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У статті здійснено аналіз стану бюджетного фінансування соціального захисту в Україні та розгляну-
то тенденції його розвитку. Визначено основні проблеми та особливості фінансування соціального захис-
ту на всіх рівнях бюджетної системи. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності бюджетного 
фінансування соціального захисту населення в Україні.
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В статье проанализировано состояние бюджетного финансирования социальной защиты в Украине 
и рассмотрены тенденции его развития. Определены основные проблемы и особенности финансирова-
ния социальной защиты на всех уровнях бюджетной системы. Предложены мероприятия по повышению 
эффективности бюджетного финансирования социальной защиты населения в Украине.
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The present article analyzes the state budget funding of social protection in Ukraine and the tendencies of its 
development.The main problems and peculiarities of social protection funding at all levels of budget system were 
specified. The measures to improve the efficiency of social protection budget funding of social protection in Ukraine 
is suggested.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. однією з головних функ-
цій держави є проведення соціальної політики, 
яка здатна забезпечити повноцінний розвиток 
людини, реалізацію її інтелектуального і про-
фесійного потенціалу. нині державна система 
соціального захисту є необхідністю для стабіль-
ного функціонування сучасного суспільства. це 
зумовлено, насамперед, складною фінансово-
економічною ситуацією в державі, частковою 
окупацією її території, веденням військових 
дій на сході країни, стрімким зниженням рівня 
життя її громадян і, як наслідок, збільшенням 
кількості малозабезпечених верств населення, 
інвалідів, переселенців, багатодітних сімей та 
інших категорій осіб, що потребують різного 
роду соціальної допомоги. соціально-еконо-
мічні процеси, що відбуваються в останні роки 
в україні, сприяють зниженню рівня зайнятості 
населення, якості й доступності суспільних благ 
у сфері охорони здоров’я, освіти та культури.

створення ефективної системи соціального 
захисту населення є домінуючим завданням у 

процесі побудови соціально-економічної моделі 
суспільства на сучасному етапі в україні. одним 
із визначальних чинників, що сприяє форму-
ванню дієвого соціального захисту громадян, 
є фінансове забезпечення цієї сфери, яке, з 
огляду на нинішні обставини та фінансові мож-
ливості держави, є обмеженим. отже, надзви-
чайно важливим для стабільного забезпечення 
соціального захисту в україні є ефективне 
бюджетне фінансування соціальних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. основні засади 
формування та розвитку системи фінансового 
забезпечення соціального захисту населення 
знайшли відображення у працях зарубіжних 
учених: Ф. бастіа, а. вагнера, л. ерхарда, 
Дж.М. кейнса, і. озерова, Дж. стігліца та ін. 
Питанням фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту населення в умовах економіч-
них перетворень присвячено праці вітчизня-
них учених: о. василика [1], о. величко [2], 
с. корецької [3], е. лібанової [4], з. лободіної 
[5], М. Мальованого [6], Д. сухового [7], в. тро-
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піної [8], н. Шаманської [9] та ін. Проте у зв’язку 
з погіршенням фінансово-економічної ситуації в 
україні ця проблема потребує постійного дослі-
дження з урахуванням сучасних соціально-еко-
номічних тенденцій розвитку суспільства і дер-
жавних фінансів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз стану та тен-
денцій розвитку бюджетного фінансування соці-
ального захисту в україні, визначення основних 
проблем та розроблення шляхів його подаль-
шого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. світовою теорією і практикою дове-
дено, що в ринкових умовах система фінансу-
вання соціального захисту має багатоканальну 
структуру, яка складається з коштів державного 
та місцевих бюджетів, державних та недер-
жавних соціальних фондів, суб’єктів господа-
рювання різних форм власності, спонсорів та 
населення.

найвагомішими джерелами фінансування 
соціального захисту населення є кошти дер-
жавного і місцевих бюджетів, а також страхо-
вих фондів, тому про те, наскільки достатнім є 
рівень фінансування однієї з основних функцій 
держави – соціального захисту, а також щодо її 
пріоритетності на певному етапі соціально-еко-
номічного розвитку країни, можна судити з ана-
лізу обсягів, структури державних видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення у 
їх загальній сумі та у ввП.

в україні в державних витратах соціальні 
видатки завжди займали провідне місце, а 
бюджет країни (державний і місцеві) був одним 
з основних джерел фінансування системи соці-
ального захисту. так, у 2011 р. вони становили 
105 434 761 тис. грн., або 25,29% від загаль-

ної суми видатків, та протягом досліджуваного 
періоду мали тенденцію до зростання. за п’ять 
років витрати на соціальний захист та соціальне 
забезпечення у зведеному бюджеті україни 
збільшилися до 176 339 837 тис. грн. у 2015 р., 
або на 67,25%. вагоме місце у складі видатків 
зведеного бюджету на 2015 р. займає фінан-
сування соціального захисту та соціального 
забезпечення – 26%, охорони здоров'я – 22%, а 
також освіти – 30% [10] (рис. 1).

особливо стрімке зростання спостеріга-
лося у 2015 р. – на 38 335 154 тис. грн., або у 
1,3 рази (таке зростання пов’язано зі збільшен-
ням видатків бюджету на пенсійні виплати та 
соціальні допомоги). у 2015 р. частка видатків 
на соціальний захист пенсіонерів дорівнювала 
56%, водночас видатки на соціальний захист 
сім’ї, дітей та молоді – 21%, а також допомога у 
вирішенні житлового питання – 9% [11] (рис. 2).

у нашій державі фінансування соціальних 
видатків рівномірно розподіляється між держав-
ним і місцевими бюджетами. При цьому фінан-
сування соціальних послуг, які безпосередньо 
споживає населення, здебільшого здійснюється 
за рахунок коштів місцевих бюджетів (рис. 3).

