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У статті розглянуто інструменти та досліджено діючу практику 
формування фінансових ресурсів державного соціального страхування, 
що дало змогу визначити їхню сутність та проблематику існування у 
складі фінансових ресурсів держави.
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В статье рассмотрены инструменты и исследована действующая 
практика формирования финансовых ресурсов государственного социаль-
ного страхования, которое дало возможность определить их сущность и 
проблематику существования в составе финансовых ресурсов государства.
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In the article an author is consider instruments and investigational 
operating practice of forming of financial resources of state social security 
which enabled to define their essence and problem of existence in composition 
the financial resources of the state.

Key words: financial resources, state social security, distributive function 
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Постановка проблеми. Практика свідчить про погіршення збалансо-
ваності ресурсів державного соціального страхування у 2008 р., порівняно 
з 2002 р. Це підтверджується і супроводжується зниженням забезпеченос-
ті внутрішніми фінансовими ресурсами та зростанням співвідношення зо-
внішніх і внутрішніх фінансових ресурсів окремих видів соціального стра-
хування (передусім пенсійного). До такого становища призвела політика 
держави, коли задекларовані розміри пенсій на рівні, не меншому від про-
житкового мінімуму, не відповідали темпам збільшення внутрішніх фі-
нансових ресурсів пенсійного страхування. Це спричинило дефіцит бю-
джету данного фонду та запровадження практики його покриття коштами 
Державного бюджету України. Джерелом видатків ПФУ ставали зовніш-
ні фінансові ресурси. Відповідні темпи зростання внутрішніх доходів не 
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були забезпечені через високий рівень оподаткування, що підтверджуєть-
ся таким показником – лише 65% фонду оплати праці в економіці держа-
ви оподатковується страховими внесками. Одним із можливих шляхів за-
безпечення збалансованості фінансових ресурсів державного соціального 
страхування є перегляд інструментів їхнього формування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До основних робіт, що 
досліджують питання формування фінансових ресурсів державного соці-
ального страхування, можна віднести праці вітчизняних вчених, зокрема 
М. Вінера, І. Кіндрата, В. Піскуненко, С. Ржевського, де проведено моде-
лювання формування фінансових ресурсів пенсійного страхування. Дослі-
дження М. Головка, Л. Денисової присвячені можливості запровадження 
в Україні державного медичного страхування та ін. Однак відзначимо, що 
державне соціальне страхування потребує глибшого та об’єктивнішого 
аналізу на предмет сутності ресурсів, які визначають фінансові можли-
вості системи. 

Мета і завдання дослідження. Дослідити теоретичні аспекти сутності 
та проаналізувати вітчизняну практику формування фінансових ресурсів 
державного соціального страхування, для того щоб прорахувати причини 
втрати збалансованості системи і не допустити її у майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Розвиток соціального страхування у 
будь-якій країні – це створення та функціонування страхових колективних 
фондів, діяльність яких охоплює зайняте у суспільному виробництві на-
селення (континентальна модель) і з певних причин, незайняте населення 
(англосаксонська модель соціального захисту). Формування і використан-
ня коштів таких фондів є прерогативою держави, що чітко нею регламен-
тується та пов’язано з розподілом і перерозподілом вартості в економіці. 
Такі процеси обов’язково супроводжуються рухом грошових коштів, які 
набувають форми фінансових ресурсів. Тому джерелом їхнього утворен-
ня для всіх суб’єктів фінансових відносин (у тому числі держави) є вало-
вий внутрішній продукт. Саме його величина визначає можливості задо-
волення суспільних потреб, у тому числі держави – на соціальний захист 
населення. Наявні теоретичні доробки свідчать про одностайність підхо-
дів до з’ясування суті фінансових ресурсів держави, тобто вчені здебіль-
шого розглядають фінансові ресурси держави як грошові фонди, що утво-
рюються у процесі розподілу, перерозподілу і використання ВВП. Вони є 
матеріальним втіленням фінансових відносин у суспільстві.

