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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена визначенню сутності соціального 

страхування. Проаналізовано наукові підходи до характерис-
тики поняття «соціальне страхування». Розкрито сутність со-
ціального страхування як економічної категорії. Досліджено 
та структуровано функції соціального страхування як системи 
захисту населення, що працює, від соціальних ризиків. Об-
ґрунтовано висновок про те, що соціальне страхування з ме-
тою забезпечення ефективної реалізації покладених функцій 
повинно функціонувати як інститут, як система та як механізм 
соціального захисту від соціальних ризиків.
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функції соціального страхування, завдання соціального 
страхування.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению сущности социального 

страхования. Проанализированы научные подходы к характери-
стике понятия «социальное страхование». Раскрыта сущность 
социального страхования как экономической категории. Иссле-
дованы и структурированы функции социального страхования 
как системы защиты работающего населения от социальных 
рисков. Обоснован вывод о том, что социальное страхование 
с целью обеспечения эффективной реализации возложенных 
функций должно функционировать как институт, как система 
и как механизм социальной защиты от социальных рисков.

Ключевые слова: страхование, социальное страхова-
ние, функции социального страхования, задачи социального 
страхования.

АNNOTATION
The article is devoted to definition of the essence of so-

cial insurance. The scientific approaches to the characterization 
of the concept of «social insurance» are analyzed. The essence 
of social insurance as an economic category is disclosed. The func-
tions of social insurance as a system of protection of the working 
population from social risks are investigated and structured. It is 
substantiated that social insurance should act as an institution, as 
a system and as a mechanism of the system of social protection 
against social risks in order to ensure the effective implementation 
of the assigned functions.

Keywords: insurance, social, social insurance, functions 
of social insurance, objectives of social insurance.

Постановка проблеми. Соціально-економічне 
та політичне становище в країні ось уже трива-
лий час є нестійким і характеризується стихій-
ним пошуком динамічної рівноваги між реформа-
торськими змінами, з одного боку, і загостренням 
соціальної напруги – з іншого. Феноменом укра-
їнських реалій є той факт, що економічно активне 
населення, продаючи свою робочу силу на ринку 
праці, не в змозі захиститися від таких явищ, як 
безробіття, зниження рівня життя, невідповід-
ність розміру допомоги у разі непрацездатності 
та старості реальним потребам. Заробітна плата, 
що переважно є основним джерелом фінансового 

забезпечення осіб, що працюють, не може гаран-
тувати соціальну стабільність, оскільки існує 
пряма залежність досягнутого рівня матеріаль-
ного забезпечення від розміру заробітку. Зазна-
чимо, що саме ризик втрати заробітку і є осно-
вою функціонування соціального страхування як 
форми соціального захисту економічно активного 
населення. Відповідно, головним завданням соці-
ального страхування є не лише захист населення, 
що працює, від соціальних ризиків, а і ство-
рення правових, економічних умов для забез-
печення матеріального благополуччя у майбут-
ньому. Змушені однак констатувати, що чинна 
система соціального страхування лише частково 
виконує покладені на неї завдання. Сформовані 
ще в радянський період програми соціального 
захисту економічно активного населення вже 
неспроможні компенсувати наслідки політич-
ної та соціально-економічної кризи. Відповідно, 
виникла потреба перегляду змістовності програм 
з урахуванням зниження рівня життя населення, 
збільшення кількості осіб, які потребують допо-
моги та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання теоретичних та методологічних 
аспектів функціонування системи соціаль-
ного страхування досліджуються багатьма як 
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. 
Теоретичні та прикладні проблеми функці-
онування системи соціального страхування, 
а також основні стратегічні напрями рефор-
мування цієї системи досліджуються вітчиз-
няними науковцями [1] Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень НАН України. 
Страхові принципи функціонування соціаль-
ного страхування обґрунтовуються О.П. Кова-
лем, В.І. Надрагою. О.П. Коваль [2, с. 8] ана-
лізує термінологічне визначення страхового 
принципу в системі соціального страхування, 
«необхідними та достатніми ознаками якого 
є платність, солідарність та еквівалентність від-
шкодування», розкриває значення соціального 
страхування як інституту захисту від соціаль-
них ризиків. В.І. Надрага [3], досліджуючи 
соціальне страхування як форму соціального 
захисту від соціальних ризиків, зазначає, що 
за змістом система соціального страхування не 
є страховою і потребує вдосконалення, зокрема, 
механізм надання застрахованим особам мате-
ріального забезпечення та соціальних послуг.д
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Крім того, теоретико-методологічні аспекти 
функціонування системи соціального страху-
вання реалізуються у працях таких зарубіжних 
учених, як Ю.А. Косарев [4], О.В. Нікішіна [5], 
В.Д. Роік [6], Ю.А. Акімова [7], М.Ю. Федорова 
[8], Г.І. Андрющенко [9].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на актуаль-
ність серед соціально-економічних проблем, ця 
проблема є найменш досліджуваною, оскільки 
розглядається у контексті з іншими. Крім того, 
в Україні відсутня ефективна концепція соці-
ального захисту економічно активного насе-
лення протягом усього життя, яка б охоплювала 
соціальне страхування, у тому числі пенсійне 
та медичне. Формування конкурентоспромож-
ної моделі соціального захисту населення, що 
працює, потребує перегляду як понятійного 
апарату, так і методологічних складників функ-
ціонування цього напряму соціальної політики.

