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Досліджено поняття "соціальне страхування", визначено вплив соціального страхування на фінансове забезпечення державних соціальних гарантій.
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Постановка проблеми. Поява соціального страхування прямо пов'язана із суспільним розвитком, який
завжди супроводжувався наявністю численних ризиків.
Рушієм виникнення соціального страхування послужила
проблема утримання громадян, які втратили працездатність у зв'язку з трудовою діяльністю. Так, соціальне
страхування виступає джерелом фінансового забезпечення соціального захисту населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження соціального страхування нерозривно пов'язано
з творчими досягненнями таких вітчизняних науковців,
як В. Базилевича, А. Загороднього, Р. Пікус, С. Осадця
В. Тропіної, Т. Федорової, та інших. Вони приділили
значну увагу питанням інституційного забезпечення
соціального страхування в Україні, його ролі у фінансуванні соціального захисту населення.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Питання фінансування державних соціальних гарантій є
багатогранним та має різні аспекти. Одним з аспектів є
вплив соціального страхування як інструмента акумулювання фінансових ресурсів на забезпечення державних
соціальних гарантій. Дане питання є недостатньо розкритим та потребує додаткового дослідження.
Метою статті є дослідження соціального страхування як засобу фінансового забезпечення державних соціальних гарантій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження ролі соціального страхування у фінансовому
забезпеченні державних соціальних гарантій населення
пов`язано з вивченням досягнень вітчизняних науковців, які не надають однозначного визначення поняттю

"соціальне страхування". На думку А.Г. Загороднього,
соціальне страхування являє собою гарантовану державою систему матеріального забезпечення громадян у
разі тимчасової втрати працездатності, по старості, а
також систему інших заходів, спрямованих на матеріальне, культурно-побутове та оздоровчо-профілактичне
обслуговування. Витрати на соціальне страхування
здійснюються за рахунок страхових внесків, що їх зобов'язані сплачувати всі підприємства, організації, установи за встановленими тарифами [2]. Дане визначення
потребує уточнення, оскільки соціальне страхування
охоплює більш широкі верстви населення, зокрема
осіб, які втратили постійну працездатність. Крім того,
соціальне страхування передбачає функціонування
системи, за якої страхові внески сплачуються до соціальних фондів, які перерозподіляють їх безпосередньо
між суб`єктами соціального захисту.
На думку, Т. Федорової соціальне страхування – це
система відносин з розподілу та перерозподілу національного доходу, що полягають у формуванні за рахунок страхових внесків, які сплачуються роботодавцями
та працюючими громадянами, а також державних дотацій спеціальних страхових фондів для утримання осіб,
які не беруть участі в суспільній праці [8].
На думку деяких науковців, сутність соціального
страхування доцільно розглянути по його відношенню до
людини [4]. Центром уваги соціального страхування є
людина з її потребами. Підтвердженням того факту, що
людина – активний творчий суб'єкт економічного розвитку суспільства, є такі слова видатного українського вченого М.І. Туган – Барановського: "будь-яка людська осо© Тропіна В., Суховий Д., 2013
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бистість є найвищою метою в собі, в тому числі всі люди
рівні як носії святині людської особистості. Це визначає
найвищий практичний інтерес, з точки зору якого може
бути побудована єдина політична економія" [7].
З одного боку, соціальне страхування має спільні
риси з іншими видами страхування через реалізацію
ним такого фундаментального економічного принципу,
як замкнутість розподілення збитку лише серед страхувальників. З другого – економічний принцип соціального
страхування має свою специфіку, яка виявляється у
солідарній взаємодопомозі осіб, перед якими стоїть
ймовірність настання несприятливих подій, на основі
попереднього замкнутого розподілення можливого збитку між усіма страхувальниками без винятку. Це визначає головну перевагу соціального страхування, яка полягає в тому, що відшкодування в разі ризику розподіляється на велику кількість осіб і тим самим є доступним для кожної окремої особи.
