
Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1.1. Поняття та організаційні форми 

соціального забезпечення в Україні 

План лекції 

1. Поняття соціального захисту та соціального забезпечення в 

Україні. Функції соціального забезпечення. 

2. Організаційно-правові форми здійснення конституційного права 

соціального забезпечення 

3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види 

С.р. Інші (додаткові) форми соціального забезпечення: місцеві бюджети, соціальні 

фонди підприємств, недержавні пенсійні фонди, благодійні організації тощо. 

 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  

визначення рівня знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного 

матеріалу) 

1. Тести  

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

3. Творча робота яка пропонується для виконання 

4. Завдання для повторення та закріплення матеріалу 

Бажаю успіхів 

1. Поняття соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Функції 

соціального забезпечення. 

В Україні поняття "соціальний захист" почали широко вживати лише на етапі 

переходу до ринку і як його атрибут, хоча в тій чи іншій формі соціальний захист завжди 

був притаманний українському суспільству. Формуванню сучасних систем соціального 

захисту у світі сприяло усвідомлення необхідності створення соціальних амортизаторів 

ринкових ризиків. 

Багато людей ще й нині не сприймають термін "соціальний захист" щодо населення 

загалом, вважаючи, що він стосується лише найнужденніших, або, як часто нині 

висловлюються, незахищених верств населення. Дедалі частіше соціальний захист 

передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного соціального 

середовища людини. 

Зокрема, у ст. 46 Конституції України проголошується, що громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також: у старості та інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також: 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

У найширшому трактуванні соціального захисту до нього включають також заходи з 

охорони здоров'я, соціальну роботу тощо. 

Отже, соціальний захист передбачає певний рівень матеріальної забезпеченості, 

тобто підтримку доходів, захист добробуту. 

Визначення соціального захисту 
Соціальний захист — це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, 

спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних 



умовах. Організаційно-правові заходи передбачають створення інститутів соціального 

захисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю, економічні — формування механізмів 

перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та інших платежів і трансфертів. Отже, з 

позицій економіки соціальний захист — це правила перерозподілу суспільного багатства на 

користь людей, які тимчасово чи постійно потребують особливої підтримки з боку 

суспільства: від багатих до бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх.  

Термін "соціальний захист" вживається лише кілька років. Він замінив термін 

"соціальне забезпечення", який зберігає право на існування, проте характеризує дещо вужче 

поняття, ніж соціальний захист. Соціальне забезпечення є складовою системи соціального 

захисту і виконує функцію накопичення та розподілу коштів соціального захисту, 

призначених для соціальної допомоги, виплат по соціальному страхуванню та ін. 

Соціальне забезпечення включає пенсії та різні види допомоги (по тимчасовій втраті 

працездатності, по вагітності й пологах, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за 

хворою дитиною, на поховання, допомогу непрацездатним особам, дохід яких менший від 

встановленої межі малозабезпеченості, тощо). 

Соціальне забезпечення передбачає також подання допомоги в натуральному вигляді 

(обслуговування інвалідів, людей похилого віку у спеціалізованих установах — будинках-

інтернатах і вдома). За радянських часів всі соціальні виплати здійснювала виключно 

держава. 

Тому під соціальним забезпеченням розуміють переважно державне соціальне 

забезпечення, тобто яке здійснюють державні органи. Отже, соціальне забезпечення — це 

заходи матеріальної підтримки особи та сім'ї з боку держави. 

Склад сутнісних ознак соціального забезпечення: 

1) державний характер встановлюваних у суспільстві організаційно-правових 

способів розподілу сукупного суспільного продукту через систему соціального 

забезпечення; 

2) законодавче закріплення переліку соціальних ризиків, визнаних державою як 

підстави для надання тих чи інших видів соціального забезпечення (напр. безробіття, 

старість, непрацездатність, нещасні випадки на виробництві тощо); 

3) закріплення в нормах права або в договорах, санкціонованих державою, кола осіб, 

які підлягають забезпеченню; 

4) нормування державою соціального стандарту забезпечення, нижче якого воно не 

може бути, шляхом законодавчого закріплення видів забезпечення, його рівня і умов 

надання. 

Соціальне забезпечення – це поєднання систем державного і недержавного 

матеріального забезпечення і соціального обслуговування фізичних осіб (їхніх сімей), які 

знаходяться в складних, здебільшого негативних, життєвих обставинах на обумовлених, як 

правило, в законі чи договорі умовах зі спеціально створених для цього фондів та які 

ґрунтуються на перерозподілі частини валового національного продукту з метою 

вирівнювання доходів різних верств населення і забезпечення соціальної злагоди в 

суспільстві. 

