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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФОНДІВ
 СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФОНДОВ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ УКРАИНЫ

STATISTICAL ANALYSIS
OF THE SOCIAL INSURANCE FUND OF UKRAINE

Розкрито суть та особливості вітчизняної системи загальнообов’язкового державного
соціального страхування, розглянуто методи організації і планування статистичного
спостереження соціальної сфери. Проаналізовано останні законодавчі акти України
щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування. Ме-
тоди дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних поло-
женнях економічної теорії, соціальної філософії та статистичної науки. За резуль-
татами аналізу з’ясовано необхідність комплексного статистичного оцінювання
стану та тенденцій державного соціального страхування, визначено комплекс пи-
тань соціального моніторингу як інструменту підтримки управлінських рішень, що-
до діяльності та реформування системи соціального страхування.

Раскрыта суть и особенности отечественной системы общеобязательного государс-
твенного социального страхования, рассмотрены методы организации и планирова-
ния статистического наблюдения социальной сферы. Проанализированы последние
законодательные акты Украины, касающиеся реформирования общеобязательного
государственного социального страхования. Методы исследования базируются на об-
щенаучных принципах и фундаментальных положениях экономической теории, соци-
альной философии и статистической науки. В результатеанализа установлено не-
обходимость комплексной статистической оценки состояния и тенденций
государственного социального страхования, определен комплекс вопросов социального
мониторинга как инструмента поддержки управленческих решений относительно
деятельности и реформирования системы социального страхования.

The essence and characteristics of national system of compulsory social insurance are
considered in the article. The methods of organizing and planning of statistical observation of
social sphere are defined. The activities of the fund of social insurance are analyzed.
Methods based on general provisions and basic principles of economic theory, social
philosophy and statistical science are determined. The results of analysis have shown the
need for a comprehensive statistical evaluation of the status and trends of social insurance.
The issues of social monitoring as a tool to support management decisions on the operation
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and reform of social insurance are identified. The object of study are the funds of obligatory
state social insurance Ukraine. Information base of the study is the data of state statistics
and reports on the performance of the funds of social security, which are published in official
publications.
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Вступ. Високий рівень тіньової економіки, бідність, недоступність основних
соціальних послуг, соціальне відторгнення, необґрунтована соціальна і економіч-
на нерівність, відсутність розвинутої соціальної інфраструктури об’єктивно спри-
яли необхідності зростання ролі соціальних фондів. Поряд із цим військова агре-
сія підвищує вразливість громадян і потребує концентрації зусиль та ресурсів для
досягнення прогресивних якісних зрушень.

Соціальне страхування, як предмет дослідження, відзначено у працях таких ві-
домих закордонних економістів, як: У. Беверидж, Т. Маршал, Дж. Кейнс, Р. Клейн
тощо. Методологічним аспектам соціальної статистики присвятили свої роботи
багато відомих українських учених, зокрема С.Герасименко, А.Головач,
В.Захожай, А.Колот, І. Манцуров, В.Паніотто, В. Столяров та інші. Сучасні про-
блеми соціальної статистики в контексті визначення механізмів реалізації держа-
вної соціальної політики стали об’єктом аналізу широкого кола українських нау-
ковців і фахівців: Е.Лібанової, І.Калачової, В.Саріогло та інших. Віддаючи
належне вкладу науковців у дослідження даної наукової проблеми, зазначимо, що
надзвичайно високий динамізм, притаманний реформуванню фондів загально-
обов’язкового державного соціального страхування України вимагає подальших
наукових розробок в напрямі удосконалення статистичного аналізу соціальних
процесів з урахуванням сучасних реалій.

Постановка завдання. Метою данної статті є агрегування та систематизація
інформації стосовно фондів соціального страхування, а також статистичне забез-
печення соціального захисту, передусім, інформаційно-аналітичної підтримки
управлінських рішень у системі соціального страхування.