Метою статті є теоретичне розкриття сут-
ності соціального страхування як економічної 
категорії, систематизація визначення поняття 
«соціальне страхування», висвітлення функцій 
соціального страхування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Неадекватність сучасної моделі соціального 
захисту населення не викликає сумніву і потре-
бує більш ретельного дослідження з урахуван-
ням реальності соціально-економічного розвитку 
країни та адаптації до європейських стандартів. 
Аналіз виконання покладених на державу соці-
альних функцій засвідчує той факт, що держава 
не в змозі забезпечити належне функціонування 
соціальної політики. Остання потребує набагато 
більше, ніж економічна спроможність держави. 
Але не відкидаємо думку і про те, що неспро-
можність покривати соціальні витрати посилю-
ється неефективністю чинної системи соціального 
захисту, тобто відсутністю ефективного механізму 
можливостей реалізації конституційно закріпле-
них соціальних прав, а також затяжністю прове-
дення соціально-економічних реформ. Соціальна 
держава за допомогою влади зобов’язана підтри-
мувати рівність у правах для всіх класів, а також 
сприяти економічному та суспільному прогресу 
всіх громадян [10]. Погоджуємося [11, с. 78], що 
для сприяння розвитку та самореалізації особис-
тості держава повинна виконувати такі функції, 
як гарантування, яка передбачає надання кон-
ституційно закріплених гарантій; обмежувальна, 
яка передбачає регулювання економіки, обме-
ження монополізації, регламентацію трудових 
відносин, концентрацію коштів на соціальні про-
грами і потреби; забезпечувальна, що передба-
чає вирішення завдань соціального забезпечення 
та соціального страхування. Крім того, держава 
має займатися регулюванням трудових відносин, 
розробляти і проводити економічну політику під-
тримки різних видів зайнятості та діяльності. 
Отже, головним завданням соціальної держави 
є захист своїх громадян, забезпечення їм розви-
тку та гідного рівня життя.

Важливим елементом соціального захисту 
економічно активного населення є соціальне 
страхування, головним завданням якого 
є захист від соціальних ризиків – втрати заро-
бітної плати (доходів), втрати працездатності, 
втрати місця роботи та тимчасової непрацездат-
ності. Характеризуючи термін «страхування», 
варто наголосити, що коренем слова «insurance» 
(страхування) є слово «sure» (бути впевненим). 
Відповідно до цього страхування – це не страх 
перед чимось, а впевненість у майбутньому. 
Соціальний (від лат. socialis) означає суспіль-
ний, пов’язаний із життям і відносинами людей 
у суспільстві. Це свідчить не лише про соціаль-
ний розвиток людини, а й про її орієнтацію 
на соціальні цінності, норми і правила середо-
вища життєдіяльності, в якому людина прожи-
ває і реалізується як особистість [12, с. 8]. Не 
можемо заперечити [13, с. 24], що це поняття 
не є науковим, а лише є доповненням до харак-
теристики, визначення змістовності таких 
понять, як «соціальна держава», «соціальна 
політика», «соціальна система» та інші.