Функції соціального забезпечення: 

1) економічна (через розподіл ВНП здійснюється спочатку акумуляція коштів із 

наступним використанням їх з метою надання особі допомоги); 

2) виробнича (право на багато видів соціального забезпечення залежить від трудової 

діяльності особи – характеру роботи, виду і розміру зарплати, від самого факту тощо); 

3) реабілітаційна (поновлення втраченого через певні обставини соціального статусу 

особи); 

4) соціальна (соціальне забезпечення як один з видів соціального захисту населення; 

держава гарантує реалізацію людині конституційного права на соц. забезп.); 

5) політична (спрямована на зняття або пом’якшення можливої соціальної напруги у 

суспільстві); 



6) демографічна (направлена на забезпечення розширеного відтворення населення, 

подолання тенденції до зменшення чисельності населення – напр. стимулювання 

народжуваності, підтримка багатодітних сімей тощо); 

7) виховна (вплив існуючої системи соціального забезпечення на свідомість, думки, 

почуття, волю людей з метою усвідомлення населенням позитивних якостей, як-то 

працелюбства, соціального обов’язку тощо). 

Термін «право соціального забезпечення» вживається у трьох значеннях: по- перше, 

як галузь національного права України; по-друге, як наука; по- третє, як навчальна 

дисципліна в системі юридичної освіти. Як галузь права право соціального забезпечення 

являє собою систему правових норм, що регулюють суспільні відносини з матеріального 

забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок спеціально створених фінансових 

джерел особам, які зазнали соціального ризику. Право соціального забезпечення як 

наука становить систему об’єктивних знань про поняття, розвиток, закономірності, 

принципи самостійної галузі права. Право соціального забезпечення як навчальна 

дисципліна – це систематизовані відповідно до навчальної програми знання щодо предмета 

правового регулювання норм цієї галузі права та їх особливостей. 

Деякі фахівці цю галузь називають «правом соціального захисту» (Н. Б. Болотіна).  

Багато  інших  (С. М. Прилипко,   О. М. Ярошенко, Т. З. Гарасимів, В. В. Жернаков, Н. М. 

Хуторян, М. М. Шумило та інші фахівці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України) – правом соціального забезпечення. Студентам варто проаналізувати 

погляди науковців та сформувати власне ставлення до цього дискусійного питання. 

При визначенні предмета права соціального забезпечення необхідно мати на увазі, що 

крім власне соціально-забезпечувальних відносин до сфери правового регулювання цієї 

галузі входять ще деякі самостійні види суспільних відносин, які покликані забезпечити 

існування соціально-забезпечувальних відносин. Такими, зокрема, є соціально-страхові 

відносини та відносини, пов’язані із встановленням юридичних фактів, що є підставою для 

реалізації особою права на соціальне забезпечення. Останні прийнято називати 

процедурними відносинами. 

Процедурними відносинами у сфері соціального забезпечення вважаються такі 

відносини, які виникають та існують при визначенні і встановленні юридичних фактів, що 

є необхідними для існування матеріальних відносин соціального забезпечення. 

Соціально-страховими вважаються відносини, які існують у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, щодо організації соціального 

страхування, утворення соціальних страхових фондів, формування коштів останніх та 

розподілу цих коштів між особами, котрі потребують соціального забезпечення. 

Cоціально-забезпечувальні відносини, які виступають основою (ядром) предмета права 

соціального забезпечення, не є однорідними і поділяються на декілька відносно 

самостійних видів суспільних відносин. Спільним, що їх об’єднує в одну групу і завдяки 

чому вони розглядаються як єдиний вид суспільних стосунків, є визначені законом 

соціальні ризики, з настанням яких у особи виникає право на соціальне забезпечення. Зміст 

права на соціальний захист, що проголошується у ст. 46 Конституції України, дає підстави 

для виділення у структурі соціально-забезпечувальних відносин трьох окремих їх 

різновидів: пенсійних відносин; відносин щодо надання матеріальних допомог та відносин 

щодо надання соціальних послуг. 

Предметом права соціального забезпечення є комплекс якісно однорідних 

суспільних відносин, що існують у сфері соціального забезпечення осіб, які зазнали 

соціального ризику (соціально- забезпечувальні відносини), а також пов’язані з ними 

процедурні та соціально-страхові відносини. 

Важливе значення для характеристики будь-якої галузі права, крім предмета 

правового регулювання, має і метод, тобто специфічний спосіб впливу держави 

(законодавця) на відповідні суспільні відносини. Аналіз правових засобів, за допомогою 

яких право соціального забезпечення здійснює регламентацію відповідних суспільних 



відносин, а також способів нормотворчості (централізований і децентралізований) дає 

можливість зробити висновок, що дана галузь права має переважно імперативні засади 

регулювання, забезпечені переважно централізованим способом прийняття правових норм. 