Як стверджують О. Д. Василик, К. В. Павлюк та С. І. Юрій, фінансові 
ресурси держави характеризуються такими рисами:

а) до них належать ресурси всіх галузей економіки;
б) у розпорядженні держави є ресурси бюджетної системи, різних ви-

дів централізованих і децентралізованих фондів та фінансових інституцій;
в) склад фінансових ресурсів охоплює прибуток, відрахування до дер-

жавних централізованих фондів цільового призначення, доходи від зо-
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внішньоекономічної діяльності (перша частина); прямі і непрямі подат-
ки з населення, місцеві податки та збори (друга частина); відрахування, 
що входять до собівартості продукції (третя частина) [1, с. 57; 2, с. 135].

Як сукупність доходів і нагромаджень, що перебувають у розпоря-
дженні держави та спрямовуються на задоволення суспільних потреб, фі-
нансові ресурси розглядають Н. П. Злепко і С. П. Крамарчук [3, с. 7]. Від 
попереднього визначення такий підхід відрізняється тим, що згадані до-
слідники не пов’язують ресурси лише з фондовим характером утворення 
й розглядають їх швидше як фінансові потоки. Рух грошових потоків є ви-
значальною властивістю фінансів, що приводить до формування та вико-
ристання фінансових ресурсів, як вважає В. М. Опарін [4, с. 8]. Проте він 
подає визначення ресурсів лише на мікрорівні, не поширюючи це поняття 
на державу як суб’єкта фінансових відносин у суспільстві.

До основних елементів формування фінансових ресурсів, що перебува-
ють у розпорядженні держави, як стверджують названі вище науковці, на-
лежать: податки, обов’язкові збори і внески юридичних та фізичних осіб до 
бюджетів і державних цільових фондів; частина прибутку підприємств дер-
жавної форми власності; доходи від приватизації державного майна; доходи 
від зовнішньоекономічної діяльності; внутрішні й зовнішні позики та ін.

Для того, щоб розглянути утворення фінансових ресурсів держави за-
галом та соціального страхування зокрема, необхідно розглянути особли-
вості виконання категорією “фінанси” розподільчої функції. Механізм дії 
такої функції включає в себе кілька стадій:

1) первинний розподіл;
2) перерозподіл;
3) вторинний розподіл (як другий етап перерозподілу).
На стадії первинного розподілу відбувається розподіл додатної вартос-

ті й формування первинних доходів суб’єктів, зайнятих у створенні ВВП. 
Щодо держави, то такими первинними доходами стають прибуток дер-
жавного сектора, непрямі податки й надходження від ресурсів, угідь.

На стадії перерозподілу створюються і використовуються державні 
централізовані фонди, до яких відносимо бюджет та цільові фонди (за-
гальнодержавні, відомчі та корпоративні). Ця стадія включає два етапи:

а) вилучення частини доходів у населення та господарюючих суб’єктів 
через використання такого інструменту як податки і збори та формуван-
ня на цій основі централізованих фондів держави. Тобто у неї утворюють-
ся вторинні доходи;

б) використання централізованих фондів на визначені цілі. При цьому 
в окремих суб’єктів фінансових відносин можуть формуватись як первин-
ні (заробітна плата осіб, зайнятих у бюджетній сфері), так і вторинні до-
ходи (виплати та допомоги фізичним особам, фінансування господарської 
діяльності юридичних осіб).

Механізм дії розподільчої функції фінансів зображено на рис. 1.
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 Валовий внутрішній продукт 

Бюджет 
а) непрямі податки; 
б) прибуток 
державного сектору 
в) надходження від 
ресурсів і угідь; 
 
г) податки, внески 

Цільові фонди 
а) внески 
 

Виплата 
заробітної 
плати 

Формування 
прибутку 
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цільових фондів 

Валовий внутрішній продукт 

Первинний
розподіл

Перерозподіл

Вторинний 
розподіл

Рис. 1. Механізм дії розподільчої функції фінансів ¹

¹ Складено автором на основі джерел [4, с. 7; 2, с. 117; 5, с. 147].

