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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система соціального захисту безробітних є не�

від'ємним елементом державної політики всіх розвине�

них країн. Вона включає в себе дві системи: страхуван�

ня на випадок безробіття, засноване на трудовому і

страховому стажі з урахуванням рівня заробітної пла�

ти, і соціальне забезпечення для підтримки життєвого

рівня, що надається після перевірки нужденності.

Найбільш поширеною в розвинених країнах держав�

ною програмою підтримки доходу для безробітних є

страхування на випадок безробіття. Процес становлен�

ня і розвитку інституту страхування на випадок безро�

біття зайняв не одне десятиліття. Зародившись на ру�

бежі XIX і XX століть, страхування від безробіття ак�

тивно впроваджувалося в практику більшості розвине�

них країн на початку минулого століття при активній

підтримці профспілок і до кінця 1940�х років стало не�

від'ємною складовою національних систем соціально�

го захисту [6, с. 45—46].

В Україні страхування на випадок безробіття є не�

від'ємним елементом загальної системи соціального

страхування, яка поряд зі страхуванням на випадок без�

робіття, включає також пенсійне страхування, страху�
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вання з тимчасової втрати працездатності та страхуван�

ня від нещасних випадків на виробництві. Останнім ча�

сом в умовах загострення соціально�економічної кри�

зи в країні серед науковців та спеціалістів різних сфер

діяльності пропонуються різноманітні заходи щодо

зменшення податкового навантаження на бізнес, зок�

рема щодо єдиного соціального внеску, частка якого

(7,17%) спрямовується у Фонд загальнообов'язкового

державного соціального страхування України на випа�

док безробіття [1, с. 3]. Цей фонд, створений у 2001 р.,

формується за рахунок внесків як роботодавців, так і

працівників, а його головною функцією визначено

фінансування допомоги по безробіттю і соціальних по�

слуг, які надаються безробітним державною службою

зайнятості.

Серед вітчизняної наукової та професійної спільноти

як інструмент збільшення ефективності функціонування

вітчизняного бізнесу, підвищення конкуренто�

спроможності продукції, зниження рівня тінізації вітчиз�

няної економіки пропонуються різноманітні кроки щодо

реорганізації Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття

— аж до його ліквідації з перекладанням функцій на дер�
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жавний бюджет. Профспілки наполягають на використанні

коштів фонду лише на допомогу по безробіттю, а фінан�

сування соціальних послуг безробітним та утримання дер�

жавної служби зайнятості здійснювати із державного бю�

джету, що, на їх думку, дасть змогу збільшити розмір до�

помоги. В свою чергу, роботодавці наполягають на змен�

шенні їх частки у єдиному соціальному внеску.

Отже, дослідження сучасних аспектів соціального

страхування на випадок безробіття та тенденцій його

розвитку в Україні є актуальним як з теоретичної, так і з

практичної точок зору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми соціального страхування на випадок без�

робіття є предметом дослідження широкого кола украї�

нських та зарубіжних науковців. Аналізу цих проблем

приділили увагу С.О. Кропельницька [6], К. Лор [16],

Ю.М. Маршавін [1], Р.В. Пікус [4], Н.В. Приказюк [4],

Т.В. Солоджук [6], А.С. Шолойко [2; 12] та ін.

У працях цих та інших економістів досліджуються

теоретичні та практичні питання функціонування інсти�

туту соціального страхування на випадок безробіття,

окремі методичні підходи до його удосконалення. Од�

нак у зазначених публікаціях не достатньо висвітлені

сучасні тенденції розвитку страхування на випадок без�

робіття в умовах соціальної�економічної нестабільності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування сучасних аспектів та ви�

значення ключових тенденцій розвитку соціального

страхування на випадок безробіття в Україні в умовах

соціально�економічної нестабільності.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальне страхування на випадок безробіття є важ�

ливим елементом будь�якої соціально�орієнтованої дер�

жави. Відповідно до ст. 1 Конституції "Україна є суве�

ренною і незалежною, демократичною, соціальною та

правовою державою" [3], при цьому "права і свободи

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість

діяльності держави" (ст. 3).

Соціальне страхування на

випадок безробіття є частиною

загальнообов'язкового держав�

ного соціального страхування,

що визначається як система

прав, обов'язків і гарантій, яка

передбачає матеріальне забез�

печення, страхові виплати та

надання страхових послуг за�

страхованим особам за раху�

нок коштів Фонду соціального

страхування [4, с. 112].