Цей висновок випливає з аналізу основної схеми побудови соціально-забезпечувальних 

правовідносин, яка полягає в існуванні правового зв’язку: людина – компетентний орган, 

що надає той чи інший вид соціального забезпечення. Той факт, що в межах правовідносин 

соціального страхування в цьому зв’язку виступає не держава, а відповідний фонд 

соціального страхування, ситуації принципово не змінює. У цих відносинах практично 

відсутня рівність сторін за винятком деяких з них, наприклад щодо добровільного 

пенсійного страхування. 

Для з’ясування характеру методу права соціального забезпечення, потрібно 

розглянути їх особливості: 1) поєднання централізованого, регіонального і локального 

регулювання за збереження централізованим головної ролі; 2) поєднання нормативних і 

договірних засобів впливу, тобто особливе поєднання імперативного і диспозитивного 

методів у правовому регулюванні; 3) специфічність правового статусу суб’єктів 

правовідносин, а також обумовленість виникнення, зміни та припинення цих правовідносин 

певними юридичними фактами; 4) необхідність волевиявлення громадянина на реалізацію 

свого права на соціальне забезпечення і рішення відповідного    органу    про    надання    

громадянину    такого   права; 

5) наявність у суб’єктів правовідносин істотних повноважень, 

відсутність субординації  і підпорядкування один одному; 

6) поєднання різноманітних джерел фінансування забезпечення. 

Опрацьовуючи питання щодо системи права соціального забезпечення, необхідно 

враховувати те, що ця система являє собою науково обґрунтований, об’єктивно існуючий 

зв’язок інститутів і норм, які складають самостійну галузь права. У системі права 

соціального забезпечення традиційно виділяють Загальну і Особливу частини. Відповідно, 

кожна із цих частин містить властиві їй правові інститути, а останні, у свою чергу, 

складаються з норм права, які є найнижчою ланкою внутрішньої структури галузі права. 

Загальна частина об’єднує норми про предмет права, предмет науки, принципи, джерела, 

організаційні форми забезпечення. Особлива частина права соціального забезпечення 

включає норми, які регулюють умови надання, форми та розміри видів соціального 

забезпечення, порядок їх встановлення, захист порушених прав у сфері соціального 

забезпечення тощо. 

Від системи права соціального забезпечення слід відмежовувати систему 

законодавства щодо соціального забезпечення, яка являє собою сукупність 

взаємопов’язаних між собою нормативно-правових актів, покликаних забезпечити 

відповідну сферу суспільних відносин. 

Отже, під правом соціального забезпечення ми пропонуємо розуміти галузь права, яка 

за допомогою відповідних нормативно-правових актів регулює специфічні соціально-

забезпечувальні відносини, що виникають між державою (в особі її уповноважених органів) 

та особою, котра через ті чи інші життєві обставини потребує матеріальної чи іншої 

безповоротної допомоги від держави.  

Соціальне забезпечення в суспільстві виконує наступні функції. По-перше, воно 

забезпечує певні мінімальні гарантії для всіх громадян по доступу до базових соціальних 

благ. По-друге, воно оберігає громадян від різноманітних ризиків, що виникають в процесі 

їх життєдіяльності. По-третє, воно забез- печує допомогу тим громадянам, які опинились у 

скрутному становищі. 

 

2. Організаційно-правові форми здійснення конституційного права соціального 

забезпечення 
Під організаційно-правовими формами соціального забезпечення розуміють способи 

його фінансування та здійснення. При з’ясуванні  їх різновидів та особливостей варто 



виходити з того, що світовій практиці відомі три основні організаційно-правові форми 

соціального забезпечення населення: соціальне страхування (з публічно-правовим 

статусом); соціальна допомога, яка надається державою і органами місцевого 

самоврядування, та приватна страхова ініціатива і соціальні послуги, які надаються 

підприємствами. 

В Україні існує декілька організаційно-правових форм соціального забезпечення. 

Під організаційно-правовими формами соціального забезпечення розуміються 

способи його фінансування та здійснення. При їх характеристиці використовують наступні 

ознаки: 

1) спосіб акумулювання грошових засобів, за рахунок яких здійснюється соціальне 

забезпечення; 

2) коло суб'єктів, які отримують соціальне забезпечення з відповідного фінансового 

джерела; 

3) види забезпечення, що надаються в межах відповідної організаційно-правової 

форми; 

4) система органів, які надають соціальне забезпечення. Розрізняють наступні види 

соціального забезпечення: 

- соціальне страхування, яке, в свою чергу, поділяється на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування і недержавне соціальне страхування; 

- асигнування з бюджетів різних рівнів; 

- інші організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

До інших організаційно-правових форм соціального забезпечення можна віднести 

змішані форми фінансування соціальних виплат, а також локальні організаційно-правові 

форми соціального забезпечення. 

