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Сучасний стан соціального страхування в Україні 
 

Складна економічна ситуація в Україні спричинила погіршення рівня життя населення, а 

також загострила соціальну напруженість. Одним з основних напрямів діяльності держави щодо 

забезпечення соціального захисту населення є удосконалення системи соціального страхування. 

Мета роботи полягає в розкритті особливостей соціального страхування та оцінці його 

стану на даному етапі економічного розвитку в Україні. 

В статті проаналізовано основні виплати за видами соціального страхування в Україні за 

останні роки, визначено збільшення державних витрат на соціальну сферу захисту населення. 

Охарактеризована діюча пенсійна система, проведено аналіз перших кроків пенсійної 

системи, критично оцінено можливість реалізації подальших етапів.  

Встановлено, що на сучасному етапі економічного розвитку в Україні не створено ефективної 

системи соціального страхування. Визначено основні напрями вдосконалення системи соціального 

страхуванні в Україні. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є окреслення проблемних питань 

впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи та висунення пропозицій 

щодо їх вирішення. 

Ключові слова: соціальне страхування; пенсійна реформа; солідарна система; 

накопичувальна система. 

 

Постановка проблеми. Негативні процеси в економіці спричинили різке погіршення рівня життя 

населення, загострили соціальну напруженість. В сучасних складних економічних умовах одним з 

основних напрямів діяльності держави є вирішення питань соціального страхування як основи надійного 

соціального захисту населення в Україні. Це вимагає кардинальних практичних дій щодо підвищення ролі 

системи соціального страхування. Цілком зрозуміло, що лише державне страхування не має змоги 

забезпечити соціальний захист населення на належному рівні з урахуванням різних груп населення та 

специфічних ризиків. Існуюча система соціального страхування в Україні не відповідає вимогам 

соціально-орієнтованої економіки та потребує удосконалення і адаптації до сучасних економічних умов 

на основі науково обґрунтованих рекомендацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання соціального страхування піднімалися протягом 

останніх років в працях багатьох дослідників: О.Є. Губар, І.М. Серватинська, М.І. Скрипник, 

І.М. Вигівська, І.Л. Грабчук, О.О. Григоревська, А.А. Шеврикуко, О.Г. Чепець, І.Є. Януль. Особлива увага 

приділяється такому виду соціального страхування, як пенсійне, яке зараз перебуває на стадії 

реформування. Зокрема, питання реформування пенсійної системи, проблеми управління компаніями з 

адміністрування активів недержавних пенсійних фондів досліджувалася в працях [2; 8; 9; 10].  

Не применшуючи внесок науковців, зазначимо, що оцінка сучасного стану соціального страхування в 

Україні є актуальним питанням, дослідження якого необхідне для окреслення проблемних питань та 

визначення перспектив розвитку в даній сфері.  

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей соціального страхування та оцінці його стану на 

даному етапі економічного розвитку в Україні.  

Викладення основного матеріалу дослідження. В сучасних складних економічних умовах соціальне 

страхування набуває особливого значення, будучи важливим елементом процесу економічного розвитку 

та зростання. Воно ґрунтується на економічній діяльності суспільства, підвищує його добробут, створює 

умови для соціального прогресу [3, с. 132–133].  

Соціальне страхування – це фундаментальна основа державної системи соціального захисту 

населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок 

фондів, сформованих працездатними членами суспільства. Це поняття охоплює різні форми суспільного 

(державного, обов’язкового і добровільно-суспільного) страхування населення від різного роду ризиків, 

пов’язаних з втратою роботи, працездатності і доходів [1, с. 52].  

Його впровадження є необхідністю, оскільки завжди в суспільстві є певні категорії осіб, які: 

– враховуючи певні обставини, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати мінімальний 

життєвий рівень;  

– не мають можливості реалізувати працездатність.  
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В Україні здійснюється чотири види загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(рис. 1). 
 

Вид соціального страхування  Механізм реалізації 
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Пенсійне 

 здійснюється через Пенсійний фонд 

України та недержавні пенсійні фонди  

 

Рис. 1. Види соціального страхування в Україні  (узагальнено на підставі [6]) 

 

У сфері соціального захисту в Україні склалася така ситуація. Сума державних видатків на соціальний 

захист та соціальне забезпечення населення зросла в 2016 р. порівняно з 2015 р. на 81986,3 млн. грн., а їх 

питома вага в структурі загальних видатків зросла на 12,1 п.с. [7]. Що стосується пенсійного забезпечення, 

то середня пенсія в Україні в 2017 р. зросла на 7,58 % порівняно з 2016 р. [5].  

Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є найважливішою 

складовою соціального захисту працівників від професійних ризиків, оскільки так не лише гарантується 

страхове забезпечення постраждалого при настанні страхового випадку, а й роботодавці економічно 

стимулюються попереджати і знижувати виробничий травматизм і професійну захворюваність. 