Світовий досвід розвитку суспільних відносин доводить, що соціальне страхування – явище об'єктивне і
необхідне. Об'єктивність соціального страхування обумовлена ризиковим характером ринкової економіки та
необхідністю, у цьому зв'язку, створення умов фінансового забезпечення державних соціальних гарантій для
забезпечення потреб громадян, які внаслідок реалізації
певних ризиків не можуть брати участі в процесі виробництва валового внутрішнього продукту.
На нашу думку, соціальне страхування в контексті
джерела фінансування державних соціальних гарантій
можна представити як систему правових, економічних і
організаційних заходів, які є частиною фінансової системи держави, перерозподілу фінансових ресурсів через соціальні фонди для подолання наслідків реалізації
соціальних ризиків з настанням страхового випадку.
В даному визначенні під соціальними ризиками слід
розуміти об'єктивні і невідворотні явища, які є передбачуваними випадками у житті людини, настання яких
призводить до втрати нею здатності до праці (постійно
чи тимчасово), чи попиту на працю і, відповідно, повної
чи часткової втрати заробітку, що є джерелом коштів
для існування. До визнаних міжнародною практикою
соціальних ризиків відносять такі: тимчасова непрацездатність; вагітність і пологи; догляд за малолітньою
дитиною; інвалідність; хвороба; досягнення пенсійного
віку; смерть годувальника; безробіття; нещасний випадок на виробництві; професійне захворювання.
З набуттям Україною незалежності вона отримала
пострадянську систему соціального страхування, яка
була придатна лише для безінфляційної планової економіки і потребувала реформування. Система страхування в СРСР була, як і багато чого іншого, монополізована державою. Функціонувала державна страхова
компанія – Держстрах СРСР, що мала відповідні республіканські і регіональні підрозділи, у тому числі і в Україні. Її діяльність обмежувалася майновим і особовим
страхуванням громадян, а також страхуванням майна і
врожаю в колгоспах. Мережа організацій Держстраху
була досить розгалужена – на тих же засадах, що й
мережа, наприклад, Держбанку СРСР. Суттєвої ролі у
фінансовій системі СРСР Держстрах не відігравав. Він
був скоріше системою, що доповнює ощадні каси – недарма радянська фінансова наука розглядала ощадну
(нагромаджувальну) функцію страхування [9].
Як наслідок, перші етапи ринкових трансформацій в
Україні відзначилися руйнуванням такої системи і дещо
стихійним розвитком соціального страхування в умовах
перехідного періоду [3]. Дефіцит фінансових ресурсів
суттєво обмежив реалізацію державних соціальних гарантій населення, що прямо позначилося на соціаль-
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ному стані суспільства і мало вияв у таких явищах, як
падіння абсолютних доходів основної маси населення;
зростання розриву між реальною вартістю робочої сили
та джерелами її відшкодування; низький платоспроможний попит та рівень споживання; значне та тривале
безробіття; соціальна незахищеність непрацездатних
та пенсіонерів; деградація установ соціальної сфери;
погіршення демографічної ситуації і стану генофонду.
За таких обставин необхідна була інша модель соціального захисту, більш пристосована до ринкових
умов, менш витратна та з врахуванням європейських
стандартів. На нашу думку, значним кроком у формуванні цілісної системи фінансування соціального захисту за умов ринкової економіки в Україні є схвалення
21 грудня 1993 року Верховною Радою України Концепції соціального забезпечення населення України [5].
Зазначимо, що при розбудові держави економічного
зростання врахування світового досвіду, зокрема європейського, сприймається як необхідний захід при законодавчому закріпленні наукових доробок та досягнень.
