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Статья посвящена теоретическому анализу сущности принципов системы социального страхования. Определены основные 
принципы, свойственные социальному страхованию. Охарактеризовано их сущность, содержание и взаимосвязь между ними. 
Предложено авторское определение понятия «принципы социального страхования».

Ключевые слова: социальное страхование, система, принципы, реформа.

Pozdyakova L.A. THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE ESSENCE OF PRINCIPLES OF SOCIAL INSURANCE SYSTEM
The article is devoted to theoretical analysis of the definition of the essence of the principles of the social insurance system. The 

basic principles that are inherent in social insurance defined. The essence, content and the relationship between them described. The 
author’s definition of «social insurance» offered.

Keywords: social insurance, system, principles, reform.

Постановка проблеми. У сучасних умовах полі-
тичної, економічної та соціальної нестабільності 
питання ефективності системи соціального страху-
вання набуває особливого значення, оскільки від 
рівня соціальної захищеності громадян залежить 
стабільність у суспільстві. Саме система соціального 
страхування є найефективнішим інструментом соці-
альної політики держави, оскільки, по-перше, перед-
бачає підтримку найбільш активної, працездатної 
частини суспільства, по-друге, захищає малозабезпе-
чені верства населення та забезпечує їх у старості. 

Водночас національна система соціального стра-
хування не повною мірою виконує своє головне 
завдання – забезпечення соціального захисту грома-
дян. Сьогодні в Україні не розроблена національна 
доктрина розвитку системи соціального страхування, 
яка б гармонійно корелювалася із демографічною 
ситуацією в країні, рівнем заробітної плати, ефектив-
ністю податкової системи. Для наявної національної 

системи соціального страхування в основному зали-
шаються характерними принципи, які притаманні 
соціальному страхуванню радянського типу. Тому 
національна системи соціального страхування потре-
бує радикального реформування, а його нова модель 
повинна будуватися на принципах соціальної спра-
ведливості та суспільної солідарності. Частина сучас-
них проблем у соціальній сфері пов’язана з недо-
статнім науковим обґрунтуванням теоретичних засад 
сутності та змісту страхових принципів, якими керу-
ється соціальне страхування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значне 
місце у вивченні сутності, змісту та особливостей 
системи соціального страхування належить працям 
вітчизняних та закордонних науковців, серед яких: 
В. Гончаров, Г. Єфремова, А. Колодій, А. Курманов, 
Б. Надточій, С. Парамонова, С. Прилипко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. При цьому сучасні реформи в національній 
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соціальній сфері неможливі без створення теоретичного 
підґрунтя щодо соціального страхування. Зокрема, й 
досі немає єдиної наукової думки щодо визначення 
принципів системи соціального страхування, їх сут-
ності та змісту, що й зумовило мету статті.

Мета статті – теоретичне обґрунтування сутності 
та змісту фундаментальних принципів системи соці-
ального страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зва-
жаючи на широке застосування поняття «прин-
ципи соціального страхування», відсутнє чітке уяв-
лення про його змістовне наповнення. В економічній 
науці немає узгодженості точок зору щодо визна-
чення поняття «принципи» та «принципи соціаль-
ного страхування». Термін «принцип» походить від 
латинського слова «principium» й означає науко-
вий або етичний початок, підстава, правило, основа, 
від якої не відступають [1]. Вітчизняний науковець 
А. Колодій принципами вважає основні, найзагаль-
ніші вихідні положення, засоби, правила, що визна-
чають природу й соціальну сутність явища, його 
спрямованість і найсуттєвіші властивості [2, с. 17]. 
На думку Г. Єфремової, принципи – це основопо-
ложні ідеї, керівні засади, які визначають сутність 
та спрямованість того чи іншого явища [3]. З точки 
зору права, принципи мають властивості вищої імпе-
ративності, універсальності, загальної значущості, 
є стійкими і стабільнішими протягом невизначено 
тривалого часу; виступають найважливішим кри-
терієм законності дій громадян, посадових осіб та 
інших суб’єктів права [4, с. 198]. Отже, під принци-
пами слід розуміти філософську природу, сутність, 
зміст і властивості певної категорії; регламентовані 
правила, засоби, керівні ідеї та визначені норми нор-
мативно-правового забезпечення.