За І квартал 2018 року витрати на страхові виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) у 

порівнянні з І кварталом 2017 року зросли на 336,4 млн. грн. Сума витрачених коштів за І квартал 2018 рік 

на виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого 

заробітку потерпілого, склала 1615,6 млн. грн., що на 25,5 % більше порівняно з відповідним періодом 

минулого року [4]. 

Проаналізувавши дані, можна відзначити збільшення державних витрат на соціальну сферу захисту 

населення. 

Одна з основних проблем соціального страхування полягає в недостатності коштів Пенсійного фонду 

України для виплати пенсій. Солідарна система не може подолати демографічні проблеми та проблеми 

Пенсійного фонду України. Так назріла об’єктивна необхідність проведення реформ в даній сфері. Саме 

тому вже восени 2017 р. були здійснені перші кроки щодо реформування пенсійної системи. Вони не були 

кардинальними та стосувалися, в першу чергу, осучаснення пенсій та підвищення мінімального страхового 

стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років (починаючи з 1 січня 2018 р.). Проте також було прийнято 

рішення про наступний етап реформи (його впровадження заплановане на 1 січня 2019 р.), який передбачає 

введення обов’язкового накопичувального рівня. Саме цей крок наблизить пенсійну систему України до 

формату, який був рекомендований Світовим банком. Ці рекомендації, зокрема, полягали у запровадженні 

п’ятирівневої пенсійної системи, окремі рівні якої були впроваджені ще до початку реформування 

соціального страхування в Україні (рис. 2). 

До цього часу не використовується потенціал недержавних інститутів (страхових компаній, недержавних 

пенсійних фондів) в страхуванні соціальних ризиків. Обсяги коштів, які залучаються на третьому рівні – 

добровільному накопичувальному – невеликі і становлять всього 2,47 млрд. грн. у 2017 р. Звичайно, що з 

впровадженням другого обов’язкового накопичувального рівня передбачається суттєве збільшення 

пенсійних накопичень. Проте реальність його впровадження у встановлені строки викликає сумніви. На 

даний час не вирішені питання адміністрування пенсійних активів; визначення внесків, які належатимуть до 

накопичувального рівня; вибору інструментів інвестування отриманих внесків тощо.  

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні не створено ефективної системи соціального 

страхування. Важливими напрямами вдосконалення системи соціального страхуванні в Україні є: 
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– врахування досвіду застосування підходів та методів, що використовуються в системах державної 

соціальної підтримки розвинутих країн; 

– здійснення заходів, спрямованих на досягнення фінансової стійкості системи за рахунок 

збалансованості надходження обов'язкових платежів та витрат на соціальні виплати; 

– встановлення на законодавчому рівні державних витрат на соціальні цілі на рівні не нижче 

мінімальних стандартів, рекомендованих міжнародними конвенціями і рекомендаціями; 

– забезпечення прозорості механізму розрахунку соціальних виплат, перерахунку пенсій, що 

дозволить підвищити довіру населення до діючої системи соціального страхування; 

– розробка загальнонаціональної, структурованої за основними напрямами програми розвитку 

систем освіти, охорони здоров'я та житлово-комунальної сфери. 

 

Рівень  Характеристика 

   

Нульовий 

(базовий) 

 передбачає виплату з державного бюджету 

найбіднішим верствам соціальної виплати без 

прив’язки до страхового стажу або заробітної платні 

   

Перший  рівень солідарної системи 

   

Другий  обов’язковий накопичувальний рівень 

   

Третій  добровільний накопичувальний рівень 

   

Четвертий  пенсійна інфраструктура на рівні муніципалітетів 

Умовні позначення: 

- діючі рівні в Україні 

- заплановане впровадження з 1 січня 2019 р. 

  

 

 

 

  

 

  
Рис. 2. Запропонована Світовим банком пенсійна система  

та характеристика її впровадження в Україні 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведення критичної оцінки сучасного стану 

соціального страхування в Україні дозволило встановити притаманні йому проблеми, а також 

обґрунтувати шляхи вдосконалення системи соціального страхування. Визначено, що одним з 

найважливіших напрямків соціальної політики є забезпечення стабільного функціонування пенсійної 

системи на основі зміни умов і норм пенсійного забезпечення, розвитку обов’язкового накопичувального 

рівня пенсійної системи, подальшого підвищення розмірів пенсій. Наявність в країні збалансованих систем 

соціального страхування і соціального забезпечення як базових елементів соціального захисту населення 

сприяє політичній та економічній стабілізації суспільства. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є окреслення проблемних питань 

впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи та висунення пропозицій щодо їх 

вирішення. 
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