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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Безпека в усі часи займала пріоритетне

місце в житті держави і суспільства. Кожна
людина дбає про збереження свого життя, сво!
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THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF SOCIAL INSURANCE IN THE SOCIAL PROTECTION
SYSTEM

У статті досліджено сутність, роль та значення соціального страхування в системі соціального захисту населен$
ня. Досліджено підходи вчених щодо розуміння соціально$економічної категорії "соціальне страхування". Наведено
власне визначення цієї категорії. Зазначено, що існує дві форми соціального страхування: обов'язкова та добро$
вільна, кожна з яких має свої особливості в окремих країнах та на певних етапах розвитку суспільства. Зроблено
висновок, що роль та значення соціального страхування у період економічних спадів, в умовах економічної та со$
ціальної нестабільності багатократно підвищується, оскільки члени суспільства втрачають можливості підтримува$
ти звичний рівень життя. Тому держава у цих умовах повинна здійснювати активні заходи у напрямку зміцнення
соціальної захищеності населення.

In the article is described the nature, role and importance of social insurance in system of social protection. Studied
scientists approaches to understanding the socio$economic category of "social insurance". Suggested an own definition
of this category. It is noted that there are two forms of social insurance: compulsory and voluntary, each of which is
differ in different countries and at different stages of social development. It was concluded that the role and importance
of social insurance during the economic downturns in the economic and social instability repeatedly increased, as members
of the society lose the opportunity to maintain the usual standard of living. Therefore, the state in these conditions should
make active steps towards strengthening social protection of the population.
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нашкодити, внести негативні зміни в повсякден!
не, і без того не завжди легке, життя. Для за!
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доволення цих потреб існує соціальне страху!
вання.

Соціальне страхування як система, регу!
льована державою, виникла в умовах певного
рівня розвитку суспільства, економіки і фінан!
сових відносин і це можна розглядати як вели!
кий винахід суспільства і економістів, бо відоб!
ражає об'єктивні потреби й інтереси його роз!
витку.

Інститут соціального страхування є резуль!
татом усвідомленого застосування страхових
відносин з метою державного регулювання дії
соціальних ризиків. У процесі розвитку со!
ціальне страхування оформилося в самостійну
систему, відмінну як від суто страхової, так і
від системи, заснованої на принципах соціаль!
ної допомоги.

Складність фінансових і організаційних
процесів взаємодії всередині єдиної системи не
отримала адекватної наукової оцінки, а саме
поняття "соціальне страхування" трактується
в діапазоні від соціального забезпечення до всіх
можливих форм страхування соціальних ри!
зиків.

Саме тому дослідження проблемних аспек!
тів сутності соціального страхування та його
значення в системі соціального захисту насе!
лення залишається актуальним, особливо в су!
часних умовах економічної та соціальної неста!
більності в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання економічного змісту соціального
страхування як одного з елементів загальної
системи соціального захисту населення знай!
шли своє відображення у наукових працях та!
ких вітчизняних і зарубіжних науковців, як
Н.М. Внукової, В.С. Графова, Т.О. Кир'язової,
О.П. Коваля, А.М. Колосок, С.О. Кропельниць!
кої, Н.В. Кузьминчука, Т.В. Солоджук та інших
вчених. У роботах зазначених науковців об!
грунтовано теоретичні основи страхування,
його функції, структура та призначення, ви!
значено економічний зміст та роль соціально!
го страхування.

Досягнення світової та вітчизняної еконо!
мічної думки в галузі дослідження страхової
системи соціального страхування як цілісно!
го утворення мають дещо вузький і незавер!
шений характер. На сьогодні вкрай актуаль!
ним є проведення додаткових глибинних дос!
ліджень у сфері соціального захисту населен!
ня загалом та системи соціального страхуван!
ня зокрема. Підгрунтям практичної реалізації
заходів у напрямку реформування системи

соціального страхування є поглиблене теоре!
тичне обгрунтування змістовних основ та су!
часних трансформацій понятійного апарату,
поелементного структурування та соціально!
економічного значення соціального страху!
вання. Отже, тема цієї статті є винятково ак!
туальною.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування

сутності та змісту соціального страхування як
соціально!економічної категорії, а також ви!
значення його ролі у системі соціального захи!
сту населення в умовах економічної та соціаль!
ної нестабільності.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктивна необхідність в захисті існувала

з давніх часів, однак необхідні були і певні еко!
номічні передумови. В епоху первіснообщинно!
го ладу виробництво мало споживчий характер,
тобто продукції вироблялося стільки, скільки
це суспільство могло спожити. За таких умов
при настанні стихійного лиха люди були при!
речені на голод і вимирання.