Курсивом виділено ту частину ресурсів держави, яка, на нашу думку, 
має безпосереднє відношення до формування та використання фінансових 
ресурсів державного соціального страхування.
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Рис. 1. дозволяє зробити наступні висновки:
а) формування фінансових ресурсів соціального страхування відбу-

вається на стадії перерозподілу ВВП шляхом оподаткування фізичних та 
юридичних осіб таким видом обов’язкових платежів як внески (або відра-
хування);

б) використання фінансових ресурсів соціального страхування відбу-
вається на стадії вторинного розподілу ВВП шляхом здійснення виплат 
різного роду соціальної допомоги, пенсії тощо, фізичним особам, які їх 
потребують.

Економічна природа фінансових ресурсів визначається у першу чергу 
структурою форм їх утворення, а роль – напрямами використання на ви-
значені державою цілі. 
 Фінансові ресурси соціального 

страхування 

внески 

Фізичні особи Юридичні особи 

Заробітна плата 
(утримання) 

Виручка від реалізації 

Собівартість 
(нарахування) 
 

Прибуток 
(штрафні санкції, 
благодійні внески 
тощо) 

Джерело
внесків

Платник
внесків 

Рис. 2. Джерела, платники страхових внесків та формування 
фінансових ресурсів соціального страхування ¹

¹ Складено автором на основі джерел [2, с. 125; 1, с. 54].

Як видно із рис. 2 формування фінансових ресурсів соціального стра-
хування має певну особливість яка полягає у тому, що воно здійснюється 
шляхом використання такого інструменту оподаткування як внески (від-
рахування). Стосовно суті такого виду платежу, то його головною осо-
бливістю визначено насамперед цільове призначення. Причому щодо со-
ціального страхування, то таке призначення є повним. Тобто ці внески 
надходять у спеціально визначені і створені для цього фонди, їх викорис-
товувати не за призначенням не дозволяється, а змінити цільове призна-
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чення можна тільки у законодавчому порядку. Відрахування і внески мож-
на розглядати як свого роду цільові податки [5, с. 37]. Джерелом сплати 
внесків на соціальне страхування стає заробітна плата для найманих осіб 
та виручка від реалізації продукції юридичних осіб, зокрема така її части-
на як собівартість. Інші джерела – штрафні санкції, благодійні внески, до-
даткові пенсійні збори з окремих господарських операцій: купівля-продаж 
валюти, відчуження автомобілів та ін. – суттєвого значення не мають. За-
значимо, що єдиним фондом, який не формується за рахунок внесків на-
йманих осіб, є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань. Тому обсяг внутрішніх фінан-
сових ресурсів державного соціального страхування залежить від таких 
факторів, як величина фонду оплати праці й розмір відповідних страхових 
внесків. Водночас на розмір внесків впливають тип платника (працеда-
вець чи наймана особа) і конкретний вид соціального страхування.

На основі рис. 1–2 в табл. 1 зробимо узагальнення інструментів фор-
мування фінансових ресурсів окремих сфер фінансової системи (у т.ч. 
державних цільових фондів які управляють фінансовими ресурсами дер-
жавного соціального страхування).

Таблиця 1
Інструменти формування фінансових ресурсів державних фінансів

Інструменти формування Сфера державних фінансів

Податки, збори, відрахування, внески, плати Бюджетна система

Збори Державні цільові фонди

Податки, позики Державний кредит

Бачимо, що фінансові ресурси соціального страхування формують-
ся лише шляхом використання у податковій системі зборів, у той час як 
формування бюджетів передбачає застосування цілої низки обов’язкових 
платежів (податків, відрахувань та ін.). Державний кредит, як сфера фі-
нансової системи, акумулює свої фінансові ресурси як методом податко-
вих так і методом позикових фінансів. Тобто соціальне страхування по-
рівняно із іншими сферами фінансової системи має вужчі можливості у 
формуванні своїх ресурсів.

Розглянемо формування фінансових ресурсів державного соціального 
страхування за 2002–2008 рр. по Україні та його особливості відповідно 
до окремих видів. 

