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сОціАЛьНі ПРОЕКти ЯК ОБ’ЄКт  
ДЕРжАВНОГО УПРАВЛіННЯ НА РЕГіОНАЛьНОмУ РіВНі

Визначено основні напрями, шляхи та пріоритети вдосконалення механізмів 
державного управління соціальними проектами на регіональному рівні. Досліджено 
принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування та розглянуто 
можливі сценарії реформування державного управління системою соціального стра-
хування, соціальних проектів та соціального захисту населення в Україні у посткри-
зовий період.

Ключові слова: механізми державного управління, соціальні проекти, 
регіональний рівень, соціальний захист, соціальне страхування, реформи

Питанню управління соціально-економічним розвитком регіонів на-
лежить ключове місце у системі регіональної політики України, котру, 
на нашу думку, слід розуміти як комплекс заходів, спрямованих на 
розроблення й реалізацію ефективних механізмів управління економіч-
ним, соціальним, культурним та екологічним розвитком регіональних 
спільнот на основі узгодження державних і регіональних інтересів та 
раціонального використання специфічного потенціалу регіонів.

У цьому контексті регіональна політика тісно пов’язана з іншими 
сферами державної політики, що реалізуються на різних рівнях тери-
торіальної організації влади (див. рис. 1). 
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Рис. 1. місце регіональної політики в системі державної соціально-еко-
номічної політики України

Важливим кроком у напрямі нормативно-правового забезпечення 
соціально-економічної політики в регіонах стане прийняття Закону 
України “Про стимулювання розвитку регіонів”, який визначить право-
ві, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної 
політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання їх депре-
сивності. За цим Законом організаційне забезпечення державного стиму-
лювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ державної 
регіональної політики, державних програм економічного і соціального 
розвитку України, законів про Державний бюджет України, загально-
державних програм, інших законів та актів законодавства України, а 
також програм економічного і соціального розвитку автономної Респу-
бліки крим, областей, міст києва і севастополя, місцевих бюджетів.

на виконання згаданого вище Закону кабінет Міністрів України 
має ухвалити постанову “Про затвердження Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2025 року”, яка визначить ключові 
проблеми регіонального розвитку, пріоритети державної регіональної 
політики під кутом зору загальнонаціональних потреб та захисту со-
ціальних інтересів населення.

сьогодні суб’єктами управління соціально-економічним розвитком 
регіонів є:

1) Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, центральні органи виконавчої влади (визначення основних 
напрямів внутрішньої політики та створення нормативно-правового 
поля регіонального розвитку, спрямування процесів комплексного 
соціально-економічного розвитку регіонів, моделювання інструментів 
та механізмів регіонального розвитку);
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2) місцеві органи виконавчої влади (задіяння інструментів та меха-
нізмів регіонального розвитку на місцевому рівні з метою розв’язання 
найактуальніших проблем економічного і соціального розвитку);

3) органи місцевого самоврядування (застосування інструментів та 
механізмів регіонального розвитку на місцевому рівні).

об’єктом управління є регіональна соціально-економічна система, 
якій притаманні такі особливості:

— це динамічна система, що складається з керуючої та керованої підсис-
тем, має велику кількість комунікативних зв’язків, змінюється з часом та 
зазнає значного впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища;

— характеризується окресленням меж, цілісністю, відносною відок-
ремленістю від зовнішнього середовища, неоднорідністю елементів та 
розбіжністю їхніх інтересів, багатофункціональністю тощо;

— у процесі функціонування та розвитку в ній виникає багато су-
перечностей, зокрема між спеціалізацією та комплексністю;

— чутлива до найменших змін, які відбуваються у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах.

Механізми, що характеризують регулівний вплив держави на соці-
ально-економічний розвиток регіонів, показано на рис. 2.
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Рис. 2. механізми державного регулювання розвитку регіонів
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незважаючи на необхідність застосування правових інструментів 
управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні, 
кількість нормативно-правових актів, предметом регулювання яких 
є власне регіональний рівень державної політики, незначна. крім за-
значених проектів це закони України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, а також концепція дер-
жавної регіональної політики, затверджена Указом Президента Украї-
ни (2001 р.), концепція державної регіональної політики, затверджена 
на засіданні кабінету Міністрів України 2 липня 2008 р. (на стадії 
розгляду перебуває проект розпорядження кабінету Міністрів України 
“Про затвердження плану заходів з реалізації концепції державної ре-
гіональної політики”) тощо. 