Досить переконливо доведено особливу роль прин-
ципів у становленні та розвитку соціального забез-
печення вітчизняним дослідником В. Гончаровим. 
Зокрема, вчений зазначає, що принципи дають змогу 
виділити характерні ознаки відповідної галузі; дають 
можливість ретельно й змістовно усвідомити зміст 
конкретних категорій, що стосується соціального 
забезпечення, й визначити загальну спрямованість і 
головні тенденції його розвитку; поєднують окремі 
правові норми в єдину логічну систему та допомага-
ють правильно розуміти сутність законодавства про 
соціальне забезпечення та його взаємозв’язок з еко-
номікою, соціальною політикою держави, правосві-
домістю громадян [5, с. 40]. Таким чином, обґрун-
тування принципів будь-якого явища дає змогу 
розкрити його науковий початок, сутнісні та зміс-
товні характеристики, властивості, процесуальну 
спрямованість, стратегію та тенденції розвитку.

Наукове обґрунтування принципів соціального 
страхування було запропоновано в німецькій системі 
соціального страхування, ініціатором впровадження 
якої виступив канцлер Отто фон Бісмарк. Стрімкий 
економічний і технічний розвиток країн світу напри-
кінці ХІХ ст. виявив необхідність у розробці теоре-
тичних, методичних засад та практичної імплемен-
тації у життя інституту соціального страхування. 
Німецька система соціального страхування перед-
бачала елімінацію або палаталізацію таких соціаль-
них ризиків: інвалідність, настання старості, тим-
часова втрата працездатності та нещасні випадки на 
виробництві. Формування страхового фонду з метою 
покриття збитків за визначеними соціальними ризи-
ками забезпечувалося із кількох джерел: внесків 
самих робітників, роботодавців та державні субвен-
ції й дотації.

В основу німецької системи соціального страху-
вання були покладені такі принципи:

– страхування лише працездатних осіб, тобто 
тих, хто здійснює страхові внески;

– страхування малозабезпечених працівників, 
заробітна плата яких була меншою за мінімально 
встановлену суму;

– паритетне співвідношення між внесками 
роботодавців і найманих працівників, а також 
взаємозв’язок між виплатами та внесками;

– паритетність в управлінні соціальним страху-
ванням – працедавцями та працівниками;

– обов’язковість соціального страхування [6].
Кардинально нову політику соціального забезпе-

чення, основою якої стало забезпечення повної зайня-
тості, являла собою реформа лорда Вільяма Беверіджа, 
яка відбулися наприкінці ХІХ ст. у Великобританії. 
В основу цієї реформи були покладені такі принципи:

– універсальності – захист усіх верств населення 
від усіх соціальних ризиків на мінімально гарантова-
ному рівні за допомогою солідарного фонду;

– єдності – адекватний розмір виплат матері-
ального забезпечення відповідно до потреб людини 
у певній ситуації, а не у взаємозв’язку з розмірами 
оплати праці, з якої сплачувались внески;

– інтеграції – взаємодоповнюваність різних форм 
соціального забезпечення (соціальних допомог, соці-
ального страхування та ощадних кас) [6].

Система соціального страхування Беверіджа, на 
відміну від системи Бісмарка, набула ознак соціаль-
ного забезпечення, оскільки матеріальне забезпечення 
отримували не лише працездатні особи. При цьому 
обидві системи ґрунтуються на таких фундаменталь-
них принципах: обов’язковості та державних гарантій, 
адекватності розміру виплат до потреб громадян, ціле-
спрямованості та адресності соціального забезпечення.

Сьогодні принципи соціального страхування 
значно розширені й закріплені на законодав-
чому рівні. Зокрема, у ст. 5 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» [7] визначені 
такі принципи цього виду страхування: 

– обов’язковості страхування; 
– державних гарантій реалізації застрахованими 

особами своїх прав; 
– законодавчого визначення умов і порядку здій-

снення страхування; 
– обов’язковості фінансування; 
– формування та використання страхових коштів 

на засадах солідарності та субсидування; 
– цільового використання коштів; 
– паритетності в управлінні Фондом соціального 

страхування; 
– відповідальності роботодавців та Фонду соці-

ального страхування за реалізацію права застрахова-
ної особи. 

Теоретичний аналіз базових принципів соціаль-
ного страхування дає змогу визначити його філо-
софську сутність, економічний зміст, притаманні 
властивості; організаційний та фінансовий механізм 
функціонування; основні методи, засоби та напрями 
щодо реалізації соціального страхування; його мету, 
основоположні ідеї та керівні засади. 

У науковій праці С. Парамонової [8] зазначено, 
що головна роль загальнообов’язкового соціального 
страхування полягає в тому, що в ньому закладені 
визначені принципи колективної солідарності та солі-
дарності за індивідуальний ризик, організаційного 
самоуправління. На нашу думку, визначені принципи 
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соціального страхування є, по-перше, частковим та 
обмеженими; по-друге, твердження, що головна роль 
страхування полягає у наведених принципах, є помил-
ковою. Головним завданням соціального страхування 
є соціальний захист певних категорій населення, цей 
захист повинен процесуально здійснюватися на визна-
чених та законодавчо унормованих принципах.