Для досягнення мети було сформульовано та вирішено такі завдання:
— проаналізовано останні законодавчі акти щодо реформування загально-

обов’язкового державного соціального страхування України;
— з’ясовано види матеріального забезпечення та джерела надходжень Фондів

соціального страхування;
— визначено інформаційну базу для забезпечення статистичного аналізу дія-

льності Фондів соціального страхування України.
Результати дослідження. Загальнообов’язкове державне страхування постій-

но розвиваються й удосконалюються залежно від фінансової та соціальної політи-
ки держави. Регулювання у сфері Фондів соціального страхування полягає у роз-
робленні та прийнятті законів, що регламентують відносини учасників; перегляді
страхових внесків, норм і порядку формування доходів з урахуванням поточної
соціально-економічної ситуації; підвищенні розмірів соціальних виплат з метою
покращення матеріального забезпечення громадян; контролі за рухом грошових
коштів.
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Це позитивно характеризує роль держави у забезпеченні соціального захисту
населення. Однак не менша увага має приділятись й економічним проблемам, бо
від обсягу валового внутрішнього продукту, стану економіки та демографічної си-
туації залежать наповнюваність дохідної частини бюджетів соціальних позабю-
джетних фондів та їх фінансова стабільність.

Характерною рисою вдосконалення системи обов’язкового соціального стра-
хування в розвинутих країнах є наявність активного процесу глобалізації структу-
ри управління соціальним страхуванням. Цей шлях обрала й Україна, що підтвер-
джується прийняттям Верховною Радою 28 грудня 2014 р. Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загально-
обов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» № 77-VIІІ [3].Зазначеним законом у 2015 році два Фонди трансформуються
у Фонд соціального страхування України, що буде здійснювати соціальне страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку та
медичне страхування. Ці реформи мають сприяти зменшенню рівня тіньової еко-
номіки, а саме легалізації фонду оплати праці, скороченню витрат на утримання
Фондів, запровадженню медичного страхування, зменшенню дефіциту Пенсійно-
го фонду України та запобіганню корупції.

Система соціального страхування та пенсійного забезпечення охоплює біля 23
млн. застрахованих осіб та 12,8 млн. пенсіонерів або 86 % населення України. Ви-
трати на соціальне страхування та пенсійне забезпечення в Україні в 2014 році
складають близько18% валового внутрішнього продукту [8].

Отже, у 2015 році здійснюється чотири види загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, що наведені в табл.1.

Таблиця 1
ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

В УКРАЇНІ

Види соціального страхування Механізм реалізації

Пенсійне страхування Здійснюється через Пенсійний фонд України та
недержавні пенсійні фонди

На випадок безробіття Здійснюється через Фонд загально-
обов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття

У зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності

Від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності (далі — страхування
від нещасного випадку)

Медичне страхування *

Здійснюється через Фонд соціального страху-
вання України

* загальнообов’язкове державне медичне страхування не запровадженно [1-4]

Пропонується запровадження загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування на базі Фонду соціального страхування України.
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Таким чином, загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійсню-
ється позабюджетними страховими фондами, які є страховиками з окремих видів
соціального страхування. Вони беруть на себе зобов’язання формувати доходи і
надавати застрахованим особам матеріальне забезпечення та соціальні послуги у
зв’язку з настанням страхових випадків.

Фондами обов’язкового соціального страхування надаються такі види матеріа-
льного забезпечення та соціальних послуг: допомога по тимчасовій непрацездат-
ності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах;
допомога на поховання; оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санатор-
но-курортного закладу після перенесених захворювань і травм; виплати у зв’язку
із травматизмом на виробництві та професійним захворюванням; допомога по
безробіттю; пенсії.

Крім того, за рахунок цих фондів надаються соціальні послуги й інші матеріа-
льні виплати, пов’язані із соціальним захистом населення. Соціальне страхуванн-
ня розв’язує також завдання, пов’язані зі збереженням і відновленням здоров’я,
профілактикою професійної захворюваності та виробничого травматизму, запобі-
ганням безробіттю.

Джерелами формування коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування є: страхові внески страхувальників; кошти, що надійшли від стягнен-
ня трафів і пені із страхувальників;благодійні внески підприємств, установ, орга-
нізацій та фізичних осіб; асигнування із Державного бюджету України; прибуток,
одержаний від тимчасово вільних коштів;інші надходження відповідно до законо-
давства.

Обов’язкові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб є осно-
вним джерелом доходів бюджетів фондів і становлять близько 80 % їх обсягу.
Збір єдиного внесоку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
здійснюється в обов’язковому порядку та на регулярній основі за діючими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиний внесок вста-
новлюється у відсотках до бази нарахування єдиного внеску відповідно до класів
професійного ризику виробництва до яких віднесено платників, з урахуванням
видів їх економічної діяльності.