Питань регіонального розвитку торкаються окремі норми бюджет-
ного та Земельного кодексів. однак немає базового закону щодо ре-
гулювання розвитку регіонів. таку прогалину нині може заповнити 
Закон України “Про засади державної регіональної політики”, проект 
якого розроблено за дорученням кабінету Міністрів України на вико-
нання концепції державної регіональної політики.

слід зазначити, що одним з гострих питань розвитку України та її 
регіонів є реалізація соціальної політики, створення ефективної сис-
теми соціального захисту населення на регіональному рівні. В умовах 
фінансової кризи та у посткризовий період, коли потрібна жорстка еко-
номія бюджетних коштів, а переважна більшість людей не в змозі само-
стійно забезпечити собі гідний рівень життя, зростає роль ефективної 
соціальної допомоги держави, що вимагає вдосконалення механізмів 
державного управління соціальними проектами на регіональному та 
загальнонаціональному рівнях. актуальність цього питання в Україні 
постійно зростає. лише на засадах функціонування розвиненої системи 
соціального захисту населення (у тому числі й на регіональному рів-
ні) Україна може сподіватися на віднайдення у ххі ст. власного без-
печного та стабільного шляху до становлення соціально орієнтованої 
ринкової економіки і на практичне втілення стратегії щодо приєднання 
до складу розвинених країн світу. така постановка питання зумовлює 
актуальність та своєчасність дослідження цієї системної проблеми.

Засади функціонування системи державного управління соціальним 
захистом населення в умовах ринкової економіки у своїх працях ви-
світлили відомі західні вчені В. беверідж [1], Г. браун [2], а. Мюллер-
армак [3], Дж. хабермас [4] та ін. специфіку реформування системи 
соціального захисту населення у процесі трансформаційних перетво-
рень української економіки проаналізували а. Вдовиченко [5], В. близ-
нюк [6], е. лібанова [7; 8], а. Гвелесіані, і. літвін [9], о. новікова [10] 
та ін. Водночас комплекс питань, пов’язаних з ефективним функціону-
ванням механізмів державного управління соціальними проектами на 
регіональному рівні в Україні у посткризовий періоді досі залишається 
невисвітленим. актуальність проблеми та недостатній рівень її розроб-
лення й зумовили необхідність написання цієї статті.

Мета статті полягає у визначенні основних напрямів, шляхів та пріо - 
ритетів удосконалення механізмів державного управління соціальни-
ми проектами на регіональному рівні та системи соціального захисту 
населення в Україні у посткризовий період. Для досягнення цієї мети 
потрібно розв’язати такі завдання:
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— встановити принципи, на яких базується система загальнообо-
в’яз кового державного соціального страхування, що діє в Україні;

— проаналізувати можливі сценарії щодо визначення спеціального 
уповноваженого органу у сфері загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування з урахуванням специфіки посткризового розвитку 
системи соціального захисту населення в Україні;

— виявити переваги та недоліки запровадження єдиної структури 
адміністрування соціального внеску в Україні як складової реформуван-
ня державного управління системою соціального захисту населення;

— запропонувати підходи до структурної реорганізації страхових 
фондів (системи соціального страхування), що існують в Україні, у 
посткризовий період.

базовим принципом удосконалення системи державного управлін-
ня соціальним захистом населення на загальнонаціональному та регіо-
нальному рівнях слід вважати перехід від бюджетного до страхового 
принципу фінансування значної частини видатків на соціальний за-
хист. одним із перспективних напрямів поліпшення управління систе-
мою державного соціального страхування залишається запровадження 
єдиного соціального внеску. При цьому має бути збережено основні 
засади, на яких базується чинна система загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, а саме: страховий принцип фінансу-
вання видатків на соціальну сферу; відокремлення коштів державно-
го бюджету і бюджету соціального страхування; управління фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування з дотри-
манням принципу паритетності сторін соціального партнерства.