З подальшим розвитком суспільства уск!
ладнювалися трудові відносини, які призвели
спочатку до виникнення окремих елементів, а
згодом і цілої системи соціального страхуван!
ня. Саме у зв'язку з перетворенням одного з
основних факторів виробництва — робочої
сили — на товар і відповідно заробітної плати
— в основне джерело існування для багатьох
членів суспільства, виник особливий вид соц!
іального ризику — ймовірність матеріальної
незабезпеченості як наслідок втрати заробіт!
ку [1, с. 21].

Світовий досвід свідчить про те, що систе!
ма соціального страхування — це один з ос!
новних інститутів соціальної політики в умо!
вах ринкової економіки, покликаний забезпе!
чити реалізацію конституційного права грома!
дян на матеріальне забезпечення в певних ви!
падках. Соціальне страхування діє у всіх мо!
делях соціальної політики, разом з тим, його
масштаби і форми, співвідношення з іншими
заходами соціальної підтримки, розрізняють!
ся.

Для того, щоб зрозуміти сутність та зміст
соціального страхування як важливого еле!
менту системи соціального захисту населен!
ня варто дослідити різні підходи щодо виз!
начення цієї соціально!економічної кате!
горії.

У сучасних джерелах інформації існує
безліч трактувань цієї категорії. Наприклад,
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в семантичному значенні соціальне страху!
вання — це надання різних форм підтримки
членам суспільства. В юридичній та еко!
номічній науці погляд на соціальне страху!
вання пояснюється неоднозначно і понині не
є загальновизнаним. Прихильники економі!
чної теорії мали на увазі під соціальним стра!
хуванням всілякі види допомоги нужденним
членам суспільства за рахунок державних
фондів споживання. В свою чергу, послідов!
ники правової концепції з самого початку
будували свою позицію паралельно на декіль!
кох, часом зовсім несумісних, умовах, зокре!
ма на економічній і суб'єктній умовах. Вони
вважали, що соціальне страхування зачіпає
не всіх членів суспільства, а лише певних гро!
мадян, що користуються специфічним захи!
стом з боку держави [2].

Також у науковій літературі існує підхід,
відповідно до якого дефініція "соціальне стра!
хування" трактується в широкому і вузькому
плані. У широкому сенсі воно розглядається як
система інститутів (організацій і правил), що
забезпечують компенсацію або мінімізацію
наслідків змін матеріального становища працю!
ючих та інших категорій громадян внаслідок
втрати роботи, трудового каліцтва, інвалід!
ності, хвороби, травми, настання старості. У
вузькому сенсі соціальне страхування інститу!
ціоналізовано у форму системи обов'язкового
соціального страхування [3, с. 119].

Із соціальних позицій соціальне страхуван!
ня — форма соціального захисту, яка дозволяє
у випадку настання соціального ризику зберег!
ти необхідні стандарти рівня та якості життя, а

значить, і соціальний статус родин робітників,
що підтверджується ст. 46 Конституції Украї!
ни [4].

З точки зору профільного законодавства
попри наявність шести спеціальних законів,
термінологічна база з питань соціального стра!
хування є доволі недосконалою. Зокрема від!
сутнє коректне законодавче визначення таких
основоположних та часто вживаних термінів як
"соціальне страхування", "страховий принцип"
та "система соціального страхування".

Найчастіше під соціальним страхуванням
мається на увазі "загальнообов'язкове дер!
жавне соціальне страхування у вигляді сис!
теми прав, обов'язків і гарантій, яке передба!
чає надання соціального захисту у вигляді ма!
теріального забезпечення громадян у разі
хвороби, повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках, перед!
бачених законом, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати стра!
хових внесків власником або уповноваженим
ним органом, громадянами, а також бюджет!
них та інших джерел, передбачених законом"
[4, с. 5].