У вітчизняній і зарубіжній літературі 
існує диференційний підхід до визначення 
поняття «соціальне страхування». О.П. Коваль 
[14, с. 94] розглядає соціальне страхування як 
організаційно-економічний інститут захисту 
громадян від соціальних ризиків, що функці-
онує за страховим принципом, а систему соці-
ального страхування – як сукупність інституцій 
та відносин, що забезпечують захист громадян 
від соціальних ризиків на засадах платності, 
солідарності та еквівалентності відшкодування. 
Науковець зазначає, що соціальне страху-
вання є «винятково економічним інститутом, 
оскільки його об’єктом є майнові інтереси гро-
мадян, а механізми реалізації повинні базува-
тися на актуарному підході». Ця позиція, на 
думку автора статті, є дискусійною, оскільки 
соціальне страхування є також і соціальним 
інститутом, бо передбачає надання соціального 
захисту працюючому населенню від соціальних 
ризиків, забезпечуючи таким чином реалізацію 
конституційно закріплених прав. Як інститут 
соціального захисту, заснований на соціально-
страхових відносинах, що забезпечує управ-
ління суспільними соціальними ризиками за 
допомогою механізму перерозподілу коштів, 
зібраних на ці цілі й акумульованих у спеціа-
лізованих автономних страхових фондах, роз-
глядає соціальне страхування О.В. Нікішіна [5] 
Відомий зарубіжний дослідник проблем функ-
ціонування системи соціального страхування 
В.Д. Роік зазначає, що в умовах ринкової еко-
номіки соціальне страхування є основним інсти-
тутом соціального захисту, головним завданням 
якого є забезпечення конституційного права 
економічно активних громадян на матеріальне 
забезпечення у старості, у разі хвороби, повної 
чи часткової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття [6, с. 18]. Погоджу-
ємося з ученим, що це система послаблення 



428

Випуск 18. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

і компенсації наслідків соціального ризику від 
певної небезпеки, пов’язаної зі втратою заробіт-
ної плати найманими працівниками [15, с. 16]. 
Ю.А. Акімова соціальне страхування розгля-
дає як встановлену, контрольовану і гаранто-
вану систему забезпечення, підтримки людей 
похилого віку, непрацездатних за рахунок дер-
жавного страхового фонду, а також колектив-
них і приватних страхових фондів [7, с. 918]. 
Зазначаємо, що такий підхід до визначення не 
можна вважати коректним, оскільки особли-
вості визначення не виокремлюють соціальне 
страхування із системи соціального захисту.

Відомий фахівець у сфері соціального стра-
хування початку ХХ ст. Н.А. Вігдорчик, дослі-
джуючи природу соціального страхування, 
визначає його як інститут збереження життє-
вого рівня працівників від ризиків його втрати, 
зазначаючи, що, «якщо завданням соціального 
страхування є забезпечення у разі соціальної 
потреби, то керівним принципом цього інсти-
туту повинен бути намір зберегти життєвий 
рівень працюючого населення у всіх ситуаціях 
потреби» [16, с. 29].

Як відносно самостійну та самоврядну сис-
тему захисту економічно активного населення 
від соціальних ризиків та як важливий інсти-
туціональний елемент громадського суспільства 
розглядає соціальне страхування М.Ю. Федо-
рова. Погоджуємося, що розвиток таких ознак 
соціального страхування, як участь застрахо-
ваних в управлінні системою, автономність 
фінансового джерела і високий рівень забезпе-
чення, у перспективі дасть можливість розви-
нути громадське суспільство, яке стане соціаль-
ною основою правової держави [8, с. 119].