Зазначимо, що єдиний соціальний внесок — це консолідований 
страховий платіж, що здійснюється до системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 
регулярній основі з метою забезпечення прав застрахованих осіб на 
отримання страхових виплат за всіма видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Реалізація ідеї єдиного соціаль-
ного внеску в умовах України потребує першочергового вирішення низ-
ки питань. Перше питання пов’язане з економічною сутністю цього 
поняття: чи можна віднести єдиний соціальний платіж до податків, 
чи його слід розглядати як страховий внесок. Від відповіді на нього 
багато в чому залежить вирішення і другого питання, пов’язаного з 
реформуванням системи управління державним соціальним страхуван-
ням, щодо вибору механізму адміністрування збору та обліку єдиного 
соціального внеску. Запровадження єдиного соціального платежу здій-
снюється з метою заміни страхових внесків до всіх фондів соціально-
го страхування. таким чином, за своєю економічною сутністю він є 
страховим внеском і не може розглядатися як податок. Водночас варто 
зазначити: якщо разом із введенням єдиного платежу не передбачити 
впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка базується на 
персоніфікації пенсійних рахунків, то єдиний соціальний внесок нічим 
не відрізнятиметься від податку. на сьогодні відрахування у солідар-
ний пенсійний фонд в Україні за своєю сутністю є податком, оскільки 
вони не пов’язані із сумами, які реально отримує громадянин на пенсії. 
те саме стосується й відрахувань до інших фондів. отже, якщо не буде 
запроваджено персоніфікацію державного соціального страхування, то 
єдиний соціальний платіж може бути прирівняно до податку. Водно-
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час, враховуючи те, що в країні відбувається реформування системи 
пенсійного забезпечення та планується введення державного медично-
го страхування на принципах персоніфікації соціального страхування, 
єдиний соціальний платіж має розглядатися як страховий внесок. цей 
висновок лежить в основі аналізу можливих напрямів удосконалення 
державного управління системою соціального страхування.

нагальна потреба запровадження єдиного соціального платежу 
 зумовлює й структурне реформування системи соціального страхуван-
ня, що діє в Україні. насамперед, необхідно визначити структуру, яка 
має виконувати функції адміністрування збору внесків на соціальне 
страхування та розподілу їх між відповідними страховими фондами. 
слід зазначити, що в Україні серед вчених та фахівців досі немає єди-
ного погляду щодо шляхів вирішення цієї проблеми.

Зауважимо, що головною метою адміністрування збору та обліку 
єдиного соціального внеску є уніфікація системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. При цьому створюється цілісна 
система планування надходжень від сплати єдиного соціального внеску 
та забезпечується проведення єдиної державної політики щодо збору та 
обліку встановлених державою загальнообов’язкових платежів на со-
ціальне страхування. Прозорість системи збору та обліку єдиного соці-
ального внеску дає змогу здійснювати ефективний державний контроль 
за сплатою єдиного соціального внеску за рахунок забезпечення обліку 
в єдиній інформаційній системі.

В оновленій системі соціального забезпечення система адміністрування 
збору та обліку єдиного соціального внеску має виконувати такі функції:

— прийняття та оброблення звітності від платників щодо сум на-
рахованої до виплати заробітної плати (отриманого доходу) та нарахо-
ваних сум єдиного соціального внеску;

— оброблення даних про сплату єдиного соціального внеску та зі-
ставлення їх зі звітною інформацією суб’єктів господарювання;

— облік надходжень від сплати єдиного соціального внеску в систе-
мі централізованих рахунків;

— розподіл надходжень від сплати єдиного соціального внеску за 
видами соціального страхування;

— ведення державного реєстру соціального страхування;
— підготовка офіційної звітності про надходження до фондів загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування від сплати єдино-
го соціального внеску.

на практиці впровадження єдиного соціального внеску передба-
чає визначення спеціального уповноваженого органу у сфері загально-
обов’язкового державного соціального страхування, який забезпечить 
виконання згаданих вище функцій адміністрування. Поряд із цим, має 
бути обрано спеціалізовану розрахункову установу, яка здійснювати-
ме операції з обліку надходжень від сплати єдиного соціального вне-
ску та розрахункові операції щодо розподілу цих надходжень за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (без акуму-
ляції коштів). У цілому зауважимо, що можна спрогнозувати кілька 
сценаріїв стосовно визначення таких структур, кожен з яких характе-
ризується позитивними та негативними рисами. так, перший сценарій 
передбачає, що роль такого уповноваженого органу має відігравати один 
з чотирьох фондів соціального страхування, які нині існують. У цьому 
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разі найоптимальніше обрати Пенсійний фонд України (ПФУ). на ко-
ристь прийняття такого рішення свідчить те, що ПФУ на сьогодні має 
найбільш потужне та розгалужене інформаційне і кадрове забезпечення. 
Враховуючи, що до його функцій належать облік усіх застрахованих 
осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створен-
ня та забезпечення функціонування єдиного державного автоматизова-
ного банку відомостей про застрахованих осіб, вибір Пенсійного фонду 
як уповноваженого органу адміністрування єдиного соціального внеску 
є виправданим. До позитивних наслідків такого сценарію слід віднести 
зосередження функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів та 
веденням єдиної для всіх фондів інформаційної бази, в одному уповно-
важеному органі. це сприятиме забезпеченню прозорості фінансових по-
токів, підвищенню платіжної та звітної дисципліни платників страхових 
внесків і, відповідно, має привести до збільшення надходжень до фондів 
соціального страхування.

