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ВСТУП
Розпочата в Україні реформа децентралізації перед�

бачає реалізацію системи заходів, спрямованих на вре�
гулювання та впорядкування повноважень між держа�
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У статті досліджено провідний зарубіжний досвід фінансування системи соціального захисту
населення та її секторів у централізованих та децентралізованих країнах. Визначені принципи
розподілу функцій фінансування різних секторів соціального захисту між рівнями влади в краї!
нах ЄС. Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціаль!
ного захисту та соціального забезпечення населення в Україні за 2005 — 2015 роки. Розрахо!
вано коефіцієнти децентралізації бюджетних витрат на різні види соціального захисту насе!
лення в Україні. Виявлено прогалини нормативно!правового регулювання розподілу функцій
та повноважень об'єднаних територіальних громад у сфері соціальних послуг. Наведено зако!
нодавчо закріплені принципи розподілу функцій та повноважень фінансування соціального за!
хисту та соціальних послуг між різними рівнями влади та установами.

In the article the leading foreign experience of social protection financing in centralized and
decentralized countries are presented. Principles of separation of financing functions various sectors
of social security between levels of government in the EU were investigated. An analysis of current
trends and structure of budget financing of social protection and social security of the population in
Ukraine for 2005—2015 years are observed. In the article was shown the results of calculation of the
coefficients decentralization of budgetary expenditures for various kinds of social protection in
Ukraine. Revealed gaps of legal regulation of distribution functions and powers united local
communities in social services are find out. It was investigated the legislated principles of separation
of powers and functions of financing social security and social services among different levels of
government and institutions.
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вою, регіонами та територіальними громадами, у тому
числі, в частині реалізації та фінансування соціальних
функцій. Сьогодні результативність надання та фінансу�
вання соціальних послуг залежить від ефективності діяль�
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ності регіональних та місцевих органів влади та їх спро�
можності виконувати взяті на себе визначені повноважен�
ня та обов'язки в умовах децентралізації. Разом з тим,
процеси реформування соціальної політики здійснюють�
ся паралельно з процесом стратегічного вибору найбільш
ефективної моделі розвитку системи соціального захис�
ту, що приводить до втрат та зниження результативності
діяльності системи. Така інституційна трансформація, яка
передбачає децентралізацію, деінституціоналізацію та
полісуб'єктність соціального захисту та соціального об�
слуговування сьогодні все ще не призвела до відчутних
результатів у підвищенні рівня якості життя вразливих
верств населення. Отже, набуває актуальності досліджен�
ня зарубіжного досвіду формування ефективних ме�
ханізмів розподілу функцій та повноважень, у тому числі
видаткових, між органами влади на різних ієрархічних
рівнях системи соціального захисту, а також опрацюван�
ня принципів таких механізмів та характерних для нього
методологічних особливостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Стратегічні напрями розвитку та виклики фінансу�
вання системи соціального захисту населення, а також
пошук його інноваційних форм були предметом бага�
тьох науково�практичних досліджень зарубіжних та
вітчизняних науковців протягом останніх декількох де�
сятиліть. Так, в українській науковій думці засади фінан�
сової децентралізації, зокрема, в системі соціального
захисту досліджувалися в наукових працях Т. Бондарук,
Г. Ігнатьєвої, М. Кравченко, О. Кириленко, О. Макаро�
вої, І. Луніної, В. Москаленко, К. Павлюк, Т. Семигіної,
О. Черенько та інших дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналітичний огляд принципів та тен�

денцій фінансування соціального захисту населення та
різних його підсистем у централізованих та децентрал�
ізованих країнах, а також аналіз сучасного стану фінан�
сування соціального захисту населення в умовах реалі�
зації стратегії децентралізації влади в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Україні бюджетне фінансування соціального за�

хисту та соціального забезпечення населення здійсню�
ються сьогодні відповідно до положень ст. 87—91 Бю�
джетного кодексу України за рахунок державного та
місцевих бюджетів (рис. 1) та спрямовуються на фінан�
сування: соціального захисту у випадку непрацездат�
ності; соціального захисту пенсіонерів; соціального за�
хисту ветеранів війни та праці; соціального захисту сім'ї,
дітей та молоді; соціального захисту безробітних; до�
помогу у вирішенні житлового питання; соціального за�
хисту інших категорій населення; фундаментальні та
прикладні дослідження і розробки у сфері соціального
захисту; іншу діяльність у сфері соціального захисту.