Серед вчених також відсутня єдність щодо
розуміння категорії "соціальне страхування".
У таблиці 1 наведено деякі з визначень, що на!
водяться вітчизняними вченими, а також за!
конодавчі підходи до розуміння цієї кате!
горії.

Таким чином, провівши дослідження сут!
ності дефініції "соціальне страхування" мож!

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття  "соціальне страхування"

Джерело: побудовано автором на основі [1; 4; 6; 7; 8; 9]
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на дійти висновку про те, що у науковій літера!
турі термін "соціальне страхування" вживаєть!
ся разом або поряд з такими поняттями, як
"соціальна справедливість", "соціальне забез!
печення", "соціальний захист" та інші.

Проблема їхнього застосування полягає в
тому, що досі не розроблено єдиного підходу
до визначення етимологічного значення і зміс!
ту цих понять. Деякі автори в залежності від
мети дослідження розглядають соціальне стра!
хування як "систему", деякі як "форму", а інші
— як "економічні відносини".

На основі дослідження визначень різних
авторів можна сформувати наступне визначен!
ням досліджуваного поняття: "соціальне стра!
хування представляє собою систему економіч!
них відносин з приводу утворення різного виду
резервів грошових і матеріальних засобів, не!
обхідних для відшкодування збитку, надання
допомоги або для соціального забезпечення в
зв'язку з настанням певних подій". Страхуван!
ня є важливим компонентом ринкової інфра!
структури, займає не останнє місце в житті су!
часної людини, так само як і в економічній сис!
темі країни.

Соціальне страхування існує у двох формах:
обов'язкове і добровільне страхування. Для
різних країн і етапів розвитку страхування при
співставленні цих форм виявляються певні
відмінності [7, с. 45].

Обов'язкове соціальне страхування — це
різновид державних соціальних гарантій, які
забезпечуються через цільові позабюджетні
(державні або суспільні) фонди. На цей раз реа!
лізується принцип неповного самофінансуван!
ня. На випадок дефіциту даних фондів держа!
ва надає їм допомогу з державного бюджету.
Таким чином, вона виступає гарантом фінан!
сової стійкості цих фондів і реалізації програм
обов'язкового соціального страхування [7, с.
47].

Існує два види обов'язкового соціального
страхування: обов'язкове загальне страхуван!
ня й обов'язкове професійне страхування. За!
гальне обов'язкове страхування поширюється
на всіх осіб, які працюють за трудовим догово!
ром або за контрактом. Обов'язкове профе!
сійне страхування розповсюджується на осіб,
які працюють на місцях, пов'язаних із підвище!
ним травматизмом, особливо небезпечними та
несприятливими умовами праці. Рівень страхо!
вих внесків за умови обов'язкового професій!
ного страхування вищий, ніж при обов'язково!
му загальному страхування, але, відповідно і
вищий рівень матеріального забезпечення [7, с.
48].

Добровільне соціальне страхування грун!
тується на принципах колективної солідар!
ності і  взаємодопомоги за відсутності
підтримки держави (державного бюджету).
Його характерними рисами є демократизм в
управлінні страховими фондами, найбільш
повна реалізація принципу самоврядування,
соціальне партнерство роботодавців і найма!
них працівників, тісна залежність страхових
виплат і програм від рівня доходів страхуваль!
ників.

Основні відмінності між обов'язковим і
добровільним страхуванням подано в таблиці
2.

В Україні більшого розвитку набуло саме
загальнообов'язкове державне соціальне стра!
хування. Це система прав, обов'язків і гарантій,
яка передбачає надання соціального захисту
(що включає матеріальне забезпечення грома!
дян у визначених законом випадках) за раху!
нок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати страхових внесків роботодавцями, гро!
мадянами, а також за рахунок бюджетних та
інших джерел, передбачених законом [6].
Пенсії та інші види соціальних виплат та допо!
моги, що є основним джерелом існування, ма!
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Таблиця 2. Основні відмінності між добровільним і обов'язковим соціальним страхуванням

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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ють забезпечувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого зако!
ном.

Варто зазначити, що значення та роль со!
ціального страхування підвищується в умо!
вах економічної та соціальної нестабіль!
ності, коли значна кількість робітників втра!
чають місце роботи, а інфляція, що має місце
в країні не дає змогу зберегти наявний рівень
життя. У цих умовах роль цього виду стра!
хування багатократно зростає та допомагає
знизити соціальні ризики застрахованих
осіб.