Соціальне страхування становить відповідну систему правових відносин щодо 

надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам (членам 

їхніх сімей) у разі настання страхових випадків у розмірах і порядку, визначених законами, 

за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових платежів 

роботодавцями та особами, на користь яких здійснюється страхування. 

Метою соціального страхування є перерозподіл соціальних витрат між. 

роботодавцями, найманими працівниками чи іншими заінтересованими особами, які 

підлягають соціальному страхуванню, і державою для часткової або повної компенсації 

втраченого заробітку, а також компенсації потреб, які виникли при настанні страхового 

випадку. 

Важливою організаційно-правовою формою соціального забезпечення в Україні є 

його асигнування з бюджетів різних рівнів. Ця форма передбачає матеріальне забезпечення 

громадян державними пенсіями, допомогами, а також утримання і забезпечення людей 

похилого віку і непрацездатних осіб за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. З 

цих джерел фінансуються соціальні послуги, які надаються державними або 

уповноваженими державою органами, а також пільги. Характерною ознакою цієї 

організаційно-правової форми є те, що соціальне забезпечення тут регулюється 

спеціальним законодавством. 

Соціальне забезпечення за рахунок асигнувань з бюджету може фінансуватися 

наступними шляхами: 

1) безпосереднє асигнування з державного або місцевих бюджетів; 

2) фінансування із відомчих бюджетів (міністерств оборони, внутрішніх справ, 

охорони здоров'я тощо); 

3) відшкодування страховим фондам з державного бюджету коштів на надання деяких 

видів соціального забезпечення; 

4) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; 

5) через державні бюджетні фонди. 

Різноманітність організаційно-правових форм соціального забезпечення дозволяє 



охопити широке коло громадян, використовуючи при цьому для захисту їхніх інтересів 

різні джерела фінансування цих заходів. Значення організаційно-правових форм 

соціального забезпечення полягає в тому, що вони дозволяють державі й суспільству 

найбільш раціонально розподіляти через систему соціального забезпечення сукупний 

валовий продукт, поклавши в основу такого розподілу принципи соціальної 

справедливості. 

 

При цьому важливо усвідомити, що в Україні система організаційно-правових форм 

соціального забезпечення має дещо інший вигляд. Вона, зокрема, включає: соціальне 

страхування працівників, асигнування за рахунок бюджетів різних рівнів та інші форми 

соціального забезпечення. При цьому перші дві організаційно- правові форми у нашій 

державі вже існують або поки що перебувають на стадії реформування, третя ж − ще тільки 

зароджується. 

Найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою соціального 

забезпечення є соціальне страхування, яке становить відповідну систему правових відносин 

щодо надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам 

(членам їхніх сімей) у разі настання страхових випадків у розмірах і порядку, визначених 

законами, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових платежів 

роботодавцями та особами, на користь яких здійснюється страхування. Метою соціального 

страхування є перерозподіл соціальних витрат між роботодавцями, найманими 

працівниками чи іншими заінтересованими особами, які підлягають соціальному 

страхуванню, і державою для часткової або повної компенсації втраченого заробітку, а 

також компенсації потреб, які виникли при настанні страхового випадку. 

Важливою організаційно-правовою формою соціального забезпечення в Україні є 

його асигнування з бюджетів різних рівнів. 

Ця форма передбачає матеріальне забезпечення громадян державними пенсіями, 

допомогами, а також утримання і забезпечення осіб похилого віку і непрацездатних осіб за 

рахунок коштів Державного і місцевого бюджетів. З цих же джерел фінансуються соціальні  

послуги, які надаються державними або уповноваженими державою органами, а також 

пільги. Характерною ознакою цієї організаційно- правової форми є те, що соціальне 

забезпечення тут регулюється спеціальним законодавством. За рахунок коштів з 

Державного бюджету здійснюється пенсійне забезпечення військовослужбовців, надаються 

численні допомоги сім’ям з дітьми, а також видатки на професійне навчання й 

працевлаштування інвалідів, забезпечення засобами пересування та ін. 