В контексті досліджуваної теми зазначимо, що категорія
"соціальне страхування" знайшла своє відображення у
нормативно-правових актах та, відповідно, в економічній політиці різних держав. Зокрема, наприкінці ХІХ сторіччя Отто фон Бісмарк об'єднавши Німеччину в
1871 році, забезпечив прийняття ряду соціально важливих законів, а саме: "Про медичне страхування робітників" (1883), "Про страхування від нещасних випадків"
(1884), "Про страхування від втрати роботи за віком та
інвалідністю" (1889). Вказані нормативно-правові акти
вперше в історії сформулювали систему компенсації від
втрати заробітку внаслідок хвороби, трудового каліцтва, інвалідності, зносу робочої сили, у зв'язку з досягненням певного віку шляхом обов'язкового соціального
страхування за рахунок фінансування через внески
підприємців, робітників, державних субсидій. У
1911 році прийнято Страховий Кодекс, яким було запроваджено пенсійне забезпечення для вдів. У
1916 році збільшено розміри допомоги на сім'ю та встановлено нову межу пенсійного віку у 65 років.
Базовим нормативно-правовим актом, який визначає
перелік державних соціальних гарантій в сучасній Україні, є Конституція України, відповідно до статті 1 якої
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Статтею 46 Конституції України
передбачено, що громадяни мають право на соціальний
захист, це 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, приватних
закладів для догляду за непрацездатними.
Виходячи з основних положень Конституції України,
приймались інші нормативно-правові акти, які врегульовують питання системи фінансування державних
соціальних гарантій населення України, зокрема закони
України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності",
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".
Відповідно до статті 4 Закону України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" залежно від страхового випадку
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законодавцем визначені такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:
 пенсійне страхування;
 страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими похованням;
 медичне страхування;
 страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликають втрату
працездатності;
 страхування на випадок безробіття;
 інші види страхування, передбачені законами
України.
Обов'язкове соціальне страхування є особливим різновидом державних соціальних гарантій, що забезпечуються через цільові позабюджетні (державні або громадські) фонди. Тут реалізується принцип неповного
самофінансування. У разі дефіциту фінансових коштів у
цих фондів держава надає їм допомогу засобів за рахунок держбюджету. Таким чином, воно виступає гарантом фінансової стійкості цих фондів і реалізації програм
обов'язкового соціального страхування.
Виділяються два види обов'язкового соціального
страхування: обов'язкове загальне страхування і обов'язкове професійне страхування. Загальне обов'язкове
страхування поширюється на усіх без виключення осіб,
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що працюють за трудовим договором або контрактом.
Обов'язкове професійне страхування поширюється на
осіб, зайнятих на роботах, пов'язаних з підвищеним
травматизмом, особливо небезпечними і несприятливими умовами праці.
Окремі цільові фонди почали створюватися тільки в
період перебудови. Бюджет соціального страхування
формувався за рахунок відрахувань на соціальне страхування, що вносили підприємства, і використовувався
на виплату пенсій і різного роду допомоги. Проте, хоча
цей бюджет і включався до складу державного бюджету,
виконувався він, по суті, відособлено. При цьому допускалося переведення коштів з одного бюджету в інший.
Для забезпечення основних видів соціального страхування відповідно до чинного законодавства України,
в країні функціонують чотири основних державних позабюджетних соціальних фонду (рис. 1):
 Пенсійний фонд України;
 Фонд соціального страхування на випадок безробіття;
 Фонд соціального страхування по тимчасової
втрати працездатності;
 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних хвороб України.

Рис. 1. Реалізація соціального страхування як засобу забезпечення державних соціальних гарантій*
Джерело: розроблено автором

Бюджети соціальних фондів розробляються на основі макроекономічних показників на відповідний рік.
При їх формуванні, а також при ухваленні Закону України про Державний бюджет України на поточний рік,
встановлюються нормативи фінансування державних
соціальних гарантій.
Ефективний механізм соціального страхування
сприяє як стабілізації, так і розвитку суспільного виробництва через зниження виробничих витрат на охорону
здоров'я та непрацездатність зайнятих; дає змогу акумулювати значні кошти страхових резервів, які мають
стабілізуючий вплив на фінансову систему держави та
виступають джерелом фінансового забезпечення соціального захисту населення.