На міжнародному рівні до базових принципів 
соціального страхування найчастіше відносять: 

– обов’язкова участь суб’єктів страхування; 
– обмежену солідарність між застрахованими; 
– участь держави як регулятора процесу страху-

вання; 
– чітку залежність між участю у фінансуванні 

системи та рівнем виплат, зіставним з доходом стра-
хувальника протягом трудової діяльності;

– відособленість коштів; 
– участь соціальних партнерів в управлінні [9]. 
Цей перелік принципів соціального страхування 

доцільно доповнити принципом субсидування та від-
повідальності роботодавців та Фондів соціального 
страхування за реалізацію права застрахованої особи.

Розглянемо детальніше сутність деяких основних 
принципів, які характерні соціальному страхуванню. 
Одним із стрижневих принципів соціального страху-
вання є принцип державних гарантій реалізації прав 
застрахованих осіб, який має тісний взаємозв’язок 
та взаємозалежність від принципу нормативно-пра-
вового забезпечення умов і порядку здійснення 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування. Тобто дотримання принципу державних 
гарантій реалізації прав застрахованих осіб немож-
ливе без нормативно-правового забезпечення цих 
процесів, а правове забезпечення – одна з головних 
функцій держави в будь-який галузі, в тому числі в 
соціальному страхуванні. Імплементація цих прин-
ципів у систему соціального страхування повинна 
мати гнучкий, динамічний характер і корелюватися 
із визначеною соціальною політикою держави.

Принцип цільового використання коштів 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування закріплений в усіх законодавчих актах, які 
стосуються окремих видів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, а також в інших 
нормативно-правових актах, які регламентують сис-
тему акумулювання й використання коштів зі спе-
ціальних страхових фондів. Отже, принцип цільо-
вого використання коштів має тісний взаємозв’язок 
і взаємозалежність із принципом законодавчого 
визначення умов і порядку здійснення страхування. 
В Україні існує система державного та громадського 
нагляду й контролю за використанням коштів цільо-
вих фондів з метою їх раціонального й ефективного 
використання. Дотримання принципу цільового вико-
ристання фондів загальнообов’язкового соціального 
страхування повинно гарантуватися державою, згідно 
з наявними правовими нормами. Головними розпо-
рядниками коштів системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування є визначені 
Фонди соціального страхування, в тому числі Пен-
сійний фонд. Ці Фонди здійснюють контроль, регу-
лювання і управління загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням. Фонди є цільовими 
позабюджетним страховими фондами, які не мають 
право використовувати кошти на інші цілі, ніж ті, 
що пов’язані з його діяльністю. Таким чином, дотри-
мання принципу цільового використання коштів 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування дає змогу забезпечити страховий захист 
застрахованим особам.

Принцип формування та використання страхових 
коштів ґрунтується на засадах соціальної солідар-
ності та субсидування. Сутність та зміст принципу 
солідарності полягає у взаємодопомозі й перерозпо-
ділі коштів від працездатних осіб, особам, які втра-
тили працездатність. При цьому ті, хто працюють, 
відраховують частину свого заробітку на утримання 
непрацездатних під зобов’язання держави, яка гаран-
тує їм, що у разі втрати працездатності громадяни 
здійснюватимуть відрахування на їх утримання або 
утримання їх сімей [10]. У разі браку коштів Фон-
дів використовують принцип субсидування, сутність 
якого полягає у тому, що держава виступає гарантом 
певних виплат соціального страхування. Отже, прин-
цип соціальної солідарності та субсидування має тіс-
ний взаємозв’язок із принципом державних гаран-
тій реалізації прав застрахованих осіб, а також із 
принципом нормативно-правового забезпечення умов 
і порядку здійснення загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

Одним із важливих принципів, на якому ґрун-
тується соціальне страхування, є принцип відпові-
дальності роботодавців та Фондів соціального стра-
хування за реалізацію права застрахованої особи 
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги. 
У загальнотеоретичному розумінні термін «відпові-
дальність» означає розуміння індивідом суспільних 
наслідків своїх дій, управління поведінкою відпо-
відно до належного, а отже, перетворення належ-
ного у внутрішнє спонукання [11, с. 121]. Таким 
чином, чітке дотримання принципу відповідаль-
ності в соціальному страхуванні підвищує ефектив-
ність страхового захисту і, як наслідок, стабільність 
у суспільстві, а також гармонізує соціальну сферу з 
податковою та бюджетною.