З огляду на сутність соціального страху-
вання, яка полягає у зменшенні і компенса-
ції ризику матеріальних втрат шляхом розпо-
ділу його негативних наслідків у часі та між 
суб’єктами системи, Г.І. Андрющенко соці-
альне страхування розглядає як форму соціаль-
ного захисту населення від різних соціальних 
ризиків шляхом колективної солідарності від-
шкодування збитку [9, с. 16]

Дефініція соціального страхування як форми 
захисту від соціальних ризиків має місце 
і у працях В.І. Надраги, воно поширюється на 
економічно активне населення, тобто на осіб, 
які мають трудові доходи, що є підґрунтям для 
нарахування страхових внесків. В.І. Надрага 
вважає, що оскільки в системі соціального стра-
хування компенсуються лише легальні доходи 
від трудової діяльності, вона може розгляда-
тися як важливий елемент механізму стимулю-
вання трудової і підприємницької активності 
громадян [3, с. 103], як форма своєрідної орга-
нізаційно-фінансової системи, діяльність якої 
спрямована на захист від соціальних ризиків 
втрати доходу або необхідності оплати певних 
послуг чи інших видатків, пов’язаних зі втра-
тою здоров’я, працездатності або настанням 
безробіття за рахунок спеціальних фондів [17].

Узагальнення зазначеного дає можливість 
акцентувати увагу на тому, що вчені і науковці, 
які досліджують функціонування системи 
соціального страхування у сучасних умовах, 
об’єднуються у ствердженні того, що незалежно 
від того, як досліджувати соціальне страху-
вання (як інститут, як форму, як механізм, як 
систему), головне його призначення полягає 
у соціальному захисті працездатного населення 
від соціальних ризиків протягом усього жит-
тєвого періоду з метою забезпечення життєді-
яльності, необхідного рівня життя і найголо-
вніше – реалізації конституційно закріплених 
прав людей.

Аналізуючи сутність соціального страху-
вання як економічної категорії, варто зазна-
чити, що категорія – це поняття, що відображає 
властивості явищ матеріального світу та зв’язки 
між ними [18, с. 53]. Категорії є організаторами 
знань та орієнтирами у термінах і поняттях 
[19, с. 39]. На основі системи категорій відбува-
ється формування понятійного апарату. Кожна 
категорія є одночасно поняттям, але не кожне 
поняття може бути категорією [20]. Незважа-
ючи на те, що і категорія, і поняття є «зброєю 
пізнання», функції у них різні. Головним при-
значенням поняття є розкриття не лише зовніш-
ніх особливостей об’єкта, а і внутрішніх законо-
мірностей його функціонування. А в категорії 
розкриття змісту об’єкта не є ціллю, оскільки 
головним призначення є організація процесу 
пізнання, виявлення ключових моментів цього 
процесу [21]. Отже, категорія, виконуючи ана-
літичну функцію, має практичну ціль: вона роз-
поділяє, класифікує, тоді як поняття викорис-
товує цю функцію як старт. Усе наведене вище 
дає підстави стверджувати, що в теоретичному 
ракурсі соціальне страхування необхідно роз-
глядати саме як категорію.

На думку автора, соціальне страхування як 
економічна категорія являє собою систему соці-
ально-трудових відносин, яка містить сукуп-
ність форм і методів формування цільових 
фондів із метою покриття збитків і надання 
допомоги застрахованим громадянам та членам 
їхніх сімей у разі настання відповідних соціаль-
них ризиків. Нагадаємо, що головним призна-
ченням соціального страхування є забезпечення 
реалізації конституційно закріплених прав еко-
номічно активних громадян на матеріальне 
забезпечення у разі повної чи часткової втрати 
працездатності, у разі хвороби, безробіття, ста-
рості, втрати годувальника. Вищезазначене дає 
підстави стверджувати, що соціальне страху-
вання функціонує і як інститут, і як форма, 
і як механізм соціального захисту економічно 
активного населення.