на сьогодні зі страхових фондів, що діють в Україні, лише Пенсійний 
фонд має статус центрального органу виконавчої влади. таким чином, 
вибір ПФУ як уповноваженого органу значно посилить вплив держави 
на управління системою соціального страхування, створюючи умови для 
прямого державного втручання у фінансову діяльність фондів. Звернемо 
увагу й на те, що у випадку, який розглядається, матеріально-технічна 
база та інші ресурси, пов’язані зі збором страхових внесків, будуть 
 зосереджені в одному з фондів — Пенсійному, а це порушує принцип 
незалежності фінансової діяльності фондів соціального страхування. і 
хоча формально за іншими фондами залишатимуться всі їхні основні 
функції (керівництво та управління окремими видами соціального стра-
хування, акумуляція страхових внесків, контроль за використанням ко-
штів, забезпечення фінансування виплат за соціальним страхуванням та 
інші функції згідно зі статутами фондів), фактично рівень залежності їх 
від Пенсійного фонду зростатиме, що створюватиме загрозу можливого 
нецільового використання страхових коштів (наприклад, на потреби ви-
плат солідарного рівня пенсійного забезпечення тощо).

За другим сценарієм функції адміністрування збору та обліку єди-
ного соціального внеску мають виконувати спеціальні підрозділи Дер-
жавної податкової адміністрації (ДПа) України, а розподіл внеску 
між страховими фондами має здійснювати Державне казначейство 
України. Перевагою такого підходу є вдосконалення системи облі-
ку коштів, які спрямовуються на соціальний захист населення. При 
цьому в держави з’являється можливість ефективніше контролювати 
кошти соціального страхування та управляти ними. Передбачається 
забезпечити якісно новий рівень персоніфікованого обліку страху-
вальників завдяки гармонізації їх з реєстром фізичних осіб — плат-
ників податків. крім того, передача функцій адміністрування єдиного 
соціального внеску ДПа уніфікує відносини між підприємцями та 
податковою адміністрацією при сплаті податків та зборів (особливо це 
важливо на рівні регіональної економіки, бо спрощує сплату внесків 
і підвищує прозорість цього процесу).

саме другий сценарій, на нашу думку, забезпечує незалежність 
фондів соціального страхування один від одного, але при цьому знач-
но зростає залежність їх від органів виконавчої влади. такий під-
хід може призвести до посилення державного втручання у діяльність 
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фондів, створити умови, коли на фонди соціального страхування може 
бути покладено зобов’язання щодо нецільових виплат, не передбаче-
них  законодавством. Приклади “ручного управління” та адміністра-
тивного державного втручання наявні й нині. кілька років поспіль 
законами про Державний бюджет на Фонд соціального страхування 
на випадок безробіття покладались обов’язки оплачувати витрати 
на соціальні послуги та матеріальне забезпечення незастрахованих 
осіб. Держава зобов’язала Фонд соціального страхування з тимчасо-
вої втрати праце здатності оплачувати перші п’ять днів тимчасової 
непрацездатності працівникам бюджетних організацій, що також су-
перечить базовому закону і спричиняє додаткові витрати фонду. По-
кладання функцій щодо адміністрування єдиного соціального внеску 
на державний орган виконавчої влади створює сприятливі умови для 
поширення такої практики [11].

Реалізація другого сценарію буде виправданою тільки в тому разі, 
якщо єдиний соціальний внесок прирівняти до податку. У цьому ви-
падку ті важелі та способи, якими податкова адміністрація контролює 
сплату податків та зборів, можуть бути застосовані й до єдиного соці-
ального внеску. негативними наслідками зазначеного підходу можна 
вважати відхід від таких принципових засад функціонування системи 
соціального страхування, як відокремлення коштів державного бю-
джету і бюджету соціального страхування та додержання принципу 
паритетності сторін соціального партнерства (останній передбачає, що 
управління коштами фондів соціального страхування не повинні ви-
конувати виключно державні органи влади).

