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В статті вивчено та проаналізовано світовий досвід в області функціонування систем 
соціального захисту, що дає підставу стверджувати, що найбільш дієві системи створені 
розвиненими країнами, які входять до складу організації економічного співробітництва 
й розвитку. Наголошено, що соціальний захист є особливою формою соціального 
забезпечення в умовах ринкової трансформації.  
Ключові слова: суспільні фонди споживання, соціальні ресурси, система соціального 
захисту населення. 
 
В статье изучен и проанализирован мировой опыт в области функционирования систем 
социальной защиты, что дает основание утверждать, что наиболее действенные 
системы созданы развитыми странами, которые входят в состав организации 
экономического сотрудничества и развития. Отмечено, что социальная защита 
является особой формой социального обеспечения в условиях рыночной 
трансформации.  
Ключевые слова: общественные фонды потребления, социальные ресурсы, система 
социальной защиты населения. 
 
The paper studied and analyzed the international experience in the operation of social funds, 
which gives reason to believe that the most effective social safety net are created by developed 
countries that make up the Organization of Economic Cooperation and Development. It is 
emphasized that social protection is a special form of social security in a market 
transformation.  
Keywords: social consumption funds, social resources, the system of social protection. 

 
Істотні зміни, що відбуваються в суспільстві й економіці України, обумовили 

необхідність переходу від системи повного державного забезпечення до створення 
можливостей у сфері соціального розвитку. Головною умовою розв’язання комплексу 
сучасних проблем соціального захисту населення є економічне зростання, проведення 
цілеспрямованої соціальної політики. Стан соціальної сфери при обмежених фінансових 
ресурсах і зміні функцій держави обумовлюють необхідність впровадження специфічної 
системи соціального захисту населення, що забезпечує виживання людей в умовах 
трансформаційної кризи й спаду виробництва. 

Проблеми добробуту, зайнятості, бідності, нерівності доходів досліджувалися 
багатьма вченими світу. Цим проблемам були присвячені роботи А. Сміта, Д. Рікардо,  
К. Маркса, Ф. Енгельса, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, Т. Веблена, М. Лоренца, А. Сена.  
Комплексні дослідження проблем доходу, нерівності й зайнятості викладено в роботах  
М. Фрідмена, П. Самуельсона, С. Фішера, Р. Дорнбуша, М. Форстера й інших. 

Теоретико-методологічні питання соціального захисту населення були й залишаються 
предметом і об’єктом наукових досліджень. Різні аспекти економічних проблем 
функціонування позабюджетних соціальних фондів, соціального захисту й управління ними 
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досліджували українські вчені: Богиня Д. П., Базилюк А., Бондар І. К., Геєць В. М., Лукінов І. І., 
Мандибура В. П., Новіков В. М., Палій О.,  Сахань І. Я., Чухно А. А. й інші. 

Метою статті є дослідження проблем соціального захисту населення, здійснюваного за 
допомогою суспільних фондів споживання, визначення перспектив їх розвитку в умовах 
глобалізації економіки. 

Аналіз теорії розподілу доходів  є актуальним і важливим для будь-якого суспільства 
в будь-який історичний період [4, С. 96]. Розподіл доходів виконує економічну й соціальну 
функції. Економічна функція проявляється у впливі розподілу на розвиток національної 
економіки через систему потреб, інтересів, стимулів. Соціальна функція розподілу 
спрямована на задоволення  й  розвиток соціальних людських потреб. 

Функціональний розподіл доходу відображає його реальний розподіл серед громадян в 
умовах, коли можлива однозначна ідентифікація соціального статусу як особини найманої 
праці, так і власника речовинного капіталу. Однак вказаний вид розподілу не відображає 
доходи родин і приватних осіб, які можуть володіти різними виробничими факторами. 
Сукупні доходи населення формуються з різних джерел і перерозподіляються між родинами 
залежно від їхньої величини й складу. 

 У сучасній економіці особистий розподіл є результатом надання індивідам з боку 
держави соціальних доходів з урахуванням специфічних потреб або особливого положення 
цих індивідів. 

На макроекономічному рівні аналіз індивідуального розподілу дозволяє виявити 
елементи, що утворюють дохід окремої людини. Сюди відносяться: різного  роду винагороди 
за свій внесок у виробництво, тобто заробітна плата, відсотки за позичений капітал, 
дивіденди, виплачувані за акції компаній, промислові, торговельні або сільськогосподарські 
прибутки. А також отримані доходи, не пов’язані з її внеском у виробництво (пенсії, 
допомоги у зв’язку з безробіттям, допомога родини, спадщина й ін.). Величина винагороди 
залежить від обсягу вироблених послуг; норми їх оплати; обставин, що регулюють розподіл 
серед членів суспільства (наприклад, приватної власності  на засоби виробництва); обставин, 
що впливають на політику перерозподілу доходів. 