Соціальне забезпечення за рахунок асигнувань з бюджету може фінансуватися такими 

способами: 1) пряме асигнування з Державного або місцевих бюджетів; 2) фінансування з 

відомчих бюджетів (Міноборони, внутрішніх справ, охорони здоров’я); 3) відшкодування 

страховим фондам з Державного бюджету коштів на надання деяких видів соціального 

забезпечення; 4) субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. При цьому 

конкретне джерело фінансування окремих видів соціального забезпечення визначається 

законом, яким регулюється відповідний вид соціального забезпечення. 

Виділяють і таку організаційно-правову форму соціального забезпечення, як 

державна соціальна допомога, яка становить собою систему заходів щодо надання за 

рахунок державного  та комунального (місцевого) бюджетів та інших програм матеріальної 

допомоги, здійснення соціального обслуговування та утримання, встановлення пільг. 

Суб’єктами соціальної допомоги слід визнавати лише осіб, які потребують такої допомоги, 

виходячи із стану їх нужденності (рівень доходів не досягає прожиткового мінімуму). 

Право на соціальну допомогу не обумовлюється трудовою діяльністю або сплатою 

страхових внесків. Тому фінансування цієї форми можливе тільки за рахунок бюджетів 

різних рівнів. 

Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних та інших установах 

соціального призначення є самостійною формою соціального забезпечення, яке 



відбувається за рахунок прямих асигнувань із бюджету та належить до сфери послуг для 

людей похилого віку (перебування в будинках-інтернатах та надомне обслуговування 

непрацездатних). 

У деяких випадках в Україні застосовується змішане фінансування видів соціального 

забезпечення, що поєднує обидві організаційно- правові форми соціального забезпечення: 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та асигнування з бюджету. На 

сьогоднішній день відсутній єдиний законодавчо визначений спосіб акумуляції коштів для 

фінансування окремих видів соціального забезпечення, що надаються певним категоріям 

громадян. 

Коло осіб, на яких поширюється змішаний спосіб фінансування соціального 

забезпечення, досить широке. Це державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування, народні депутати, судді, прокурорсько-слідчі працівники, а також особи, 

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Як і всі інші громадяни, вони є 

застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і за 

рахунок вказаних коштів отримують соціальне забезпечення. Та з огляду на особливість 

виконуваної ними роботи, держава запровадила додаткові заходи їхнього соціального 

забезпечення, але вже за рахунок бюджетних коштів. Тобто пенсійне забезпечення цих 

категорій громадян здійснюється як за рахунок коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в частині, що становить розмір страхової пенсії, так і за кошти 

Державного бюджету України − у решті суми пенсії, що передбачено відповідним законом. 

У деяких випадках підвищення пенсій може фінансуватися не тільки за рахунок 

Державного бюджету, але й за рахунок інших джерел. Прикладом може бути пенсійне 

забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників, що здійснюється згідно із 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Тут  різниця між сумою 

страхової пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» і сумою пенсії, передбаченої Законом «Про наукову і науково-

технічну діяльність» для працівників небюджетних установ фінансується за рахунок коштів 

цих установ. 

У сучасних умовах набувають розвитку також локальні форми соціального 

забезпечення за рахунок коштів самих роботодавців. Умови такого соціального 

забезпечення визначаються у колективних або трудових договорах. 

Таким чином, організаційно-правова форма соціального забезпечення – це 

законодавчо передбачений спосіб організації здійснення права громадян на соціальне 

забезпечення, що має спеціальні завдання, та зумовлений соціальними ризиками, видами 

забезпечення, колом суб’єктів, які їх отримують та які їх надають, а також джерелами і 

порядком формування відповідних коштів. 

Значення організаційно-правових форм полягає в тому, що вони створюють підґрунтя 

для більш раціонального розподілу фінансово-матеріальних ресурсів на соціальне 

забезпечення та їх використання на основі принципу соціальної справедливості. Чітке і 

зрозуміле визначення цих форм є важливою гарантією реалізації конституцій- ного права 

людини на соціальний захист.  

До організаційно-правових форм соціального забезпечення належать:  

1. Державне соціальне забезпечення: а) соціальне забезпечення за рахунок коштів 

Дер- жавного бюджету – види, умови, норми і порядок соціального забезпечення, а також 

коло осіб, які на нього мають право, встановлюються виключно законами України, а обсяги 

фінансування щорічно визначаються в Державному бюджеті України. Так, виплата пенсій, 

у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних 

виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, 

які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб», та членам їх сімей забезпечується за рахунок 

коштів Державного бюджету України (ст. 8 Законом України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та де- яких інших осіб»). Покриття витрат на виплату 



державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. Цей порядок покриття витрат не 

стосується виплат допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам з числа 

військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, 

інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа 

осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби 

України. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям 

жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів (ст. 4 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми»). Виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок 

коштів Державного бюджету України (ст. 13 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» );  

б) соціальна підтримка – система соціального забезпечення осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, за рахунок коштів 

Державного та місцевих бюджетів; в) соціальні пільги та субсидії.  