Видатки Зведеного бюджету України на соціальний
захист та соціальне забезпечення на 2016 рік станов�
лять 251 227,7 млн грн. (30 %), що більше ніж у 2015
році на 4,06 %. Так, у 2015 році бюджетне фінансуван�
ня функцій соціального захисту та соціального забез�
печення населення складало 176339,84 млн грн. (табл.
1), що становило 25,94% видатків Зведеного бюджету
України та 8,91 % ВВП.

Аналіз тенденцій фінансування системи соціаль�
ного захисту за останнє десятиліття дозволяє заз�
начити про суттєве збільшення номінальних обсягів
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Рис 1. Бюджетне фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення
в Україні за 2005—2015 рр.

Джерело: сформовано за даними Міністерства фінансів України.
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цих витрат (рис.1). Так, номінальний обсяг витрат на
соціальний захист та соціальне забезпечення з дер�
жавного бюджету за період з 2005 до 2015 року
збільшилися у 3,28 рази, а з місцевого бюджету в
8,7 разів.

Оцінити рівень децентралізації фінансування соці�
ального захисту населення можна за розрахунком
відповідних коефіцієнтів. Так, в Україні за період 2011—
2015 рр. коефіцієнт децентралізації витрат на соціаль�
ний захист та соціальне забезпечення становив близь�

Таблиця 1. Бюджетне фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
населення України у 2015 році

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України.
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Таблиця 2. Розподіл повноважень та функцій у сфері соціального
захисту населення територіальних органів Міністерство соціальної політики

та органів місцевого самоврядування

Джерело: [1; 2; 3].
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ко 40 %. Однак цей показник не дозволяє оцінити фак�
тичний рівень децентралізації цієї сфери та потребує де�
талізованого аналізу розподілу відповідних функцій та
повноважень окремо, оскільки частина з поточних
функцій фінансується за рахунок субсидій та інших
трансфертів з державного бюджету. Такі принципи
фінансування можуть визначені тільки як декоцентра�
ція та, в деякій мірі, як деволюція, що є початковими
формами децентралізації.

Отже, відповідно до Концепції реформування місце�
вого самоврядування та територіальної організації вла�
ди в Україні основними повноваженнями органів місце�
вого самоврядування базового рівня у сфері соціаль�
ного захисту населення є забезпечення розвитку місце�
вої інфраструктури, зокрема, об'єктів соціального та
культурного призначення та надання соціальної допо�
моги через територіальні центри [1].

Окрім цього, структурні підрозділи територіальних
органів центральних органів виконавчої влади на базо�
вому рівні надаватимуть також й інші послуги соціаль�
ного захисту населення (виплата пенсій, субсидій, ком�
пенсації, забезпечення надання пільг). Такий розподіл
повноважень (табл. 2, 3), був викликаний необхідністю
підвищення доступності та якості соціальних послуг для
послуг, збільшення обсяг послуг, що надаються враз�
ливим верствам населення, розширення потенціалу
органів місцевого самоврядування у сфері реалізації
діяльності з соціального захисту населення громади.

Досягнення таких цілей забезпечить оптимізацію
розподілу повноважень між органами місцевого само�
врядування та органами виконавчої влади, їх ефектив�
ну взаємодію у сфері соціального захисту на всіх рівнях,
покращення адміністрування соціальних послуг та ефек�
тивності використання коштів бюджетів усіх рівнів.

Останні декілька десятиліть у різних країнах триває
дискусія щодо доцільності та ефективності децентра�
лізації фінансування та надання соціальних послуг на�
селенню. Як свідчить зарубіжний досвід, багато країн
мають високо централізовані окремі сегменти системи
соціального захисту населення, а інші — децентралізо�
вані [6].

Соціальне забезпечення відрізняється від інших
форм соціальної підтримки наступними особливостями:
1) допомога надається одержувачам без яких�небудь
зустрічних зобов'язань з їх боку (наприклад, без вина�
городи за роботу або послуги, що надаються); 2) со�
ціальне забезпечення не базується на індивідуальній
угоді між одержувачем та постачальником послуги (як,
наприклад, у разі страхування життя), а стосується ве�
ликих груп осіб і тому має колективний характер. За�
лежно від умов надання допомоги розрізняють систе�
ми, які основані на перевірці нужденності (право на до�
помогу мають тільки особи, чий дохід або добробут
нижче певного рівня) та які не враховують рівень до�
ходів (у них отримання допомоги не залежить від за�
гального рівня доходів або добробуту одержувача або

Таблиця 3. Ієрархічний розподіл функцій та установ соціального захисту населення
в умовах децентралізації

Джерело: складено на основі [1; 2; 3].
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його сім'ї). У особливу категорію умовних систем відне�
сені і ті системи, які, крім іншого, вимагають від одержу�
вача і (або) його родичів або сім'ї участі в конкретних
державних (наприклад, освітніх або медичних) програ�
мах [4].