Відповідно до статті 25 Декларації прав людини, статті 11 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права, Європейської соціальної хартії, сучасна правова 
держава повинна гарантувати кожному право на такий рівень життя, який враховує 
забезпечення його їжею, житлом, необхідним для підтримки здоров’я медичним 
обслуговуванням, власного добробуту й добробуту родини, а також право на соціальне 
забезпечення у випадку безробіття, хвороби, інвалідності, втрати годувальника, старості або 
інших випадків втрати коштів для існування за незалежних від людини обставин [2, С. 44]. 

У нинішніх умовах державні органи в країнах Заходу стали ефективно втручатися в 
перерозподіл національного доходу через свої бюджети. Вони зосереджують у своїх руках не 
тільки податки з доходів громадян, але й внески на соціальні потреби (медичне й соціальне 
страхування). Наприклад, у доходах промислового робітника із середньою заробітною 
платою у ФРН частка прямих податків становила 19% і частка соціальних внесків – 17%, у 
Франції – відповідно 7 і 17%, у  Великобританії – 20 і 9% [4, С. 471]. Значна частина цих 
коштів повертається населенню у вигляді трансферних платежів, тобто через суспільні 
фонди споживання. На ці кошти функціонує соціальна інфраструктура: забезпечується 
безкоштовна шкільна освіта, безкоштовна або частково оплачувана охорона здоров’я, дешеве 
державне житло, виплата пенсій, допомог із хвороби й безробіття, інші виплати. 

У західних країнах в складі такої інфраструктури функціонують, як правило, три 
системи державного забезпечення: соціальне страхування, державна допомога й система 
«універсального забезпечення». Вони створюються головним чином за рахунок різного роду 
податків і виплат із заробітної плати (самі робітники через податки сплачують, наприклад, до 
50% сум страхових фондів). Бізнесмени вносять відносно невелику частину внесків, які вони 
включають у виробничі витрати, а тим самим і в ціни, за якими купує товари все  населення. 
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Західні країни досягли найвищого у світі рівня за кількістю та якістю соціальних витрат 
і відповідних результатів. Досягнута ними соціальна стабільність суспільства підкріплюється 
наявністю й розвитком соціальних фондів. 

Соціальні фонди – ресурси, призначені для надання соціальних послуг населенню. Ріст 
чисельності осіб найманої праці в результаті розвитку виробництва, збільшення розриву в 
інтересах різних груп суспільства, загальне старіння населення країн об’єктивно призвели до 
необхідності збільшення суспільних фондів споживання. В останнє десятиліття обсяг 
збільшення суспільних фондів споживання промислово розвинених країн зріс в абсолютних 
сумах у п’ять–шість разів. Ріст обсягу соціальних фондів дає можливість підвищити 
соціальні виплати. Фонди утворюються за рахунок трьох джерел: страхових внесків 
застрахованих, страхових внесків підприємців і субсидій держави. 

Внески застрахованих осіб представляють пряме відрахування з їхнього доходу й по 
суті є прямим цільовим податком. Ставка внеску в більшості розвинених країн 
встановлюється у відсотках незалежно від величини доходу.  При цьому передбачається 
річна максимальна сума внеску або максимальний дохід, до якого застосовується ставка. 
Діють страхові ставки для застрахованих і підприємців. В одних країнах (ФРН) вони 
однакові для двох груп  платників, в інших (Великобританія, Франція) – різні. У більшості 
країн ставки для застрахованих осіб встановлюються у відсотках до доходу, а для 
підприємців – у відсотках не до загального фонду заробітної плати, а до заздалегідь 
встановленої максимальної валової заробітної плати, тобто сума, що перевищує цей 
максимум, не враховується. Тому, чим вища частка кваліфікованих працівників у компанії, 
чим вища їхня заробітна плата, тим менше відрахувань здійснюють вони в соціальні фонди. 
Великі компанії платять значно менше в соціальні фонди. Внески підприємців 
прирівнюються до витрат виробництва й відшкодовуються їм у вигляді підвищених цін на 
товари. У країнах діє або один внесок з усіх видів страхування (Великобританія), або кілька 
(ФРН), сплата яких надає право на відповідні види соціальних послуг [6, С. 32]. 

Розглянемо більш докладно соціальний захист населення в окремих розвинених 
країнах. 