Аналіз наукових підходів до визначення 
поняття «соціальне страхування» свідчить про 
відсутність єдиного механізму формування 
організаційної структури соціального страху-
вання. При цьому акцентуємо увагу на тому, 
що система соціального страхування передбачає 
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наявність суб’єктів – держави, роботодавців, 
профспілок, найманих працівників, цільових 
фондів, страхових компаній, закладів, які здій-
снюють надання соціальних послуг, які, незва-
жаючи на виконання конкретно покладених на 
них функцій в обов’язковому порядку, взаємо-
діють між собою. Всі суб’єкти у своїй діяльності 
керуються Законом «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», а також різ-
ними підзаконними і нормативними актами, 
які не суперечать цьому закону. Можна ствер-
джувати, що рівень розвитку соціального стра-
хування як соціального інституту залежить від 
ефективності діяльності зазначених суб’єктів.

Національна модель соціального страху-
вання функціонує за принципом солідарності 
і передбачає трансфертні платежі протягом 
життя людини. Як свідчить аналіз, чинна сис-
тема соціального страхування повинна насам-
перед забезпечувати фінансову спроможність 
реалізації покладених на неї функцій, які 
висвітлюють суспільне значення цієї категорії 
та розкривають економічну сутність соціаль-
ного страхування.

Варто наголосити на тому, що перед тим як 
характеризувати функції соціального страху-
вання, варто зробити розмежування між функці-
ями і завданнями соціального страхування. Так, 
у перекладі з латинської (functio) функція – це 
виконання, діяльність, обов’язок. У філософ-
ському трактуванні функція – «це внутрішнє 
проявлення властивостей будь-якого об’єкта 
в системі відносин» [22, с. 783]. Політична еко-
номія визначає функцію як конкретну форму 
прояву сутності [23, с. 27]. На думку автора, під 
функціями соціального страхування варто розу-
міти потреби, обов’язки та напрями діяльності 
відповідно до правових та моральних вказівок 
з урахуванням цілей, завдань і його соціального 
призначення. Таким чином, функції – це діяль-
ність із забезпечення соціального захисту пра-
цюючого населення від соціальних ризиків.

Ціллю соціального страхування є зниження 
рівня соціального ризику для працюючого насе-
лення, а також компенсація у разі настання 
страхового випадку. Ціль досягається шляхом 
реалізації поставлених задач. Тлумачний слов-
ник української мови характеризує задачу як 
завдання [24, с. 103]. Аналіз наукових робіт 
засвідчив той факт, що завдання соціального стра-
хування не є актуальним напрямом досліджень, 
не визначені конкретно вони і на законодавчому 
рівні. Можна стверджувати, що завдання форму-
ються під час реалізації механізму забезпечення 
соціального захисту працюючого населення від 
соціальних ризиків. Виходячи з сутності соці-
ального страхування, на думку автора, до осно-
вних завдань соціального страхування можна 
віднести матеріальну підтримку працівників 
та членів їх сімей у разі втрати працездатності, 
годувальника, безробіття, старості; забезпечення 
збереження і відновлення здоров’я працюю-
чих, профілактику професійного захворювання 

і виробничого травматизму. Зазначене свідчить 
про те, що соціальне страхування забезпечує 
реалізацію соціальних прав працівників; отри-
мання соціальних гарантій щодо доходів; недо-
пущення масового безробіття, зниження рівня 
та якості життя.

Акцентуємо увагу на тому, що функції від-
повідають економічній сутності соціального 
страхування. А з огляду на те, що соціальне 
страхування бере участь у відтворенні робо-
чої сили, у підтримці необхідного рівня життя 
населення протягом усього життєвого періоду, 
зменшує соціальну нерівність, пом’якшує соці-
альну напругу, можна стверджувати, що покла-
дені на цю систему функції є фактором соці-
ально-економічної безпеки у суспільстві.