слід відзначити, що частка соціальних 
видатків, які фінансуються з місцевих бюдже-
тів, із кожним роком зростає. якщо у 2011 р. 
88,1% усіх витрат на соціальний захист та 
соціальне забезпечення фінансувалося із міс-
цевих бюджетів, то в 2014 р. – 91,8%, у 2015 р. 
– 88,4%. водночас збільшується й абсолютний 
розмір соціальних видатків. у 2015 р. він дорів-
нював 76 753 млн. грн. проти 43 781 млн. грн. 
у 2011 р. частка видатків на соціальний захист 
та соціальне забезпечення в україні станом 
на 2016 р. становить понад 30% зведеного 
бюджету, це майже 11% від ввП. Проте, якщо 
враховувати видатки фондів соціального 

Рис. 1. Структура видатків Зведеного бюджету за 2011 та 2015 рр. 
Джерело: [10]
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страхування, у тому числі Пенсійного фонду 
(загалом – 365,6 млрд. грн.), то частка видат-
ків на соціальний захист та соціальне забез-
печення в україні у розрахунку до ввП ста-
новитиме 16,2% від ввП. із цим показником 
ми перебуваємо приблизно на одному рівні з 
такими країнами, як словаччина, австралія, 
сШа [12].

збільшення у структурі видатків на соціаль-
ний захист за рахунок коштів місцевих бюджетів 
відбулося в результаті фінансової децентралі-
зації: прийнято зміни до бюджетного та Подат-
кового кодексів україни щодо передачі органам 
місцевого самоврядування додаткових бюджет-
них повноважень і закріплення стабільних дже-
рел доходів для їх реалізації. 

Рис. 2. Структура видатків на соціальний захист за 2015 р. 
Джерело: [11]

Рис. 3. Динаміка зміни абсолютного та відносного розмірів витрат на соціальний захист  
і соціальне забезпечення за рівнями бюджетної системи

Джерело: [10]
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за наявного збільшення фінансування видат-
ків на соціальну сферу протягом п’яти років, на 
жаль, неможливо стверджувати про його ефек-
тивність, особливо на місцевому рівні. це є не 
менш важливою проблемою і пов’язано з тим, що 
соціальна допомога виплачується населенню, 
яке її не потребує з погляду рівня добробуту. за 
словами прем ̓єр-міністра в. Гройсмана, лише 
25% людей, які отримують соціальну допомогу 
від держави, дійсно її потребують [13]. у системі 
соціального захисту україни існує значна кіль-
кість натуральних трансфертів та різноманітних 
соціальних пільг, які охоплюють, за підрахун-
ками експертів [14], від 25–50% населення. вар-
тість пільг, які, згідно з чинним законодавством, 
повинні надаватися, за різними оцінками, стано-
вить від 19 до 29 млрд. грн., але реально фінан-
сується з держбюджету тільки незначна частина 
[15]. отже, більшість із них є декларативною, 
фінансування за рахунок бюджетних коштів або 
не здійснюється взагалі, або є недостатнім за 
обсягом чи несистематичним.

з огляду на це, на нашу думку, необхідно:
– удосконалити міжбюджетні відносини в 

напрямі збільшення повноважень місцевих 
органів влади під час розрахунку потреби у 
фінансових ресурсах для соціального захисту 
населення;

– створити ефективну систему моніторингу 
витрачання коштів на соціальний захист та 
визначення ефективності відповідного виду 
соціальної допомоги, послуги чи пільги;

– переглянути критерії визначення майно-
вого стану сім’ї; сформувати на місцевому рівні 
бази даних одержувачів усіх видів соціальних 
допомог та передати їх до державного реєстру 
осіб, які користуються або мають право на від-
повідні соціальні виплати, допомоги і пільги;

– посилити адресність соціальної допомоги і 
підвищити ефективність її використання;

– більшою мірою залучати громадські орга-
нізації до соціального захисту окремих категорій 
населення.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. таким 
чином, у системі соціального захисту україни при-
сутня низка проблем, які потребують негайного 
вирішення: непрозора законодавча база, наяв-
ність великої кількості неефективних соціальних 
пільг, недосконала система фінансування та бюро-
кратія в органах соціального захисту. бюджетне 
фінансування соціального забезпечення в україні 
також має низку проблем, особливо на місцевому 
рівні. Поліпшення фінансового забезпечення соці-
ального захисту неможливе без зміцнення фінан-
сової бази та підвищення фінансової незалеж-
ності місцевих бюджетів.

Державна система фінансування соціальних 
виплат, пільг і допомоги залишається одним 
з основних складників всезагальної та комп-
лексної системи соціального захисту україни 
та потребує реформування, зміни підходів до 
організаційних принципів надання та фінансу-
вання державної соціальної допомоги, впро-
вадження нових шляхів та методів, які без 
додаткових затрат коштів, матеріальних засо-
бів дадуть змогу працювати більш результа-
тивно на користь тих, хто потребує соціального 
захисту. такими напрямами є: вдосконалення 
законодавства в соціальній сфері, перехід від 
надання пільг та дотацій до адресної допо-
моги, скорочення переліку неефективних соці-
альних виплат, зменшення монополії держави 
на ринку соціальних послуг. реформування 
системи соціального захисту допоможе змен-
шити видатки державного бюджету та покра-
щить добробут незахищених верств населення. 
отже, подальші наукові дослідження необхідно 
здійснювати в напрямі зміни ролі держави у 
формуванні держави загального добробуту, у 
створенні таких умов, що дали б змогу її грома-
дянам забезпечити собі достойний рівень життя. 
також в основі майбутніх наукових досліджень 
лежить пошук шляхів збільшення питомої ваги 
інших джерел фінансування сфери соціального 
захисту населення, крім бюджетних.
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