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У статті узагальнено теоретичні основи щодо форм та джерел фінансування системи соціального захисту. Проаналізовано 
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фінансування соціального захисту в країнах Європейського Союзу. Розглянуто параметри та тенденції розвитку бюджетного фі-
нансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні. Визначено основні проблеми та особливості фінансового 
забезпечення національної системи соціального захисту. 
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Постановка проблеми. В умовах важкої фінан-
сово-економічної ситуації в Україні, часткової окупа-
ції її території, ведення військових дій на сході кра-
їни стрімко знижується рівень життя її громадян, 
їх зайнятість, якість і доступність суспільних благ 
у сфері охорони здоров’я, освіти та культури. Тобто 
знищується людський капітал, динаміка розви-
тку якого визначає конкурентоздатність національ-
ної економіки. За таких обставин країні все важче 
витримувати навантаження, пов’язане з функціону-
ванням системи соціального захисту населення.

Тому створення ефективної системи соціального 
захисту населення є домінуючим завданням у про-
цесі побудови соціально-економічної моделі суспіль-
ства на сучасному етапі в Україні. Визначальним 
чинником формування дієвого соціального захисту 
громадян є фінансове забезпечення цієї сфери, яке, з 
одного боку, повинно бути пріоритетним у фінансу-
ванні найважливіших суспільних потреб, а з іншого 

боку, є обмеженим з огляду на сьогоднішні обставини 
та фінансові можливості держави. Тому актуальним 
залишається детальне висвітлення питання фінан-
сування вітчизняної системи соціального захисту з 
урахуванням всіх джерел видатків на цю сферу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування та реалізації соціально-економічної 
політики держави особливо в контексті фінансу-
вання суспільних потреб, що мають соціальне спря-
мування, весь час перебувають в полі зору зарубіж-
них і вітчизняних вчених. Зокрема, виокремленням 
моделей фінансування соціального захисту займалися 
Г. Герасименко [1], М. Мальований [2], Н. Шаман-
ська [3] та ін. Проблеми бюджетного фінансування 
системи соціального захисту та шляхи їх вирішення 
знайшли своє відображення у працях З. Лободі-
ної [4], Д. Сухового [5] та багатьох інших науков-
ців. Питання соціальної відповідальності бізнесу роз-
крито у роботах С. Мельник [6] і Г. Фоменко [7]. 
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Вивченню зарубіжного досвіду фінансування сис-
теми соціального захисту присвятили свої праці 
В. Антропов [8] та О. Длугопольський [9]. Багатоас-
пектні питання системи соціального захисту, в т.ч. 
і питання фінансування видатків соціального спря-
мування, викладені в роботах Н. Борецької [10], 
О. Василика [11], П. Денні [12], Л. Клівіденко [13], 
С. Корецької [14], Е. Лібанової [15], М. Мальчика [16], 
К. Павлюк [11], В. Роїка [17], О. Снісаренко [18], 
В. Тропіної [19] та ін.

Незважаючи на достатню розробку вищезазначе-
ної теми, у зв’язку з погіршенням фінансово-еконо-
мічної ситуації в Україні залишається необхідним 
проводити подальші розвідки, що полягали б у комп-
лексному дослідженні практики фінансового забез-
печення всіх напрямків соціального захисту за раху-
нок фінансових ресурсів від усіх джерел надходжень 
і видатків з метою знаходження ефективного спів-
відношення як між джерелами фінансування, так і 
напрямками фінансування соціального захисту. 

Мета дослідження – оцінити та проаналізу-
вати ситуацію щодо обсягів, структури та тенден-
цій фінансування соціального захисту і соціального 
забезпечення в Україні, визначити проблеми в сис-
темі фінансування видатків соціального спряму-
вання і шляхи їх вирішення.

Завдання наукової статті полягають у тому, щоб:
– узагальнити теоретичні засади щодо форм та 

джерел фінансування соціального захисту населення;
– оцінити рівень фінансового забезпечення соці-

ального захисту в Україні на сучасному етапі з метою 
виявлення основних причин недостатньої ефективності 
та дієвості вітчизняної системи соціального захисту.

Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах 
виокремлюють декілька форм соціального захисту 
населення: соціальне забезпечення, соціальне стра-
хування, соціальна допомога та соціальні послуги, 
кожна з яких передбачає свої методи та джерела 
фінансування. Світові теорія і практика доводять, що 
система фінансування соціального захисту має бага-
токанальну структуру, яка складається з коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, державних та недер-
жавних соціальних фондів, суб’єктів господарювання 
різних форм власності, спонсорів та населення. 

Найвагомішими джерелами фінансування соціаль-
ного захисту населення є кошти державного і місцевих 
бюджетів, а також страхових фондів, тому про рівень 
фінансування однієї з основних функцій держави – 
соціального захисту, а також чи є ця функція пріори-
тетною на певному етапі соціально-економічного розви-
тку країни дозволяє говорити аналіз обсягів, структури 
державних видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення у їх загальній сумі та у ВВП.

Незаперечним є той факт, що в Україні видатки 
на соціальний захист і соціальне забезпечення про-
тягом 2011–2014 рр. є пріоритетним напрямком 
державних видатків, тому що складають четверту 
частину всіх видатків Зведеного бюджету (рис. 1). 
При цьому простежується тенденція до збільшення 
їх частки з 25% у 2011 р. до 28,7% у 2013 р. 
та 26,4% у 2014 р. За досліджуваний період величина 
соціальних видатків у Зведеному бюджеті України 
зросла від 105 555,7 млн грн до 138 004,6 млн грн 
у 2014 р., або у 1,3 рази (найбільший обсяг вище-
зазначених видатків припадає на 2013 р. – 
145 166,0 млн грн). Розподіл видатків на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення між ланками 
бюджетної системи – центральним бюджетом 
та бюджетами органів місцевого самоврядування, 
відбувалося нерівномірно у майже незмінному 

співвідношенні 1,5:1. Незначне зрушення в бік 
збільшення фінансування таких видатків з міс-
цевих бюджетів відбулося у 2014 р., частка яких 
в структурі видатків соціального захисту і соці-
ального забезпечення Зведеного бюджету склала 
41,6%, попри 39–40% у 2011–2013 рр. Незва-
жаючи на більшу частку видатків, що спрямову-
ються на потреби соціального захисту з Державного 
бюджету, слід відмітити нижчі темпи їх нарощення 
порівняно із темпами нарощення однойменних 
видатків з бюджетів місцевого самоврядування. Так, 

Рис. 1. Динаміка та структура видатків 
Державного та місцевих бюджетів України 
за статтею «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» протягом 2011–2014 рр.
Джерело: авторська розробка на основі даних [20; 21]
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обсяг видатків соціального захисту та соціального 
забезпечення місцевих бюджетів за 2011–2014 рр. 
збільшився у 1,37 рази: із 41 937,9 млн грн 
до 57 446,4 млн грн, на відміну від обсягу видат-
ків з Державного бюджету України, які збільшилися 
у 1,27 рази.

З огляду на такі особливості бюджетного фінан-
сування видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення в Україні протягом останніх чотирьох 
років, потрібно звернути увагу на такі моменти. 
По-перше, система надання соціальних послуг є цен-
тралізованою. Вона характеризується меншою ефек-
тивністю, ніж децентралізована, про що говорять 
загальносвітові тенденції зростання фінансування 

Рис. 2. Обсяги та структура міжбюджетних 
трансфертів, що надійшли з Державного бюджету 
до місцевих бюджетів України у 2011–2014 рр.

Джерело: авторська розробка на основі даних [24, с. 66; 
25, с. 66–69]
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соціальних потреб за рахунок коштів місцевих орга-
нів влади. Проте в Україні, на відміну від європей-
ських країн, широкі повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо соціального захисту не забез-
печені відповідними власними джерелами фінансу-
вання. Місцеві бюджети залежать від трансфертів 
з бюджету центрального уряду, що підтверджується 
зростанням обсягу останніх з 94 875,0 млн грн 
у 2011 р. до 130 600,7 млн грн у 2014 р. (збільшення 
майже у 1,4 рази) та зростанням їх частка у доходах 
бюджетів органів місцевого самоврядування з 52,3% 
у 2011 р. до 56,4% у 2014 р. (рис. 2). Отже, подібна 
ситуація свідчить про посилення такої залежності. 