Фонди соціального страхування в Німеччині включають безліч автономних фондів, що 
охоплюють окремі види страхування: фонд пенсійного страхування робітників та 
службовців, фонд страхування через хворобу, фонд страхування з безробіття й ін.  

У Великобританії функціонують два основні соціальні фонди: фонд національного 
страхування й пенсійні фонди державних підприємств. 

У США підприємці й застраховані сплачують страхові внески за однаковими ставками: 
6,2% у вигляді відрахувань на соціальне забезпечення й 1,45% на безкоштовну медичну 
допомогу. Крім того, з підприємців стягуються відрахування на допомогу у зв’язку з 
безробіттям у розмірі 0,8%. Таким чином, комбінована ставка підприємців дорівнює 8,45% 
при максимальному оподатковуваному доході близько 45 тис. дол., тоді як для 
застрахованих осіб вона – 7,65% [5]. 

Модель пенсійної системи США ґрунтується переважно на особистому пенсійному 
страхуванні населення. Ця модель функціонує в деяких країнах Латинської Америки, а також 
у Португалії [3]. 

Найбільшу державну пенсійну систему США, так звану Загальну федеральну програму 
– ЗФП (Social Security), що охоплює майже всіх зайнятих у приватному секторі економіки, 
побудовано за розподільчим принципом. Програма діє відповідно до Закону про соціальне 
страхування 1935 р. (з наступними поправками). Сукупна податкова ставка на фонд 
заробітної плати становить 15,3% . Соціальний податок сплачується  рівними частками, по 
7,65%, найманими робітниками й підприємцями. При цьому пенсійний податок у США 
стягується за сукупною ставкою 10,7%, що сплачується рівними частками компаніями і їх 
найманими робітниками [5]. 
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У США діє велика кількість соціальних фондів, що перебувають у різному 
адміністративному підпорядкуванні. Найбільш великими є три загальнонаціональні фонди:  
фонд страхування за старістю, інвалідністю й на випадок втрати годувальника; фонд 
страхування державних службовців; фонд допомоги нужденним. 

У Японії діють чотири великі позабюджетні соціальні фонди: фонд страхування 
здоров’я, фонд національних пенсій, фонд страхування від виробничого травматизму, фонд 
страхування від безробіття [6, С. 32]. 

Модель пенсійного забезпечення, що діє в Японії, характерна також для 
Великобританії, Австралії й ряду країн Північної Європи. У ній домінує державне соціальне 
забезпечення, що фінансується з бюджету. Інші інститути соціального захисту хоча й досить 
розвинені, але виконують роль додаткових систем [7]. 

У Швеції соціальні фонди формуються за рахунок держави й  підприємців. При цьому 
підприємці фінансують соціальне страхування у випадку хвороби на 85%, народні пенсії – на 
78%, при нещасних випадках на виробництві – на 100%, щоденні пільги у випадку безробіття 
– на 61%. Інші видатки на перераховані цілі бере на себе держава [2, С. 164]. 

Основним напрямком соціальної політики держави в сучасних умовах є: соціальний 
захист населення (соціальне страхування, соціальне забезпечення й соціальна допомога), при 
здійсненні якої держава спирається на законодавчо встановлені основні соціальні гарантії й 
нормативи. Держава бере на себе фінансування частини видатків на задоволення певних 
життєвих потреб через суспільні фонди споживання. 

Світовий досвід в області функціонування суспільних фондів споживання дає підставу 
стверджувати, що найбільш дієві системи соціального захисту створені розвиненими 
країнами, що входять до складу організації економічного співробітництва й розвитку. У цих 
країнах спостерігаються стабільно високі соціальні видатки в структурі ВВП – від 6% у 
США до 20% у Данії й Нідерландах і більше 20% у Швеції. 

В результаті дослідження, можна зробити висновок про необхідність подальшого 
розвитку й удосконалення діючої системи соціального страхування на основі підвищення 
ефективності функціонування суспільних фондів споживання, шляхом комплексного 
реформування системи адміністрування фондів; створення єдиної персоніфікованої системи 
збору й обліку страхових внесків і застрахованих осіб; впровадження єдиного соціального 
внеску; зниження навантаження на фонд оплати праці за рахунок поетапного забезпечення 
паритетної участі роботодавців і найманих робітників в оплаті страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; удосконалення механізму 
трьохстороннього управління фондами на паритетних основах представниками держави, 
роботодавців і застрахованих осіб; підвищення поінформованості населення й громадськості 
про поточний стан системи соціального страхування, доходів і видатків соціальних фондів 
шляхом звітності в засобах масової інформації, для більшої прозорості діяльності, 
фінансового контролю, регулювання, попередження зловживань і корупції.  
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