Як показав аналіз наукових джерел, мно-
жинність розуміння сутності соціального стра-
хування зумовлює необхідність структурування 
функцій, покладених на соціальне страхування. 
Ю.А. Косарєв зазначає, що основними функці-
ями соціального страхування є гарантування 
соціального захисту в галузі соціального страху-
вання, надання необхідної цільової допомоги най-
більш соціально вразливим верствам населення 
у межах соціальної допомоги, обґрунтування 
основних видів соціального страхування, визна-
чення мінімальних норм соціального захисту 
у разі втрати працездатності, визначення осно-
вних джерел фінансових надходжень до фондів 
соціального страхування [25, с. 282-283]. Варто 
наголосити на тому, що ці функції поєднують 
у собі як соціальне страхування, так і соціальне 
забезпечення, що, на думку автора статті, лише 
ускладнює функціональність системи соціального 
страхування з урахуванням страхового принципу 
та солідарності.

Нікішіна О.В виокремлює гарантійну, еко-
номічну та регламентуючу функцію. Крім того, 
зазначає (враховуючи те, що головною ціллю 
соціального страхування є компенсація втрати 
трудового доходу в результаті настання від-
повідного соціального ризику), що основною 
функцією соціального страхування є захист від-
творення людини [5].

Вітчизняний фахівець досліджуваної про-
блематики Надрага В.І. акцентує увагу на тому, 
що основною функцією соціального страхування 
є компенсаційна, яка полягає у відшкодуванні 
страхувальником завданих збитків. Не менш 
важливою є превентивна та контрольна функції 
[17, с. 148], що дають можливість не лише здій-
снювати профілактичні заходи, а й реалізувати 
цільову спрямованість соціального страхування.

Висновки. Проаналізувавши сутність соці-
ального страхування як економічної категорії, 
варто зауважити, що незважаючи на маломасш-
табність досліджуваної проблематики, в науко-
вому середовищі існує різноманіття підходів як 
до визначення самого поняття «соціальне стра-
хування», так і до визначення його функцій. 
Утім, необхідно зазначити, що соціальне страху-
вання як система захисту працюючого населення 



430

Випуск 18. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

є результатом розвитку соціально-трудових від-
носин та інструментом мінімізації соціальних 
ризиків протягом всього життя. З урахуванням 
результатів аналізу сутності соціального стра-
хування правомірно стверджувати, що сучасна 
система соціального страхування повинна вико-
нувати наступні функції: захисну, перерозпо-
дільну, попереджувальну, заощаджувальну, 
компенсуючу, відтворювальну та стабілізуючу.

Очевидним є те, що неможливо ліквіду-
вати соціальну нерівність серед населення, але 
знизити її гостроту, довести до допустимого 
рівня, який би давав можливість безпечно існу-
вати і гідно розвиватися громадянам, держава 
зобов’язана. Враховуючи, що категорія «соці-
альне страхування» пов’язана з категорією 
«рівень життя», головним напрямком соціаль-
ної політики повинно бути регулювання дохо-
дів населення.

Для ефективного функціонування соціального 
страхування як економічної категорії необхідно 
забезпечити соціальний діалог між суб’єктами 
інституту соціального страхування: державою, 
роботодавцями, профспілками, найманими пра-
цівниками і самозайнятими. Не менш важли-
вим є формування механізму взаємодії соціаль-
ної допомоги і соціального страхування з метою 
забезпечення соціальної справедливості. Ще 
раз нагадаємо, що головною ціллю соціального 
страхування є захист працюючого населення від 
соціальних ризиків, а соціальної допомоги – під-
тримка соціально вразливих верств населення. 
Крім того, необхідно посилити відповідальність 
держави саме як суб’єкта системи соціального 
страхування; роботодавців не лише в системі 
соціального захисту працівників, а й при втраті 
працездатності, робочого місця, виході на пен-
сію; працівників за своє здоров’я, забезпечення 
матеріального благополуччя.
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