По-друге, невідповідність фактичних та плано-
вих показників надання міжбюджетних трансфертів 
з Державного бюджету сприяє неефективності вико-
ристання бюджетних коштів, виникненню незбалан-
сованості фінансових ресурсів на місцевому рівні. 
Так, протягом досліджуваного періоду перераху-
вання міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України відбувалося в середньому на рівні 
96,3% від планового їх обсягу (рис. 2). Через дефіцит 
коштів на фінансування програм соціального захисту 
органи місцевого самоврядування змушені скорочу-
вати кількість останніх, в наслідок чого певна катего-
рія нужденних громадян не отримує належні їм соці-
альні допомоги, пільги, послуги. З іншого ж боку, 
система соціального захисту перевантажена значною 
кількістю пільг (пільги існують навіть для людей, які 
не потребують соціального захисту і підтримки), що 
значно обтяжує систему державних фінансів. Адже 
згідно з чинним законодавством в Україні нарахо-
вується близько 130 категорій пільговиків, кожна з 
яких має право на більш як 120 видів пільг, а також 
понад 60 видів соціальних і компенсаційних виплат. 
Різні експерти оцінюють загальну вартість виписа-
них в нормативних актах пільг від 3,8 до 5,8 млрд 
дол США на рік [22, с. 8; 23, с. 28–29].

Про значимість функції держави щодо соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення своїх гро-
мадян дозволяє говорити динаміка частки видат-
ків Зведеного бюджету України на її виконання 
у ВВП. Її аналіз засвідчив, що найвищого рівня 
(майже 10,0%) частка видатків на соціальний захист 
та соціальне забезпечення досягла у 2013 р. У решти 
років ця частка була дещо нижчою і трималася на 
позначці 8% (рис. 1). 

Конкретні параметри державних видатків 
на соціальний захист та соціальне забезпечення 
в Україні не обмежуються лише обсягами одно-
йменної статті Зведеного бюджету. Є видатки, що 
фінансуються з інших статей (зокрема з видатків 
на охорону здоров’я, на програми житлового будів-
ництва і забезпечення житлом та ін.), але фактично 
спрямовуються на вирішення певних питань у сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення. 
Тому щоб визначити реальний обсяг видатків, які 
спрямовуються в сферу соціального захисту, необ-
хідно проаналізувати інформацію про ресурси, які 
залучаються на забезпечення соціального захисту 
з усіх джерел фінансування (державний та місцеві 
бюджети; кошти фондів соціального страхування 
та роботодавців; кошти громадських організацій, 
кошти донорів). Це є важливим в контексті порівню-
ваності вітчизняних показників видатків на соціаль-
ний захист з аналогічними видатками в зарубіжних 
країнах, зокрема європейських.

Як бачимо з рисунка 3, загальний обсяг видатків 
у сферу соціального захисту та соціального забезпе-
чення за 2011–2013 рр. (з урахуванням усіх джерел 

фінансування) у 2,5–3 рази перевищує ту суму, що 
проходить у Зведеному бюджеті України за видатко-
вою статтею «Соціальний захист та соціальне забез-
печення», і становить у 2013 р. 361,2 млрд грн, 

Рис. 3. Загальні видатки на соціальний захист 
(з урахуванням усіх джерел фінансування) 

та видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення Зведеного бюджету 

України у 2011–2013 рр.
Джерело: авторська розробка за даними [20; 22]
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або 24,8% ВВП. Така ситуація свідчить про європей-
ські тенденції фінансування цієї галузі в Україні. 
Адже у 2012 р. цей відносний показник у країнах-
членах ЄС варіював від 33–34% (Данія, Нідерланди, 
Франція) до 14–16% (Латвія, Естонія, Румунія, 
Литва) [22, с. 13–14]. 