Представлені у табл. 2 дані свідчать про зростання обсягів фінансових 
ресурсів державного соціального страхування в Україні впродовж 2002–
2008 рр. Так, якщо у 2002 р. обсяг цих ресурсів становив 25,63 млрд. грн., 
то у 2008 р. він збільшився у шість разів – до 165,44 млрд. грн., причому 
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зростання охопило всю структуру даних ресурсів (рис. 3). Проте швидкість, 
з якою відбувалось збільшення обсягів фінансових ресурсів державного со-
ціального страхування, суттєво відрізняється, про що свідчать ланцюгові 
темпи зростання, які ми визначили. Зокрема, найшвидшими темпами вони 
збільшилися у 2004–2005 рр. та в 2008 р., коли фінансові ресурси становили 
45–55%. У 2003 р. та 2006 р. таких високих темпів не спостерігалося – ці 
ресурси дорівнювали близько 15%. Наведені вище дані свідчать про те, що 
у 2004–2005 рр. система соціального страхування зазнала суттєвих змін, що 
й зумовило таке швидке зростання її фінансових ресурсів.

Таблиця 2
Обсяги фінансових ресурсів соціального страхування України 

впродовж 2002–2008 рр. відповідно до окремих видів, млн. грн. 1

Вид
соціального страхування 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

В разі безробіття

15
31

,3
6

16
86

,5
1

21
53

,6
3

26
15

,7
1

27
95

,9

37
28

,1

47
63

,1

В разі тимчасової втрати 
працездатності

19
09

,2
6

22
60

,4
4

31
57

,8
5

48
96

,5
1

72
57

,6
5

55
15

,4
2

72
27

,6
3

Від нещасних 
випадків на виробництві

10
18

,6
9

12
05

,5
4

15
75

,0
4

20
37

,7
1

23
82

,9
9

30
20

,0
0

39
26

,9
0

Пенсійне страхування

21
16

6,
55

24
73

6,
07

39
24

9,
79

66
87

2,
19

69
20

0,
99

97
85

6,
88

14
95

19
,5

8

Разом

25
62

5,
86

29
88

8,
56

46
13

6,
31

76
42

2,
12

81
63

7,
53

11
01

20
,4

0

16
54

37
,2

1

Ланцюгові темпи зростан-
ня ФРсс,% –

11
6,

63

15
4,

36

16
5,

64

10
6,

82

13
4,

89

15
0,

23

¹ Складено на основі джерел [6, с. 7, с. 10-11, с. 18-19].

На рис. 3 відображено базисні (до показника 2002 р.) темпи зміни фі-
нансових ресурсів кожного з видів соціального страхування.
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Рис. 3. Базисні темпи зміни фінансових ресурсів соціального страхування 
відповідно до окремих його видів упродовж 2002-2008 рр., % ¹

¹ Складено на основі джерел [6, с. 7, с. 10-11, с. 18-19].

Найшвидшими темпами впродовж 2002–2008 рр. зростали фінансові 
ресурси державного пенсійного страхування – у 7 разів в 2008 р. порівня-
но з 2002 р.; в однакових обсягах (у 3–4 рази) збільшились фінансові ре-
сурси з інших видів соціального страхування. загальне зростання фінансо-
вих ресурсів державного соціального страхування відбувалося поступово 
та планомірно, тобто не було періоду, коли би вони стрімко збільшувалися 
чи відповідним чином скорочувалися. Тому, саме семиразове зростання 
обсягів фінансових ресурсів державного пенсійного страхування зумови-
ло загальне шестиразове збільшення фінансових ресурсів державного со-
ціального страхування у 2008 р. порівняно з 2002 р.

Такі зміни спричинені передусім значним (на 1%) зниженням у 2006 р. 
ставок оподаткування за всіма видами соціальних внесків. У 2007 р. став-
ка пенсійного внеску збільшилася на таку саму величину, на яку зменши-
лася ставка внеску з тимчасової втрати працездатності, що на фоні зрос-
тання фонду оплати праці в економіці привело до збільшення ресурсів со-
ціального страхування.