На фінансування системи соціального забезпе�
чення всіх країн світу витрачається близько 17,2 %
світового ВВП [4]. Проте ці витрати в основному по�
несені країнами з високими рівнями доходів, тому
такий середній показник не враховує більшості світо�
вого населення, яке живе у країнах з низьким рівнем
доходів, у яких на фінансування соціального забез�
печення населення спрямовуються значно менші ре�
сурси.

Існує суттєва відмінність у структурі та обсягах ви�
трат держав на соціальне забезпечення, що залежить
від регіону особливості організації системи та рівня
економічного розвитку країни. Так, якщо країни Євро�
пи витрачають на соціальне забезпечення від 20 до
30 % ВВП, то у більшості країн Азії на соціальну до�
помогу виділяється всього 4—6 % ВВП та значна ча�
стина цих коштів спрямовується на фінансування охо�
рони здоров'я, а не на грошові трансферти, що за�
безпечують захист доходів вразливих верств населен�
ня [4].

У цілому у країнах ЄС державні витрати на соціаль�
ний захист населення складають близько 40 % загаль�
них державних витрат у таких країнах як Фінляндія,
Норвегія, Швеція, Данія, Норвегія, Франція, Німеччина,
Словаччина, Греція, Італія та Швейцарія. Найменшу ча�
стку державний витрат на соціальний захист, які скла�
дають менше 30% загальних державних витрат серед
країн ЄС має Ісландія та Кіпр [7].

Найбільшою частка державного фінансування со�
ціального захисту з місцевих бюджетів є в Данії та ста�
новить 56,5 % загальних державних витрат. Переваж�
на більшість країн мають триканальну систему держав�
ного фінансування соціального захисту населення, а
саме за рахунок коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів та фондів соціального страхування. Однак
такі країни, як Бельгія, Німеччина, Іспанія, Австрія та
Швейцарія здійснюють фінансування соціального захи�
сту населення за рахунок коштів регіональних органів

влади. Найвищу ступінь децентралізації фінансування з
місцевих бюджетів соціального захисту інвалідності та
непрацездатності має Данія (коефіцієнт децентралізації
за витратами становить (98,6%), Румунія (51,5%),
Фінляндія (48,1%) та Швеція (37,6%). Найвищий ступінь
централізації фінансування цієї функції має Бельгія,
Болгарія, Ірландія та Португалія [7].

Переважна частина країн Європи здійснює фінан�
сування соціального захисту людей похилого віку за
рахунок фондів соціального страхування, а також за
рахунок витрат центрального уряду. Тільки за рахунок
державного бюджету здійснюються такі виплати в
Австрії. Однак у Швеції та Данії частина таких функцій
та повноважень передані місцевим громадам, в яких
коефіцієнт децентралізації державного фінансування
пенсійного забезпечення становить 31,7 % та 85,2 %
відповідно [7]. Окрім цього, в Швейцарії та Німеччині
державні витрати на пенсійне забезпечення здійсню�
ються виключно соціальними фондами страхування.
Бельгія та Іспанія витрачають на фінансування пенсій�
ного забезпечення також кошти регіональних органів
влади [6].

Державні витрати на соціальний захист дітей та сім'ї
тільки на центральному рівні здійснюються в таких краї�
нах, як Ірландія, Нідерланди, Греція, Австрія. Найбільш
децентралізоване фінансування цієї функції є у Франції,
Хорватії, Польщі та Швеції. Однак Франція та Італія
здійснюють фінансування соціального захисту дітей та
сім'ї за активної участі та вагомої частки фінансування
фондів соціального страхування.

Розподіл державних витрат на фінансування соці�
ального захисту безробітних здійснюється наступним
чином:

— фінансування соціального захисту безробітних
виключно за рахунок коштів центрального уряду
здійснюється в Норвегії, Ісландії, Великій Британії,
Швеції та Ісландії;

— децентралізованими ці повноваження є в Данії
та Австрії; Іспанія залучає до фінансування також регі�
ональні органи влади;

— найбільш активну участь соціальних фондів стра�
хування у фінансуванні соціального захисту безробіт�
них здійснюється в Бельгії та Італії.
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Рис. 2. Коефіцієнт децентралізації бюджетного фінансування соціального
захисту населення в Україні (за витратами), %

Джерело: побудовано за даними Міністерства фінансів України.
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Особливостями фінансування соціального захисту
в частині вирішення житлового питання та захисту без�
домних та мігрантів є найменший рівень участі соціаль�
них страхових фондів порівняно з фінансуванням цими
суб'єктами інших соціальних функцій.