2. Недержавне соціальне забезпечення – добро- вільне соціальне страхування; 

недержавне пенсійне забезпечення; забезпечення за рахунок коштів юридичних і фізичних 

осіб. 3. Змішане (партнерське) соціальне забезпечення – загальнообов’язкове соціальне 

страхування 

 

3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — система, що передбачає 

матеріальне забезпечення громадян у разі настання страхового випадку (наприклад, 

досягнення пенсійного віку, непрацездатність, хвороба і т. ін.), а також надання соціальних 

послуг за рахунок бюджету відповідного Фонду соціального страхування, що формується 

шляхом сплати обов'язкових страхових внесків юридичними та фізичними особами, а 

також за рахунок інших джерел. 

Страхові фонди є некомерційними самоврядними організаціями, що здійснюють 

керівництво та управління за визначеними законом видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контроль 

за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно з затвердженими 

статутами. 

Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету 

України. 

Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, 

контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі 

персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють органи доходів і 

зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом. 

Управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

здійснюють правління та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують визначені 

законами конкретні види соціального страхування. 

В свою чергу, контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням 

коштів відповідним фондом із загальнообов'язкового державного соціального страхування 

здійснює Наглядова рада. З цією метою до складу Наглядової ради входять у рівній 

кількості представники від застрахованих громадян, роботодавців та держави. 

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування: 

1) пенсійне страхування: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0


 пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі 

каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

 пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім передбачених пунктом 4 ст.25 Закону 

України: "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" 

 медичні профілактично-реабілітаційні заходи; 

 допомога на поховання пенсіонерів; 

 пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; 

 пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку 

на виробництві або професійного захворювання; 

2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: 
 допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 

 допомога по вагітності та пологах; 

3) медичне страхування: 

 діагностика та амбулаторне лікування; 

 стаціонарне лікування; 

 надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

 профілактичні та освітні заходи; 

 забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або 

мають хронічні захворювання. 

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності: 

 профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та 

професійним захворюванням; 

 відновлення здоров'я та працездатності потерпілого; 

 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

 відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням 

здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків; 

 допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

5) страхування на випадок безробіття: 

 допомога по безробіттю; 

 відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою 

та профорієнтацією; 

 дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на 

перше робоче місце; 

 допомога на поховання безробітного; 

 профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків. 

6) інші види страхування, передбачені законами України. 

 

Тести 

для визначення рівня знань, умінь та навичок 

 
1. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

"Громадяни мають право на  .......... , що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 

з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом": 

1) соціальне забезпечення; 



2) пенсійне та інше забезпечення; 

3) соціальний захист; 

4) матеріальне забезпечення. 

2. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

"Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх 

у разі ……..втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, також 

у старості та в інших випадках передбачених законом ". 

1) повної, часткової або тимчасової втрати працездатності; 

2) повної та неповної втрати працездатності; 

3) інвалідності; 

4) постійної та тимчасової втрати працездатності.  

3. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

"Громадяни мають право на соціальний захист, що включає ....... їх у разі повної, 

часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, також у старості та в інших випадках передбачених 

законом". 

1) соціальну підтримку; 

2) право на забезпечення; 

3) пенсійне та інше забезпечення; 

4) створення умов для соціального захисту. 

4. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

«Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги  .................  мають забезпечувати 

рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом"? 

1) які виплачуються за рахунок страхових фондів; 

2) які є основним джерелом існування; 

3) які є єдиним доходом особи; 

4) які отримує особа. 

5. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

" які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

прожиткового мінімуму, встановленого законом". 

соціальні витрати та матеріальне забезпечення; 

1) пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги; 

2) соціальні виплати та страхові виплати; 

3) матеріальне забезпечення та інші виплати за загальнообов’язковим державним 

страхуванням. 

6. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

"Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від ....... , встановленого законом". 

1) мінімального розміру заробітної плати; 

2) розміру малозабезпеченості; 

3) достатнього життєвого рівня; 

4) прожиткового мінімуму. 

7. Визначте прогалину, що пропущена у наведеному конституційному положенні: 

"Кожен має право на ............  для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, 

одяг, 



житло"? 

1) рівень забезпеченості не нижче прожиткового мінімуму;  

2) достатній життєвий рівень; 

3) соціальне забезпечення; 

4) соціальний захист. 