Ресурси соціального страхування акумулюються на стадії перероз-
поділу ВВП через такий інструмент фінансового механізму, як страхові 
внески. Одним з важливих джерел формування таких ресурсів в Україні 
є кошти державного бюджету та інших державних цільових фондів (для 
ПФУ). В такому разі інструментом формування ресурсів соціального стра-
хування стають податкові надходження як основне джерело формування 
державного бюджету, які починають проходити стадію свого перерозпо-
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ділу на користь державних цільових фондів. У контексті формування фі-
нансові ресурси державного соціального страхування на макрорівні існу-
ють перерозподільні відносини між цільовими фондами і державним бю-
джетом країни, що зумовлено використанням різних інструментів їхньо-
го формування. Така практика визначає потребу в дослідженні формуван-
ня фінансових ресурсів державного соціального страхування за рахунок 
раніше розподіленої вартості. Оцінити такі масштаби можна, визначив-
ши їхню частку у ВВП держави загалом та значення коефіцієнта співвід-
ношення зовнішніх (сформованих за рахунок податкових платежів) і вну-
трішніх (сформованих за рахунок страхових внесків) ресурсів.

На мікрорівні перерозподільні процеси у системі фінансових ресур-
сів державного соціального страхування зумовлені вертикальною підпо-
рядкованістю обласних відділень цільових фондів центральному органу 
управління. Ця підпорядкованість передбачає таку організацію розрахун-
ків у межах окремого виду соціального страхування, при якій внески аку-
мулюються на рахунках центрального органу управління, а фінансування 
обласних управлінь здійснюється при виникненні потреби у коштах. Тому 
за підсумками окремого періоду може виникнути таке сальдо розрахун-
ків між обласним та центральним управлінням, коли обсяги фінансування 
першого перевищують або менші від обсягів коштів, переданих до голо-
вних управлінь. Врахувати особливості такого перерозподілу ресурсів со-
ціального страхування дасть змогу коефіцієнт регіональної автономії фі-
нансових ресурсів державного соціального страхування. Беручи до уваги 
те, що заробітна плата є, з одного боку, основним показником формування 
таких ресурсів, а з іншого – складовим елементом ВВП, стверджуємо, що 
актуальним стає дослідження впливу зміни її частки у ВВП на обсяги фі-
нансових ресурсів державного соціального страхування в Україні (рис. 4.). 

Рис. 4. Динаміка обсягів ВВП і фінансових ресурсів соціального 
страхування впродовж 2002–2008 рр. ¹

¹ Складено на основі джерел [7; 6, с. 7, с. 10-11, с. 18-19].
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Як бачимо, обсяги фінансових ресурсів державного соціального стра-
хування невпинно зростають при аналогічній тенденції до збільшення 
величини ВВП, однозначно їхні темпи перевищують темпи зміни остан-
нього. Так, величина ресурсів збільшилась від 25,6 млрд. грн. у 2002 р. 
до 165 млрд. грн. у 2008 р. За цей період ВВП зріс від 225,8 млрд. грн. до 
949,9 млрд. грн. Такі зміни привели до того, що питома вага фінансових 
ресурсів державного соціального страхування щодо ВВП за досліджува-
ний період збільшилася від 11,35 % у 2002 р. до 17,42 % у 2008 р. З огляду 
на те, що фінансові ресурси сформовано за рахунок як внутрішніх, так і 
зовнішніх джерел, визначимо, яку частку у ВВП становлять ті з них, котрі 
сформовано за рахунок страхових внесків (табл. 3).