Слід наголосити на тому, що Конституція
України проголосила права і свободи людини
можуть бути реалізовані тільки за умови повно!
го соціального забезпечення. В умовах еконо!
мічного падіння, яке призвело до погіршення
не тільки матеріального становища громадян
країни, а й до їх духовного і морального вис!
наження, держава повинна виробити таку по!
літику, яка дозволила б застосовувати такі
форми і методи соціального захисту, які б за!
хищали населення, особливо малозабезпечені
верстви, і створювала умови не тільки для їх
існування, але і для розвитку. Саме одним з та!
ких ефективних інструментів і є соціальне стра!
хування.

Матеріальне забезпечення працівників,
що здійснюється в рамках соціального стра!
хування, сприяє підтримці певного рівня жит!
тя громадян і їх сімей при настанні страхо!
вих випадків, а також дозволяє особам, що
втратили працездатність відновлювати її. До!
датково варто наголосити на ролі соціально!
го страхування як засобу запобігання нещас!
ним випадкам та мінімізації наслідків соціаль!
них ризиків, що погіршують соціальне стано!
вище працівників внаслідок настання ста!
рості, інвалідності або смерті застраховано!
го члена сім'ї.

Збереженню звичного рівня життя грома!
дян буде сприяти розвиток добровільного
страхування, наприклад, додаткової пенсії.
При укладанні відповідного договору підприє!
мство сплачує внески за своїх працівників про!
тягом певного терміну. Накопичена сума при!
носить інвестиційний дохід, а при досягненні
пенсійного віку застраховані особи у встанов!
лені терміни отримують виплати на додаток до
державної пенсії. Можливо і індивідуальне
страхування, при якому працівник сплачує
внески самостійно і починає отримувати стра!
хові виплати (додаткову пенсію) після досяг!
нення зазначеного у відповідному договорі
віку.

Таким чином, соціальне страхування насе!
лення — дуже актуальне питання в аспекті рин!
кової економіки. Особливо підвищується
актуальність цього питання в період економіч!
ної та соціальної нестабільності в країні, оск!
ільки члени суспільства втрачають можливості
для підтримання звичного рівня життя внаслі!
док масових звільнень, значної інфляції та
інших негативних чинників. Тому питання соц!
іального захисту та страхування населення
обов'язково необхідно розглядатися урядом
для стабілізації соціально!економічного стано!
вища держави.

ВИСНОВКИ
У підсумку проведеного дослідження сут!

ності соціального страхування та його ролі у
системі соціального захисту населення варто
зазначити, що його сутність полягає у перероз!
поділі економічних наслідків соціальних ри!
зиків у часі (в період трудової або після трудо!
вої діяльності працівників) та між суб'єктами
трудових відносин. З цієї причини соціальне
страхування можна розглядати з позицій фор!
мування, обміну, розподілу і споживання ре!
сурсів у часі і в просторі, а також між суб'єкта!
ми цих правовідносин.

Дослідження підходів до розуміння цієї
соціально!економічної категорії дозволило
дійти висновку про те, що дотепер відсутнє ро!
зуміння сутності цього виду страхування. Про!
ведений аналіз дозволив запропонувати на!
ступне визначення: "соціальне страхування
представляє собою систему економічних відно!
син з приводу утворення різного виду резервів
грошових і матеріальних засобів, необхідних
для відшкодування збитку, надання допомоги
або для соціального забезпечення в зв'язку з
настанням певних подій".

Встановлено, що соціальне страхування
може існувати у двох формах: обов'язковій
і добровільній. Для різних країн і етапів
розвитку при зіставленні цих форм соціаль!
ного страхування виявляються певні
відмінності.

Зроблено висновок, що роль та значення
соціального страхування у період економічних
спадів, в умовах економічної та соціальної не!
стабільності багатократно підвищується, оскіль!
ки члени суспільства втрачають можливості
підтримувати звичний рівень життя. Тому дер!
жава у цих умовах повинна здійснювати активні
заходи у напрямі зміцнення соціальної захище!
ності населення, що може бути здійснено в
тому числі за рахунок системи соціального
страхування.
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