8. Визначте, які з перелічених форм є організаційно-правові формами соціального 

забезпечення: 

1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

2) фінансування з державного бюджету; 

3) недержавне соціальне забезпечення; 

4) усі вищеозначені форми. 

9. Визначте, які з перелічених ознак використовують при характеристиці 

організаційно-правових форм соціального забезпечення: 

1) види забезпечення, що надаються в межах відповідної організаційно-правової форми та 

спосіб акумуляції грошових засобів, за рахунок яких здійснюється соціальне забезпечення;  

2) система органів, які надають соціальне забезпечення та коло суб'єктів, які отримують 

соціальне забезпечення з відповідного фінансового джерела; 

3) характеризуються залежно від джерела фінансування окремих видів соціального  

забезпечення; 

4) відповіді 1 та 2 є вірними. 

10. Визначте, який з перелічених шляхів не може використовуватися для 

фінансування соціального забезпечення за рахунок асигнувань з бюджету: 

1) фінансування за рахунок кредитів та позик від МВФ і Світового банку; 

2) пряме асигнування з Державного або місцевих бюджетів та фінансування з  

відомчих бюджетів; 

3) відшкодування страховим фондам з Державного бюджету коштів на надання деяких 

видів соціального забезпечення; 

4) субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Інші (додаткові) форми соціального забезпечення: місцеві бюджети, соціальні 

фонди підприємств, недержавні пенсійні фонди, благодійні організації тощо. 

Організаційно-правова форма соціального забезпечення – це законодавчо 

передбачений спосіб організації здійснення права громадян на соціальне забезпечення, що 

має спеціальні завдання  та зумовлений соціальними ризиками, видами забезпечення, колом 

суб’єктів, які їх отримують та які їх надають, а також джерелами і порядком формування 

відповідних коштів. Значення організаційно-правових форм полягає в тому, що вони 

створюють підґрунтя для більш раціонального розподілу фінансово-матеріальних ресурсів 

на соціальне забезпечення та їх використання на основі принципу соціальної 

справедливості. Чітке і зрозуміле визначення цих форм є важливою гарантією реалізації 

конституційного права людини на соціальний захист.  

До інших організаційно-правових форм соціального забезпечення можна віднести 

змішані форми фінансування соціальних виплат, а також локальні організаційно-правові 

форми соціального забезпечення. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів відбувається фінансування програм місцевого 

значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, а також місцеві програми соціального захисту 

окремих категорій населення. 

Інші види соціального забезпечення здійснюються за рахунок міжбюджетних 

трансфертів з Державного бюджету до місцевих бюджетів. Наприклад, за кошти 



міжбюджетних трансфертів до бюджетів сіл, селищ, міст та районів фінансуються первинна 

та стаціонарна медична допомога, заклади освіти для громадян, які потребують соціальної 

допомоги та реабілітації, притулки для неповнолітніх, територіальні центри і відділення 

соціальної допомоги на дому, пільги ветеранам війни і праці, учасникам АТО, допомога 

сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-

комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян та багато інших соціальних заходів.   Різноманітність видів соціального 

забезпечення, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, зумовлює і різноманітність 

органів, які надають ті чи інші види соціального забезпечення. До цієї справи долучаються 

центральні органи виконавчої влади (Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ 

тощо). Вони надають соціальне забезпечення за рахунок своїх відомчих бюджетів для осіб, 

які проходять службу або працюють на умовах трудового договору в системі вказаних 

міністерств і відомств. Деякі види соціального забезпечення надаються органами охорони 

здоров'я, освіти, місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування за рахунок Державного й місцевих бюджетів. 

Асигнування з бюджетів може здійснюватися різними шляхами. Переважна частина 

видів соціального забезпечення фінансується з Державного бюджету або за рахунок коштів 

місцевих бюджетів.  

На соціальне забезпечення перерахування коштів з Державного до місцевих 

бюджетів відбувається у вигляді дотацій або субвенцій.  

Асигнування з Державного бюджету України може здійснюватися як безпосередньо, 

так і через спеціально утворені соціальні фонди, що не є страховими і формуються 

переважно за рахунок бюджетних коштів. Прикладом таких фондів можна вважати Фонд 

соціального захисту інвалідів та Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.  

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється соціальне забезпечення 

незастрахованих осіб у системі соціального страхування, а також усіх осіб, для яких 

соціальний ризик настав не у зв’язку з трудовою діяльністю.  