Щодо поняття соціального

страхування на випадок безро�

біття, то згідно із Законом Ук�

раїни "Про загальнообов'язко�

ве державне соціальне страху�

вання на випадок безробіття"

загальнообов'язкове держав�

не соціальне страхування на

випадок безробіття (далі — страхування на випадок

безробіття) визначається як система прав, обов'язків і

гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на

випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб

обставин та надання соціальних послуг за рахунок

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соц�

іального страхування України на випадок безробіття [4,

с. 113; 5]. Отже, з цього визначення випливає, що соц�

іальне страхування на випадок безробіття для застра�

хованої особи представляє собою гарантію забезпечен�

ня належного рівня життя та заробітку у випадку настан�

ня з незалежних від застрахованих осіб страхового ви�

падку — безробіття.

На цей момент в умовах соціально�економічної кри�

зи в Україні соціальне страхування на випадок безроб�

іття розвивається у складному інституційному середо�

вищі. При обмежених можливостях працевлаштування

та низькій заробітній платі близько 2 млн економічно

активних громадян у віці 20—49 років працюють за кор�

доном [6, с. 117]. При цьому дані Державної служби

статистики свідчать про те, що рівень безробіття в Ук�

раїні збільшується вже четвертий рік поспіль, а це є свід�

ченням того, що ситуація на ринку праці є вкрай критич�

ною (рис. 1).

За даними рис. 1, у порівнянні з 2012 роком в Укра�

їні відбулося збільшення як загальної кількості безро�

бітних, так і рівня безробіття. При цьому треба зазна�

чити, що дані за 2012—2014 роки наведено без ура�

хування тимчасово окупованої території АР Крим та

м. Севастополя, а за 2015 рік — також без частини зони

проведення антитерористичної операції. Тобто навіть

при скороченні населення України внаслідок невраху�

вання зазначених вище територій кількість безробітно�

го населення все одно зросла, що є додатковим свідчен�

ням складності ситуації на ринку праці в Україні.

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних

осіб, які отримують допомогу по безробіттю, а також їх

відсоток до населення працездатного віку представле�

но на рисунку 2.

Дані рис. 2 є позитивними у тому сенсі, що незважа�

ючи на значний рівень безробіття в Україні, частка за�

реєстрованих безробітних, які отримують допомогу по
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Рис. 1. Безробітне населення та рівень безробіття в Україні
за 2012—2016 рр.

Джерело: складено автором на основі [7].
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безробіттю скорочується. Зокрема за

підсумками 10 місяців 2016 року в Україні

відбулося скорочення як кількості безро�

бітних (на 9,6%у порівнянні з попереднім

роком до 328,51 тис. осіб), так і їх пито�

мої ваги відносно працездатного насе�

лення (до 1,54%).

Тенденції останнього звітного року

створюють передумови щодо зниження

рівня фінансового навантаження на Фонд

загальнообов'язкового державного со�

ціального страхування на випадок безро�

біття, а також виникають потенційні мож�

ливості щодо підвищення рівня допомо�

ги по безробіттю, яка на даний час зафі�

ксована на рівні 1160 грн.

Фіксація мінімальної суми допомоги

по безробіттю для застрахованих осіб на рівні 1160 грн.

встановлюється з 1 грудня 2016 року, що складає лише

72,5% від прожиткового мінімуму для працездатних

осіб [8]. Ця норма йде всупереч вимог статті 46 Консти�

туції України, де зазначено, що "пенсії, інші види со�

ціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом

існування, мають забезпечувати рівень життя, не ниж�

чий від прожиткового мінімуму, встановленого зако�

ном". Однією із таких виплат є допомога по безробіт�

тю, мінімальний розмір якої ніяк не досягне конститу�

ційно визначеного рівня.

Потрібно зазначити, що допомогу у мінімальному

розмірі нині отримують 69,2 тис. осіб, що становить

майже третину (28,2%) від загальної чисельності одер�

жувачів допомоги по безробіттю.

Негативна сторона цього рішення полягає у тому,

що при подальшому зростанні прожиткового мінімуму

фіксована сума допомоги по безробіттю буде станови�

ти все меншу та меншу частку від нього, що згодом може

призвести також до порушення вимог ратифікованої

Україною Конвенції Міжнародної організації праці

(МОП) № 102 про мінімальні норми соціального за�

безпечення [10].

