо, фінансової) ситуації у сфері соцстраху�
вання.

Підсумовуючи вищевикладене відзначимо, що наве�
дений вище аналіз та надані пропозиції щодо вдоскона�
лення системи соціального страхування можуть суттє�
во покращити соціальну систему в Україні шляхом тер�
мінового внесення відповідних доповнень та уточнень в
законодавчу базу держави в цій важливій для суспіль�
ства сфері.
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