Характерною особливістю цієї організаційно-правової форми соціального 

забезпечення є те, що вона може використовувати також локальні форми соціального 

забезпечення, які здійснюються органами місцевого самоврядування. Зокрема, органи 

місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідних бюджетів можуть встановлювати 

додаткові пільги для окремих категорій громадян, надавати субсидії понад норми, 

встановлені централізованим законодавством. Відповідні органи місцевого 

самоврядування при цьому самостійно встановлюють коло осіб, які підлягають 

додатковому соціальному забезпеченню, визначають його види та порядок надання. 

Більшість видів соціального забезпечення надається органами місцевого 

самоврядування у зв'язку з виконанням зобов'язань у системі соціального партнерства. 

На сучасному етапі локальні організаційно-правові форми набувають усе більшого 

значення у сфері соціального захисту. Адже завдяки цим формам існують можливості 

оперативного реагування на всі соціальні ризики локального характеру за умови, що для 

цього є достатньо бюджетних коштів. 

Витрати суб’єкта господарювання на соціальні заходи виникають внаслідок 

здійснення обов’язкових відрахувань на: 

1) на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на 

обов’язкове медичне страхування; 

2) на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), а також 

відрахування на додаткове пенсійне страхування. 

3) формування державного Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування, обов’язкове пенсійне 

страхування та до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 



випадок безробіття. 

 здійснюються за встановленими законодавством нормами від загального розміру 

витрат на оплату праці, визначених законодавством. 

Недержавні пенсійні фонди  є новими фінансовими інституціями для переважної 

більшості населення.  Проте, в світі вони є одними з найбільш популярних засобів 

здійснення заощаджень, в тому числі на старість, на противагу банківським депозитам та 

іноземній валюті.  

Недержавні пенсійні фонди є елементом третього рівня нової пенсійної системи, що 

створюється в Україні. Такі інституції надають послуги з недержавного пенсійного 

забезпечення, головною метою якого є забезпечення одержання людьми додаткових до 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.   

Недержавний пенсійний фонд  є по суті об’єднанням коштів, що надходять до нього 

на користь майбутніх отримувачів пенсійних виплат – учасників такого 

фонду.  Недержавний пенсійний фонд — це фінансова установа, що працює винятково для 

пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає 

пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту 

від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених 

пенсійних активів.  Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір 

недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру 

пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку. 

Недержавні пенсійні фонди бувають трьох видів: 

 відкриті (учасниками можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця 

та характеру їх роботи). Внески на користь учасників можуть здійснювати як фізичні, 

так і юридичні особи; 

 корпоративні (засновником такого фонду є юридична особа-роботодавець або 

декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-

платники); 

 професійні (засновником (засновниками) такого фонду можуть бути 

організації роботодавців, їх об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх 

об'єднання або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), 

визначеної у статуті фонду. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні 

особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, 

а також фізичні особи, які є працівниками організацій роботодавців, їх об'єднань, 

членами або працівниками професійних спілок, їх об'єднань, які створили такий фонд. 

 Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками 

недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних 

активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, 

необхідних для модернізації економіки. 

 Визначну роль у соціальному забезпеченні окремих категорій громадян відіграють 

благодійні фонди. Форми здійснення благодійної діяльності можуть бути різні: від надання 

благодійної допомоги у виді одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної й іншої 

підтримки до прийняття на себе благодійними організаціями витрат з безкоштовного, 

повного чи часткового утримання об'єктів добродійності.  

Згідно ст.13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»  

від 05.07.2012 р. (зі змінами від 06.10.2016 р.) благодійна організація може бути створена 

як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України. 

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше 

ніж двома засновниками та діє на підставі статуту. 

Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої 

визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей 
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благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. 

Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники 

благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна 

установа діє на підставі установчого акта. 

 Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, 

має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації 

будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути 

створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть 

формуватися учасниками та/або іншими благодійниками. 

 

 

Творча робота яка пропонується для виконання 

1. Благодійні організації як організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

2. Волонтерство  як організаційно-правова форма соціального забезпечення. 

3. Історико-теоретична характеристика соціального забезпечення. 

Завдання для повторення та закріплення матеріалу 

1. Чим між собою різнять поняття соціального захисту та соціального забезпечення? 

2. Що ви знаєте про основні функції соціального забезпечення? 

3. Яким чином Конституція України врегульовує здійснення права на соціальне 

забезпечення? 

4. Які ви знаєте інші організаційно-правові форми соціального забезпечення? 

5. Проаналізуйте місцеві бюджети, соціальні фонди підприємств як організаційно-

правові форми соціального забезпечення. 

6. Проаналізуйте недержавні пенсійні фонди, благодійні організації як організаційно-

правові форми соціального забезпечення. 
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