Децентралізованим фінансування соціального захи�
сту є у сфері вирішення житлового питання в Данії,
Ірландії, Латвії, Литві, Польщі та Великій Британії. Ви�
трати на соціальну допомогу у разі соціального виклю�
чення здійснює бере на себе держава в таких країнах,
як Австрія, Велика Британія та Німеччина. Місцеві орга�
ни влади найбільший вплив на фінансування соціальної
допомоги у разі соціального виключення здійснюють в
Бельгії, Франції, Італії, Польщі та Швеції [6; 7].

Проведений аналіз децентралізації фінансування
основних функцій соціального захисту в країнах Євро�
пи дозволяє говорити про відсутність переваги фінан�
сування соціального захисту населення за державою.
Регіональні та місцеві органи влади здійснюють таке
фінансування як за рахунок трансфертів з державного
бюджету, так і за рахунок трансфертів соціальних
фондів страхування та власних доходів територіальних
громад. Так, наприклад, у Нідерландах місцеві органи
влади фінансуються виключно за рахунок трансфертів
з державного уряду для понесення витрат на соціаль�
ний захист населення. В той же час, у Швейцарії більше
90 % витрат фінансується за рахунок власних доходів
місцевих органів влади та в деяких випадках із залучен�
ням коштів соціальних страхових організацій [7]. Транс�
ферти фондів соціального страхування отримують та�
кож місцеві та регіональні органи влади в Австрії,
Фінляндії, Словаччині та Словенії.

Зауважимо, що кількісні показники делегування
повноважень та функцій щодо фінансування різних сек�
торів системи соціального захисту населення в країнах
ЄС у значній мірі визначаються рівнем економічного
розвитку країни, фінансовим потенціалом територіаль�
них громад, сформованою моделлю фінансування соці�
ального захисту (англосаксонська, континентальна,
південно�європейська, перехідна), а також характерним
для країни та окремих територіальних громад ступенем
солідарності. Тож, як свідчить проведений аналіз, у силу
історичних, культурних, політичних та інших факторів у
державах однакового рівня економічного розвитку за�
стосовуються різні механізми розподілу функцій щодо
фінансування та організації систем соціального захис�
ту.

В Україні фінансування соціального захисту та соці�
ального забезпечення здійснюється не тільки шляхом
надання соціальної допомоги, а й надання соціальних
послуг в установах соціального обслуговування. Мере�
жа закладів та установ, що надають соціальні послуги,
налічує близько 2 тис. суб'єктів, якими обслуговується
майже 2 млн осіб [5]. Мережа комунальних установ з
соціального захисту та забезпечення населення,
діяльність яких фінансується за рахунок коштів місце�
вих бюджетів, складається з 658 територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних по�
слуг), 290 будинків�інтернатів, 85 закладів для бездом�
них осіб; 692 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді; 90 закладів соціального обслуговування, 15
притулків для дітей, 85 центрів соціально�психологічної

реабілітації дітей. Отримувачами соціальних послуг у
2015 році в цих закладах було близько 1,8 млн осіб,
кількість працівників таких соціальних комунальних
установ становить 120 тис. осіб. та близько 100 тис. осіб
в цілому в регіональних підсистемах соціальної політи�
ки України [5].

Всі установи соціального обслуговування населен�
ня в Україні мають кошторисний принцип фінансуван�
ня, який не дозволяє переорієнтувати бюджетні потоки
фінансування соціальних послуг на користь інтересів
громади та провести реальну децентралізацію у сфері
соціального захисту населення.

Вагомою часткою бюджетного фінансування галузі
у 2015 році були також видатки на соціальний захист
сім'ї, дітей та молоді в цілому 36479,9 млн грн., що скла�
ло 20,6 % загальних видатків на соціальний захист зі
зведеного бюджету. Фінансування цієї функції соціально�
го захисту має найвищий рівень децентралізації (рис. 2),
коефіцієнт децентралізації за якою становить 99,92 %
(співвідношення обсягу видатків з місцевого бюджету
на відповідну функцію до обсягу видатків зі зведеного
бюджету). З місцевих бюджетів у 2015 році на соціаль�
ний захист сім'ї, дітей та молоді було витрачено 36449,
43 млн грн., що склало 13,16 % видатків місцевих бюд�
жетів у цілому та 1,84 % ВВП.