Додатковим підтвердженням негативних наслідків

рішення щодо фіксації мінімальної суми допомоги по

безробіттю є наведені на рисунку 3 дані щодо порівнян�

ня темпів зростання середньорічного розміру допомо�

ги по безробіттю та темпів інфляції.

Наведені на рис. 3 дані свідчать про те, що у 2014—

2015 роках в Україні внаслідок значної девальвації на�

ціональної валюти і складної економічної та політичної

ситуації в країні споживчі ціни зросли на 24,9% та 43,3%

відповідно. В свою чергу, темп зростання середнього

розміру допомоги по безробіттю за аналогічні роки

склав відповідно 4,8% та 9,4%, що не дозволяє допо�

мозі по безробіттю забезпечувати достатній рівень жит�

тя застрахованих осіб.

Лише за підсумками 10 місяців 2016 року відбулося

перевищення темпів зростання середнього розміру до�

помоги по безробіттю (+26,2%) у порівнянні з індек�

сом споживчих цін (+9,4%), що є незначним, але

підтвердженням поліпшення ситуації у сфері забезпе�

чення прав застрахованих осіб, які з незалежних від них

причин втратили місце роботи та стали безробітними.

Важливим напрямом дослідження сучасних тен�

денцій розвитку соціального страхування є оцінка ді�

яльності головного страховика за цим видом страхуван�

ня — Фонду загальнообов'язкового державного со�

ціального страхування України на випадок безробіття

(далі — ФССБ) [5; 12, с. 78].
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Рис. 2. Динаміка кількості безробітних, що отримують допомогу по безробіттю
за 2012—2016 рр. (середньорічні дані)

Джерело: складено автором на основі [7].
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Джерело: розраховано автором на основі [7; 11].
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Основним джерелом статистичної інформації щодо

діяльності вищезазначеного Фонду є затверджені Ка�

бінетом Міністрів України Бюджети на відповідний рік

[13]. Так, наведені у таблиці 1 дані свідчать про те, що

доходи Фонду за останні п'ять років збільшилися до 8

311,02 млн грн., тобто на 43,2% [14; 15].

Найбільший приріст доходів Фонду припадає на

2016 рік, коли його розмір у порівнянні з 2015 роком

збільшився з 5882,41 млн грн. до 8311,02 млн грн., тоб�

то на 41,3%. В свою чергу, найбільше скорочення до�

ходів Фонду спостерігається у 2015 році, коли їх сума

скоротилася більше, ніж на 2,4 млрд грн., що було по�

в'язано в першу чергу зі значним зниженням сум стра�

хових внесків як основного джерела доходів ФССБ.

Збільшення доходів Фонду за останні п'ять років

було забезпечено за рахунок зростання надходжень

страхових внесків (43,8%). В свою чергу, інші надход�

ження та кошти Державного бюджету показали скоро�

чення у 2016 році у порівнянні з 2012 роком на 32,1%

та 11,6% відповідно. Що стосується структури доходів

Фонду, то найбільшу їх частку протягом всього дослід�

жуваного періоду становлять надходження страхових

внесків від роботодавців та застрахованих осіб (99,2—

99,6%).

З метою забезпечення фінансової стабільності

ФССБ утворюється резерв коштів, який не може пере�

вищувати суму, необхідну для виплати допомоги з без�

робіття в розрахунку на 5 календарних днів.

Резерв коштів зберігається на спеціальному рахун�

ку в уповноваженому банку України й використовуєть�

ся за цільовим призначенням за рішенням правління.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'яз�

кове державне соціальне страхування на випадок без�

робіття" право на матеріальне забезпечення на випадок

безробіття та соціальні послуги мають застраховані осо�

би, а також незастраховані особи — військово�

службовці Збройних Сил України, Прикордонних військ

України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони,

інших військових формувань, утворених відповідно до

Законів України, Служби безпеки України, органів

внутрішніх справ України, звільнені з військової служ�

би у зв'язку із скороченням чисельності або штату без

права на пенсію, та особи, які вперше шукають роботу,

інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в уста�

новленому порядку як безробітних [5].

Видатки ФССБ формують такі складові, як мате�

ріальне забезпечення та соціальні послуги, утримання

та забезпечення діяльності державної служби зайня�

тості, Інституту підготовки кадрів державної служби зай�

нятості, управління Фондом, відшкодування Пенсійно�

му фонду України витрат на виплату достроково при�

значеної пенсії та витрати на розвиток і супроводження

Єдиної інформаційно�аналітичної системи державної

служби зайнятості [13].