Однак, треба зазначити, що обов'язкові внески в усі
фонди системи соціального страхування України є навантаженням на фонд оплати праці підприємств і організацій. Відтак це призводить до підвищення собівартості продукції, що через ціни на товари і послуги збільшує тиск на всі верстви населення, у тому числі й на
малозабезпечені. Така ситуація знижує соціальний
ефект діяльності цих фондів [5, c. 216].
З огляду на вищезазначене, метою соціального
страхування є компенсація і мінімізація певних соціаль-

них ризиків, в т.ч. у забезпеченні відшкодування втрачених доходів від трудової діяльності. Засобом реалізації даної мети є система замкнутих перерозподільчих
відносин між його учасниками, об'єктом яких є формування ними централізованого цільового фонду з децентралізованих джерел (внесків громадян, підприємств,
дотацій держави) і відшкодування з нього збитку в разі
настання соціального ризику. Це означає, що соціальне
страхування є складовою частиною фінансової системи
держави і опосередковує рух внутрішнього валового
продукту в формі фондів фінансових ресурсів.
Соціальне страхування являє собою соціальну систему, що ставить за мету створення загальнонаціональної організації взаємодопомоги обов'язкового характеру, умовою найефективнішого функціонування якої є
всеосяжність як по відношенню до громадян, так і різновидів ризиків.
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 страхових внесків по видах страхування визначаються без достатнього обґрунтування і
використання розрахунків.
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Існує відмінність між тією чи іншою системою соціального страхування, водночас можна виділити такі основні елементи соціального страхування:
 соціальне страхування, що фінансується із внесків, які акумулюються у спеціальних фондах, за рахунок
яких виплачується пенсія та допомога;
 обов'язкова участь працівників за деякими винятками;
 надлишок коштів у фонді інвестується для отримання додаткового доходу;
 особисте право на пенсію чи допомогу гарантується наявним обліком внесків без застосування процедури перевірки доходів або об`єктивної потреби у
державній підтримці;
 розмір внеску та виплати часто залежить від того, скільки застрахована особа заробляє або заробляла раніше.
Висновки з дослідження. Отже, необхідність соціального страхування зумовлена ризиковим характером
ринкової економіки. Відсутність надійних захисних механізмів фінансування державних соціальних гарантій,
в даному випадку – соціального страхування, негативно
позначається на кожному з суб`єктів економічної діяльності – населенні, підприємствах, державі, що врешті-
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решт відбивається на темпах та тенденціях соціальноекономічного розвитку країни.
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ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ
У статті досліджено основні ризики зростання державного боргу в після кризовий період як в розвинутих країнах,
так і в країнах, що розвиваються, визначені основні причини та можливі негативні наслідки цього процесу, а також
запропоновано низку заходів щодо стабілізації та зменшення державного боргу країн.
Ключові слова: держаний борг, боргова криза, державні фінанси, бюджетний дефіцит, бюджетна консолідація.

Постановка проблеми. Гостра фінансова криза,
яка поразила світову економіку в 2008 році, не тільки
викликала значне зниження обсягу виробництва і породила невпевненість щодо економічних перспектив, але
й завдала шкоди державним фінансів багатьох країн.
Його спадщина проявляється в масивному збільшенні
державного боргу по всьому світу, причому в більшою
мірою в країнах з розвиненою економікою, ніж в країнах, що розвиваються.
У країнах з розвиненою економікою державний борг,
за прогнозами, досягне в середньому 108 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) в кінці 2015 року.

Це приблизно на 35 процентних пунктів вище, ніж на
кінець 2007 року, перед початком світової кризи. Такий
високий рівень боргу не спостерігався в цих країнах з
кінця Другої світової війни. Він значною мірою обумовлений постійною втратою доходу від падіння завищених
цін на активи, більш низьким потенційним обсягом виробництва і антициклічними заходами бюджетного стимулювання. Рівні державного боргу в цих країнах почали підвищуватись перед кризою, головним чином внаслідок зростання витрат, але в період після глобального спаду відбувається швидке і значне накопичення
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