Децентралізоване бюджетне фінансування функцій
соціального захисту населення в Україні у 2015 році
також мали: допомога у вирішенні житлового питання
(90,75%), соціальний захист на випадок непрацездат�
ності (85,62 %), соціальний захист ветеранів війни та
праці (82,44%), обсяг яких з місцевих бюджетів відпо�
відно складав 14081,07 млн грн., 7448,44 млн грн. та
4427,47 млн грн. У цілому, коефіцієнт децентралізації
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечен�
ня становив у 2015 році 41,19%, фінансування здійсню�
вався за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі
72638,9 млн грн. та 103700,93 млн грн. за рахунок коштів
державного бюджету.

Отже, задекларовані в Україні орієнтири децентра�
лізації у сфері соціального захисту та соціального за�
безпечення, сьогодні потребують адекватної зміни об�
сягів та механізмів фінансового забезпечення. Як було
зазначено вище, в Україні досі відсутній механізм фі�
нансування та функціонування соціальних установ в об�
'єднаних територіальних громадах. Формування систе�
ми соціального захисту населення на відповідних ієрар�
хічних рівнях не завжди узгоджується з особливостями
та соціально�економічними інтересами громади, оскіль�
ки не проводиться необхідний в умовах децентралізації
аналіз потреби громади в наданні необхідних соціаль�
них послуг та відповідно не здійснюється аналіз необ�
хідного обсягу бюджетних коштів на їх надання.

ВИСНОВКИ
Сучасна галузь соціального захисту входить до

нової соціальної реальності з викривленим механізмом
децентралізованого управління та фінансування, який
не забезпечений реальним збільшенням фінансової
спроможності громад та впровадженням необхідних
нових інструментів. У крайньому протиріччі перебува�
ють підходи до фінансування надання соціальної допо�
моги та підтримки, виходячи з потреб та належності до
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визначеної вразливої категорії населення. Причиною
цієї проблемної ситуації є невідповідність сформованої
моделі управління фінансування системи соціального
захисту населення сучасному соціально�економічному
контексту.

Напрями удосконалення бюджетного фінансування
системи соціального захисту населення в умовах децен�
тралізації обумовлені необхідністю усунення низки існу�
ючих недоліків: низької ефективності та якості соціаль�
них послуг; невідповідності мережі бюджетних установ
у сфері надання соціальних послуг її повноваженням;
багаторівневою ієрархією мережі бюджетних установ;
багаторічним недофінансуванням установ у сфері на�
дання соціальних послуг; низькою ефективністю меха�
нізму кошторисного фінансування, не пов'язаного з
результатами діяльності установ соціального захисту;
відсутність правової регламентації діяльності адмініст�
рації бюджетної установи щодо розпорядження дохо�
дами від іншої діяльності, що приводить до неефектив�
ного використання цих коштів; обмеження права спо�
живача соціальних послуг на вибір постачальника по�
слуг; держава та місцеві органи влади фактично вико�
нують функції надання та фінансування установ у сфері
надання соціальних послуг.

Підвищення ефективності механізму фінансування
системи соціального захисту потребує визначення дієво�
го співвідношення "централізація — децентралізація"
для визначених функцій соціального захисту населен�
ня, формування результативної системи розмежування
витратних повноважень у всіх секторах соціального за�
хисту населення, що сьогодні повністю не здійснено в
Україні, відповідно до теоретично обгрунтованих прин�
ципів такого розмежування (територіальної відповід�
ності, ефекту масштабу та ін.) та характерних функціо�
нальних особливостей різних секторів галузі, а також
врахуванням потенційної можливості громад здійсню�
вати таке управління та фінансування на визначених
ієрархічних рівнях (держава, регіон, район, громада).

За таких умов існує нагальна необхідність законо�
давчої регламентації та розробки відповідного норма�
тивно�правового акту, який би чітко розмежував функції
фінансування соціального захисту населення. В умовах
децентралізації формування потребують чіткі переліки
соціальних послуг, що надаватимуться за рахунок бюд�
жетних коштів на кожному ієрархічному рівні, з ураху�
ванням нормативів закладених законодавством та стан�
дартами надання відповідних соціальних послуг.
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