Значні відмінності між Україною та рядом євро-
пейських країн спостерігаються в абсолютних показ-
никах соціальних витрат на душу населення за пари-
тетом купівельної спроможності (ПКС). Межі обсягів 
допомоги із соціального захисту на душу населення 
у 2012 р. в країнах-членах ЄС коливалися від най-
більшого в Люксембурзі (13 820 євро) до найменшого 
в Румунії (2 103 євро). В Україні у 2012 р. витрати 
на соціальний захист на душу населення склали 
лише 1 601 євро за ПКС, що практично на 500 євро 
менше від нижньої границі європейських показни-
ків [22, с. 13–14]. Ще більше погіршення ситуації 
в цьому аспекті відбулося в кінці 2014 р. – на початку 
2015 р. і було пов’язане зі значним зростанням курсу 
долара та євро в нашій країні. 

Вищеописані відмінності між показниками за 
обсягом витрат на соціальний захист європейських 
країн та України пов’язані з різним рівнем добро-
буту, цін, безробіття, відмінностями у системах соці-
ального захисту та впливом інших економічних, соці-
альних, демографічних, інституціональних чинників. 

Характеризуючи структуру загальних видатків 
на соціальний захист в Україні за 2011–2013 рр. 
слід про дещо зауважити (див. рис. 4). Майже 2/3 
всіх видатків системи соціального захисту Укра-
їни спрямовується на осіб пенсійного віку, що є 
значно більше, ніж їх спрямовують у країнах-чле-
нах ЄС (у 2012 р. в середньому по EU-27 ця частка 
склала 40,7%). Найбільшою питомою вагою соціаль-
них видатків на людей похилого віку відзначилися 
Латвія (54,3%) та Італія (52,7%), а найменшою – 
Ісландія (23,8%) та Ірландія (20,6%). Таку відмін-
ність лише частково можна обумовити демографіч-
ною ситуацією. Адже в Україні частка населення 
65 років і більше становила на кінець 2013 р. 15,3%, 
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що лише на 3 в.п. більше, ніж цей показник в Іслан-
дії та Ірландії [22, с. 16–17]. 

Наступним за обсягами фінансування напрямком 
надання соціальної допомоги є допомога на випа-
док хвороби та медичне обслуговування. Ця стаття 
в Україні протягом 2011–2013 рр. хоча і має значну 
частку у сукупних видатках на соціальний захист 
(17,1–18,1%), проте є значно меншою, ніж анало-
гічна стаття витрат в країнах-членах ЄС. Наприклад, 

Отже, в умовах обмеженості фінансових ресур-
сів держави ряд питань щодо ефективності системи 
соціального захисту можна вирішити не шляхом 
збільшення частки соціальних трансфертів у ВВП, 
а шляхом змін у структурі розподілу видатків соці-
ального призначення. Аналіз фінансування напрям-
ків соціального захисту та соціального забезпечення 
свідчить про певну деформацію структури видатків 
соціального захисту, про яку говорить той факт, що 
левова частка цих видатків у 2011–2013 рр. спрямо-
вувалися на соціальний захист пенсіонерів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Сфера соціального захисту населення в Україні 
характеризується багатьма проблемами, серед яких 
недосконалість законодавчої бази, що регламентує 
її діяльність; високі адміністративні витрати; багато 
соціальних пільг, на які мають право соціально неза-
хищені категорії громадян; низька якість та ефек-
тивності надання соціальних послуг тощо. Зрозу-
міло, що більшість негараздів пов’язана з фінансовим 
забезпеченням цієї галузі, яке у ринкових умовах 
має багатоканальну структуру. 

Вагомим джерелом фінансування видатків соці-
ального спрямування як в Україні, так і в розви-
нених країнах є державний і місцевий бюджети. 
Співвідношення у Зведеному бюджеті країни 
видатків державного і місцевих бюджетів на соці-
альний захист та соціальне забезпечення говорить 
про централізовану систему соціального захисту, 
яка є менш ефективною, ніж децентралізована. 
В цьому контексті зауважимо, що урядові ініціативи 
кінця 2014 р. – початку 2015 р. поклали поча-
ток перебудови державних фінансів в напрямку їх 
децентралізації, перший результат від яких можна 
буде оцінити трохи згодом. 