Економічний принцип соціального страхування 
характеризується такими специфічними рисами, як: 

– солідарність (взаємодопомога осіб, перед яким 
стоїть ймовірність настання несприятливих подій); 

– замкнутий розподіл збитку (лише між страху-
вальниками, без винятку). 

Визначені характерні риси розкривають головну 
перевагу соціального страхування, яка полягає в 
тому, що відшкодування збитку у разі настання стра-
хової події розподіляється на значну кількість осіб і 
є доступним для кожної конкретної особи. 

Аналізуючи науковий доробок щодо визначення 
основоположних принципів обов’язкового соціаль-
ного страхування, пропонуємо під цими принци-
пами розуміти фундаментальні ідеї, методи, засоби, 
керівні засади та напрями впровадження соціального 
страхування, закріплені чинним законодавством, які 
визначають об’єктивні закономірності, сутність та 
спрямованість соціальної політики держави. 

Реформування сучасної національної системи 
соціального страхування має здійснюватися шляхом 
імплементації абсолютного всіх визначених принци-
пів у систему соціального страхування. Для цього 
необхідно вирішити низку основних завдань, а саме: 

– привести нормативно-законодавче забезпе-
чення до європейських стандартів; 

– встановити та гарантувати рівень мінімальних 
страхових виплат, не нижче прожиткового мінімуму, 
з подальшим їх підвищенням; 

– провести чітку диференціацію страхових тари-
фів для окремих видів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування; 

– забезпечити повну відповідальність страхових 
фондів за фінансову ситуацію в окремому виді соці-
ального страхування; 
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– збалансувати рівень співвідношення між стра-
ховими внесками і страховими виплатами тощо.

Висновки. Аналіз наукових праць щодо визна-
чення основоположних принципів обов’язкового 
соціального страхування дав змогу розкрити їх сут-
ність та зміст. Визначено низку основних завдань 
щодо реформування системи соціального страху-
вання. З’ясовано, що реформування національної 
системи соціального страхування має здійснюватися 
шляхом цілковитої імплементації визначених прин-
ципів у систему соціального страхування. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

У статті досліджено роль місцевих бюджетів в економічному й соціальному розвитку регіонів. Описано сучасний стан фінан-
сової бази органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації з урахуванням змін до бюджетного законодавства. Роз-
крито особливості процесу управління фондами місцевих бюджетів в Україні. 
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Полынюк Н.И. РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
В статье наведены исследования роли местных бюджетов в экономическом и социальном развитии региона. Описано со-

временное состояние местных бюджетов в условиях децентрализации финансовых ресурсов, с учетом изменений бюджетного 
законодательства. Раскрыты особенности процесса управления фондами местных бюджетов в Украине.
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Polyniuk N.I. THE ROLE OF LOCAL BUDGET IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
The article highlights the current state of local budgets in conditions of decentralization of financial resources, considering contributed 

changes to the budget legislation. Also disclosed the features of the management process funds of local budgets in Ukraine. Analyzed 
the role of local budgets in the economic and social development.
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Постановка проблеми. Ефективність викорис-
тання ресурсів місцевих бюджетів у соціальному та 
економічному розвитку регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предме-
том дослідження теоретичних та практичних аспек-
тів розподілу ресурсів місцевих бюджетів для тери-
торіального розвитку України є праці В. Кулешір та 
С. Криниці [5]. 

Науково-методичні підходи до формування, роз-
поділу й використання фінансових ресурсів регіону 
з позиції соціально-економічного розвитку висвітлю-
вали такі вітчизняні вчені, як О. Василик та К. Пав-
люк, які є провідними науковцями в бюджетній 
сфері. Ними розроблено бюджетні концепції і теорії, 
де, зокрема, значну увагу приділено вивченню соці-

альної спрямованості місцевих бюджетів [2] Н. Васи-
льєва досліджує проблему підвищення соціальної 
спрямованості місцевих бюджетів [3], П. Ворона ана-
лізує механізми впливу органів місцевого самовря-
дування на соціально-економічний розвиток регіону 
[4], А. Мярковський досліджував формування місце-
вих бюджетів як складової частини соціально-еко-
номічного розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць [7], Н. Осадчук розглядає місцеві бюджети 
та їх роль у регіональному розвитку [8]. 

Мета статті – дослідити роль місцевих бюджетів в 
економічному й соціальному розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному демократичному суспільстві багаторів-
неві бюджетні системи є результатом пошуку балансу 