Класів професійного ризику виробництва наведено 67 та відповідна ставка
внеску для роботодавців становить від 36,76% для першого класу до 49,7% для 67
класу професійного ризику виробництва. Для працівників які працюють на під-
приємствах, у фізичних осіб встановлюється ставка єдиного соціального внеску
3,6%. Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3 % ви-
значеної бази нарахування [4].

При визначенні розміру єдиного соціального внеску для роботодавців врахо-
вуються кошти на чотири існуючі види соціального страхування, для найманих
осіб — на три види страхування (крім страхування від нещасних випадків), які
розподіляються між відповідними фондами. Страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання є єдиним видом загально-
обов’язкового державного соціального страхування, що не передбачає сплати
страхових внесків найманими працівниками. Кошти Фонду формуються виключ-
но за рахунок страхових внесків роботодавців (рис. 1).
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Рис. 1. Структура єдиного соціального внеску для роботодавців [1].

Всі фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування скла-
дають бухгалтерську, статистичну та фінансову звітність. Фонди соціального
страхування з дотриманням вимог законодавства розробляють нормативно-
правові акти щодо порядку складання і виконання бюджету, здійснення платежів,
проведення бухгалтерського обліку і звітності та інші документи, що стосуються
їх діяльності.

Нормативно-правові акти страховиків, які відповідно до закону є регуляторни-
ми актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з
урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності».

Фонди соціального страхування складають звіти про результати своєї діяльно-
сті, подають їх Кабінету Міністрів України та оприлюднюють у засобах масової
інформації. Звіти про діяльність Фондів соціального страхування публікуються
протягом року в таких виданнях як «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Праця і
зарплата», «Профспілкові вісті», друкованих видань всеукраїнських об’єднань ор-
ганізацій роботодавців і підприємців та щомісячному бюлетні «Соціальне страху-
вання». Всі дані розміщено на офіційних сайтах Міністерства праці та соціальної
політики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань, Пенсійного фонду та Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування щокварталу подають Верховній Раді України, Президенту України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, центральним органам виконавчої
влади звіти про виконання бюджетів та кошторисів відповідних фондів.

Розроблення ефективних науково обґрунтованих управлінських рішень щодо
діяльності Фондів державного загальнообов’язкового соціального страхування в
Україні неможливо без здійснення статистичного забезпечення управління. Що
має відбуватись на базі комплексного дослідження діяльності кожного Фонду (по
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видах соціального страхування) і вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього се-
редовища їхнього функціонування. На сучасному етапі необхідною також стає
адаптація набутого досвіду прикладної статистики до специфічних завдань рефо-
рмування державного соціального страхування під час кризи та бойових дій у
країні.

Висновки. У статті здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання з формування системи інформаційно-аналітичного
забезпечення державного соціального страхування, діяльність якого сприятиме
підготовці обґрунтованих та ефективних рішень щодо реформування системи за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування, з дотриманням гаран-
тій надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим
особам.

Система статистичних показників щодо аналізу фондів соціального страхуван-
ня може бути використана для оцінки якості функціонування страховиків, які на-
дають населенню послуги у сфері соціального страхування, в царині соціально-
економічної безпеки держави.

Наразі, досконалі, науково обґрунтовані методи планування доходів і видатків,
завершення реформування системи соціального страхування, посилення результа-
тивності контролю за рухом фінансових ресурсів, необхідність встановлення об-
ґрунтованого розміру тарифів страхових внесків обумовлені необхідністю удо-
сконалення менеджменту організаційної діяльності системи.

Література

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у
цифрах і фактах — Міністерство праці та соціальної політики України, Київ, 2006; 68 с.

2. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 14.01.98 № 16/98 ВР. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ре-
формування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIІІ — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19

4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI ВР. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

5. Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розви-
тку [Текст]: Монографія / А.М. Колот. −К.: КНЕУ, 2010. − 251 с.

6. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціаль-
ної політики (колективна монографія) / за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та
соціальних досліджень ім.. М. В. Птухи НАН України, 2014. — 380 с.

7. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування:
сучасні проблеми та стратегія розвитку: [монографія] / Е. М. Лібанова, В. М. Новіков, О.
В. Макарова, У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин ; відп. ред. Е. М. Лібанова. — К. : Ін-т демо-
графії та соціальних досліджень НАН України, 2006. — 179 с.

8. Реформування системи соціальних послуг. Міністерство соціальної політики Украї-
ни [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua

9. Социальная статистика: Учебник /Под ред. И.И. Елисеевой.3-е изд., перераб. и доп.
— М.: Финансы и статистика, 2001. — 480 с.

10. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : Національна доповідь /
кер. авт. кол. Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В.
Птухи. — Умань : Візаві, 2012. — 412 с.

11. Якість інформаційного забезпечення соціальної політики [Текст] : монографія /
Лібанова Е. М. [та ін.] ; [за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Дух і літера, 2010. — 245 с.

12. Human Development Reports 2014. Sustaining Human Progress: Reducing
Vulnerability and Building.- Published for the UNDP United Nations Development Programme.



293

Доповідь про людський розвиток за 2014 рік „Забезпечення сталого прогресу людства:
зменшення уразливості та формування життєстійкості» / Програми розвитку ООН. [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/2014-report

References

1. Zahal'noobov"yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya ta pensiyne zabezpechennya u
tsyfrakh i faktakh — Ministerstvo pratsi ta sotsial'noyi polityky Ukrayiny, Kyyiv, 2006; 68 s.

2. Zakon Ukrayiny «Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro zahal'noobov"yazkove derzhavne
sotsial'ne strakhuvannya» vid 14.01.98 # 16/98 VR. — Rezhym dostupu:
http://zakon4.rada.gov.ua

3. Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny
shchodo re-formuvannya zahal'noobov"yazkovoho derzhavnoho sotsial'noho strakhuvannya ta
lehalizatsiyi fondu oplaty pratsi» vid 28 hrudnya 2014 r. # 77-VIII — Rezhym dostupu:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19

4. Zakon Ukrayiny «Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahal'noobov"yazkove derzhavne
sotsial'ne strakhuvannya» vid 08.07.2010 # 2464-VI VR. — Rezhym dostupu:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

5. Kolot A.M. Sotsial'no-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsiyi rozvy-tku
[Tekst]: Monohrafiya / A.M. Kolot. −K.: KNEU, 2010. − 251 s.

6. Lyuds'kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformatsiyi derzhavnoyi sotsial'-
noyi polityky (kolektyvna monohrafiya) / za red. E. M. Libanovoyi. — K. : In-t demohrafiyi ta
sotsial'nykh doslidzhen' im.. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny, 2014. — 380 s.
7. Natsional'na systema zahal'noobov"yazkovoho derzhavnoho sotsial'noho strakhuvannya:
suchasni problemy ta stratehiya rozvytku: [monohrafiya] / E. M. Libanova, V. M. Novikov, O.
V. Makarova, U. Ya. Sadova, N. I. Andrusyshyn ; vidp. red. E. M. Libanova. — K. : In-t demo-
hrafiyi ta sotsial'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny, 2006. — 179 s.

7. Reformuvannya systemy sotsial'nykh posluh. Ministerstvo sotsial'noyi polityky Ukrayi-ny
[Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.mlsp.gov.ua

8. Sotsialnaya statistika: Uchebnik /Pod red. I.I. Eliseevoy.3-e izd., pererab. i dop. — M.:
Finansyi i statistika, 2001. — 480 s.

9. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : Національна доповідь /
кер. авт. кол. Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В.
Птухи. — Умань : Візаві, 2012. — 412 с.

10. Якість інформаційного забезпечення соціальної політики [Текст] : монографія /
Лібанова Е. М. [та ін.] ; [за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Дух і літера, 2010. — 245 с.

11. Human Development Reports 2014. Sustaining Human Progress: Reducing
Vulnerability and Building.- Published for the UNDP United Nations Development Programme.
.- Mode of access: http://hdr.undp.org/en/2014-report

Стаття надійшла до редакції 6.04.2015 р.

УДК 111.32-056.262:128:159.944:331.101
Пашкович М.А.,

канд. эконо. наук, адъюнкт,
Зелёногурский Университет, Польша

Пашкович М.А.,
Канд екон. наук, ад’юнкт,

Зеленогурський університет, Польща
Paszkowicz M.,

Ph. D.,