Сучасний етап розвитку України характеризу-
ється вичерпністю можливостей бюджетного фінан-
сування вітчизняної системи соціального захисту. 
Незважаючи на це, наша країна продовжує тяжіти до 
зростання ролі держави в моделі соціального захисту 
населення. В цьому аспекті варто ініціювати роз-
виток подальших наукових досліджень в напрямку 
зміни ролі держави у формуванні держави загального 
добробуту, функції якої повинні полягати не тільки в 
здійсненні підтримки малозабезпеченого і соціально 
не захищеного населення, але й у створенні таких 
умов, що дозволили б її громадянам забезпечити собі 
достойний рівень життя. У такий спосіб бюджетна 
складова у фінансуванні видатків соціального спря-
мування може бути суттєво зменшена, що оздоро-
вить державні фінанси, і при цьому держава забез-
печить справжнє дотримання конституційних прав 
людини щодо соціального захисту. 

Крім того, у фінансовому забезпеченні вітчиз-
няної системи соціального захисту слід зауважити 
на низькому ступені участі недержавного сектора. 
Тому важливим питанням на сьогодні є розвиток 
соціального партнерства основних груп населення, 
підприємницьких структур і держави, поєднання 
різних форм надання соціальних послуг – держав-
них і приватних. Пошук шляхів збільшення питомої 
ваги інших джерел фінансування сфери соціального 
захисту населення, окрім бюджетних, лежить також 
в основі майбутніх наукових досліджень. 

Виходячи з позицій неможливості збільшення 
частки соціальних трансфертів у ВВП, одним із шля-
хів вирішення нагального питання щодо забезпе-
чення добробуту громадян України є певні зміни 
у структурі розподілу видатків соціального захисту. 
На нашу думку, збільшення видатків на дітей через 

допомоги на випадок хвороби та медичне обслугову-
вання у 2012 р. в Європейському Союзі всередньому 
склали 29,6% від загального обсягу витрат на соці-
альний захист цих країн. Найвищі обсяги фінансу-
вання таких витрат були в Ірландії (48,7%), Нідер-
ландах (36,0%), Ісландії (34,1%).

Третє місце в рейтингу обсягів фінансування 
певних потреб соціального спрямування в Укра-
їні протягом досліджуваного періоду займає напря-
мок фінансування сім’ї та дітей, на який припадало 
9,8–11,2 % від загальних обсягів фінансових ресур-
сів, що спрямовувалися у соціальну сферу. В той 
же час ця стаття видатків в середньому по країнах-
членах ЄС у 2012 р. становила 7,8% від загального 
обсягу соціальних витрат. З найвищими показниками 
фінансування цього напрямку соціального захисту 
в 2012 р. були Люксембург (16,2% від загального 
обсягу соціальних витрат), Норвегія (12,4%), Угор-
щина (12,3%) та Данія (12,2%).

Значні відмінності між Україною та європей-
ськими країнами спостерігались за часткою соці-
альних витрат щодо подолання проблем, пов’язаних 
з безробіттям. Витрати України, що спрямовані 
на пом’якшення проблем з безробіття, протя-
гом 2011–2013 рр. були незначними і коливалися 
від 2,1% у 2011 р. до 1,6% у 2012 р. від сукупного 
обсягу витрат на соціальний захист. Аналогічний 
середній показник по країнах-членах ЄС у 2012 р. 
був майже в 3,4 рази більший за вітчизняний і ста-
новив 5,4% від загальної суми витрат на соціальний 
захист. Найбільші соціальні витрати на подолання 
проблем, пов’язаних з безробіттям, були в Іспанії 
(14% від загального обсягу видатків соціального 
спрямування) та Бельгії (12,6 %). Такі країни, як 
Польща, Норвегія, Великобританія, Литва, витра-
чали на цей напрямок лише 1–3% від загальних 
соціальних видатків.

Рис. 4. Структура видатків на соціальний захист 
за функціями в Україні за 2011–2013 рр. 

та в країнах-членах ЄС у 2012 р. 
(з врахуванням усіх джерел фінансування)

Джерело: авторська розробка за даними [22]
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підтримку сім’ї, материнства, спорту, охорони 
здоров’я, а також видатків, які б позитивно впли-
нули на вирішення проблем щодо безробіття через 
підтримку розвитку підприємств, особливо малого 
і середнього бізнесу – це запорука соціально-еконо-
мічного розвитку країни.
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