Загальні видатки ФССБ за 2012—2016 рр. наведе�

но на рисунку 4.

Загальна сума видатків ФССБ за останні п'ять років

зросла на 44,2%, що є трохи більшим за зростання до�

ходів Фонду (+43,2%) і за даними бюджету на 2016 рік

склала 8573,52 млн грн. (приріст за п'ять років стано�

вить 2626,04 млн грн.). У структурі витрат найбільша їх

частка припадає на соціальні послуги та матеріальне

 /   2012 2013 2014 2015 2016
1   - ,   : 5 804,39 7 189,95 8 075,63 5 882,41 8 311,02 
2   5 759,15 7 121,20 7 982,12 5 851,33 8 280,22
3   44,80 67,20 72,59 30,68 30,41
4    0,44 1,55 20,92 0,40 0,39

Таблиця 1. Доходи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття за 2012—2016 рр, млн грн.

Джерело: складено автором на основі [13; 14; 15].
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Рис. 4. Динаміка витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття за 2012—2016 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [13; 14; 15].
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забезпечення. У бюджеті на 2016 рік їх частка від за�

гальних витрат склала 83,5%.

Враховуючи складну ситуацію в соціально�еко�

номічній сфері в Україні протягом останніх років до�

цільно провести дослідження рішень правління Фон�

ду загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття. Варто заз�

начити, що протягом 2016 року було проведено дек�

ілька запланованих та позачергових засідань правлін�

ня Фонду, де обговорювалися сучасний стан соціаль�

ного страхування на випадок безробіття, а також прий�

малися рішення, які б могли забезпечити максималь�

не забезпечення інтересів застрахованих осіб. У таб�

лиці 2 узагальнено основні рішення ФССБ щодо роз�

витку соціального страхування на випадок безробіт�

тя.

Наведені дані у таблиці 2 свідчать про те, що протя�

гом 2016 року було проведено декілька запланованих

та позачергових засідань правління Фонду, де обгово�

рювалися сучасний стан соціального страхування на ви�

падок безробіття, а також приймалися рішення, які б

могли гарантувати максимальне забезпечення інтересів

застрахованих осіб.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження щодо ролі, сучас�

ного стану та тенденцій розвитку соціального страху�

вання на випадок безробіття дає змогу зробити вис�

новок про те, що події останніх років в економічній та

соціальній сферах негативно вплинули на забезпечен�

ня страхового захисту безробітних осіб. Виявлено по�

зитивну тенденцію щодо зменшення кількості безроб�

ітних, що отримують допомогу по безробіттю у кон�

тексті зменшення рівня фінансового навантаження на

видатки Фонду соціального страхування на випадок

безробіття. Однак збільшення рівня безробіття в Ук�

раїні до максимального за останні п'ять років рівня

9,5% може свідчити про те, що ті особи, які мають пра�

во на ці виплати, просто їх не отримують. Позитивною

є також тенденція підвищення середнього розміру до�

помоги по безробіттю за 10 місяців 2016 року на

26,2%, що у порівнянні зі зростанням споживчих цін

за той самий період усього на 9,4% може говорити про

деяку втрату за попередні два роки відновлення рівня

купівельної спроможності виплати по безробіттю.

Щодо показників діяльності Фонду загальнообов'яз�

кового державного соціального страхування на випа�

док безробіття, то встановлено, що за останні п'ять

років доходи та видатки Фонду зростали приблизно

однаковими темпами, які склали за аналізований пер�

іод приблизно 43—44%. Виявлено незначне переви�

щення темпів зростання видатків Фонду у порівняні з

його доходами, що може підірвати фінансовий потен�

ціал у виплаті допомог по безробіттю. Здійснено оцін�

ку тенденцій розвитку соціального страхування на ви�

падок безробіття на основі аналізу рішень ФССБ та

інших заходів із питань, що були предметом дослід�

жень у даній статті. Встановлено, що ключовим рішен�

ням 2016 року можна вважати встановлення фік�

сованого розміру мінімальної допомоги по безробіттю

для застрахованих осіб на рівні 1160  грн., у резуль�

таті чого зазначена сума буде становити лише 72,5 %

від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
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