Таблиця 3
Показники ВВП і фінансових ресурсів соціального страхування  

та їхньої структури впродовж 2002–2008 рр., млн. грн.1

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. ВВП

22
58

10
,0

0

26
73

34
,0

0

34
51

13
,0

0

44
14

52
,0

0

54
41

53
,0

0

71
29

45
,0

0

94
98

64
,0

0

2. ФРсс *, всього

25
62

5,
86

29
88

8,
56

46
13

6,
31

72
02

7,
13

81
63

7,
53

11
01

20
,4

0

16
54

37
,2

1

2.1. Внутрішні 
ФРсс

24
18

8,
55

27
84

9,
29

39
98

3,
99

53
12

4,
41

63
05

1,
98

84
09

1,
52

12
09

11
,7

0
2.2. ФРсс, сфор-
мовані за рахунок 
бюджетних коштів 12

80
,9

3

17
73

,2
6

60
04

,1
8

18
62

4,
08

18
22

4,
58

25
76

0,
80

41
44

2,
16

2.3. ФРсс, сфор-
мовані за рахунок 
ДЦФ

156,38 266,02 148,13 278,65 360,97 268,08 113,83

3. Коефіцієнт 
співвідношення 
зовнішніх та 
внутрішніх ФРсс

0,06 0,07 0,15 0,36 0,29 0,31 0,34

4. Питома вага 
ФРсс у ВВП за-
галом, %

11,35 11,18 13,37 16,32 15,00 15,45 17,42

4.1. Питома вага 
внутрішніх ФРсс у 
ВВП,  %

10,71 10,42 11,59 12,03 11,59 11,79 12,73
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4.2. Питома вага 
ФРсс, сформова-
них за рахунок 
бюд жетних коштів 
у ВВП, %

0,57 0,66 1,74 4,22 3,35 3,61 4,36

4.3. Питома вага 
ФРсс, сформова-
них за рахунок 
ДЦФ у ВВП, %

0,07 0,10 0,04 0,06 0,07 0,04 0,01

¹ Складено на основі джерел [7; 6, с. 7, с. 10-11, с. 18-19].
* ФРсс – фінансові ресурси державного соціального страхування.

Внутрішні фінансові ресурси державного соціального страхування 
впродовж досліджуваного періоду суттєво не змінилися – за шість років 
спостерігалося зростання на 2 %. На противагу цьому, питома вага ресур-
сів, отриманих за перерозподілом, однозначно зросла: від 0,6 % у 2002 р. 
до 4,4% у 2008 р. – і, незважаючи на деяке скорочення у 2006–2007 рр., за-
лишилась на рівні якого досягла у 2004 р. Питома вага фінансових ресур-
сів державного соціального страхування, сформована за рахунок інших 
видів соціального страхування, не зазнала практично ніяких змін – 0,05% 
від їхньої загальної величини – та, за виключенням 2008 р., не мала чітко 
вираженої тенденції до зростання чи зменшення. Такі зміни привели до 
того, що коефіцієнт співвідношення зовнішніх і внутрішніх ресурсів впро-
довж 2002–2008 рр. суттєво підвищився.

Таке підвищення відбулося у 2004–2005 рр., коли значення коефіцієнта 
із 0,07 зросло до 0,3, й у 2006–2008 рр. воно не знижувалось. Отже, збіль-
шення частки фінансових ресурсів державного соціального страхування 
у ВВП впродовж 2002–2008 р. забезпечувалося не інтенсивним шляхом – 
підвищенням ролі страхових внесків чи можливим розширенням бази їх-
нього оподаткування, а екстенсивним – шляхом перерозподілу акумульо-
ваних бюджетних ресурсів держави у цільових фондах. Така практика фі-
нансового забезпечення соціального страхування населення змінює суть і 
призначення окремих фінансових інституцій держави. Її продовження є 
свідченням незбалансованості державних фінансових ресурсів у загроз-
ливих масштабах, які можуть бути подолані лише за допомогою адміні-
стративних методів.

Висновки. Під фінансовими ресурсами державного соціального стра-
хування ми розуміємо кошти, які утворюються на стадії перерозподілу 
ВВП шляхом застосування такого інструменту фінансового механізму 
як соціальний страховий збір та використовуються на стадії вторинно-
го розподілу ВВП у формі фінансування, в такій ланці фінансової систе-
ми як державні цільові фонди. На сучасному етапі розвитку фінансової 
системи України, ресурси соціального страхування формуються за ра-
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хунок страхових внесків в обсягах достатніх для фінансування потреб 
лише безробітного населення, постраждалих внаслідок нещасних випад-
ків на виробництві і тимчасово непрацездатних. Практика фінансуван-
ня потреб Пенсійного фонду України за рахунок бюджетних коштів по-
чинаючи із 2004 р. є сумнівною та суперечить сутності даного виду дер-
жавних фінансових ресурсів. Подальші дослідження у цій сфері обумов-
лені необхідністю пошуку коефіцієнтів, які дадуть змогу провести оцін-
ку збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страху-
вання та дозволять у повній мірі дослідити практику їхнього формування 
та використання в Україні. 
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