третій з можливих сценаріїв визначення спеціального уповноваже-
ного органу у сфері загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування — об’єднання всіх страхових фондів, що існують, у єдиний 
фонд державного соціального страхування, який має взяти на себе ви-
конання функцій адміністрування збору та обліку єдиного соціального 
внеску. це забезпечить зосередження пов’язаних з формуванням стра-
хових коштів функцій (збору, обліку, контролю за повнотою і вчасністю 
сплати єдиного соціального внеску) та ведення єдиної для всіх фондів 
інформаційної бази в одному органі — об’єднаному Фонді соціального 
страхування, що має сприяти прозорості фінансових потоків і підвищен-
ню платіжної та звітної дисципліни платників страхових внесків.

такий підхід передбачає, що буде збережено основні засади діяль-
ності фондів соціального страхування, а саме: страховий принцип фі-
нансування; відокремлення бюджетних і страхових коштів; принцип 
паритетності сторін соціального партнерства (оскільки об’єднаний 
фонд має бути побудований саме на таких засадах). Держава у цьо-
му випадку братиме участь в управлінні коштами фонду на пари-
тетних засадах разом з іншими сторонами соціального партнерства. 
отже, втілення третього сценарію на практиці значно зменшує загро-
зу можливого ігнорування принципів соціального партнерства з боку 
державної виконавчої влади, обмежуючи ступінь її впливу на діяль-
ність страхових фондів. Водночас негативною рисою такого сценарію 
є створення досить громіздкої установи зі складною та негнучкою 
організаційною структурою, в якій роль фондів, що нині існують, 
відіграватимуть окремі підрозділи. Всі протиріччя та неузгодже-
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ності, котрі виникатимуть у відносинах між фондами, автоматично  
будуть перенесені всередину структури — єдиного Фонду державного 
соціального страхування. така ситуація може ще більше загострити 
наявну нині проблему непрозорості роботи страхових фондів. слід 
враховувати суттєві відмінності в діяльності окремих фондів — вони 
розрізняються за базами нарахування страхових внесків у ці фонди, 
за формами фінансової звітності та звітними періодами, за категоріями 
платників страхових внесків тощо. отже, об’єднання їх в єдиній струк-
турі можливе тільки після виконання значного обсягу робіт щодо уніфі-
кації відмінностей та узгодження діяльності фондів.

Як переконує досвід розвинених країн світу, оптимальним є четвер-
тий сценарій визначення спеціального уповноваженого органу у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, що перед-
бачає створення окремої структури, основною функцією якої є адміні-
стрування збору та обліку єдиного соціального внеску. Розподіл коштів 
між фондами покладається на Державне казначейство. такий сценарій 
позбавлений тих головних недоліків, що роблять усі попередні сценарії 
неефективними.

Упровадження єдиної системи збору та обліку внесків на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування може бути реалізовано 
шляхом об’єднання спільних функцій, які виконують окремі фонди со-
ціального страхування, і зосередження їх здійснення у новоствореній 
спеціальній структурі. це дасть змогу зменшити витрати на управлін-
ня соціальним страхуванням за рахунок усунення дублювання однако-
вих функцій фондами соціального страхування. нова структура — ад-
міністратор єдиного соціального внеску організовується з урахуванням 
принципу паритетності. його головне завдання — створити єдину сис-
тему збору страхових внесків, їх обліку та контролю за повнотою і вчас-
ністю сплати, а також єдину інформаційну систему платників страхових 
внесків та застрахованих осіб. ця структура має бути самоврядною не-
прибутковою організацією, керівництво якою здійснюватиме правління, 
сформоване на основі паритетності представниками держави, застрахо-
ваних осіб і роботодавців. Для збереження принципу паритетності голо-
ва правління фонду та його заступники повинні обиратися на певний 
термін почергово від кожної сторони, а також вони мають бути представ-
никами трьох різних представницьких сторін. Представників від держа-
ви призначає і відкликає кабінет Міністрів України, а представники від 
застрахованих осіб та роботодавців делегуються сторонами самостійно.

основною перевагою такого сценарію є те, що буде створено єдину 
систему збору, обліку та контролю за сплатою страхових внесків. цен-
тралізована база даних про роботодавців і застрахованих осіб дасть змогу 
швидко виявляти неплатників або тих, хто сплачує внески вибірково 
чи не у повному обсязі. отже, додатково така система сприятиме скоро-
ченню проявів тіньової економіки. Поряд із цим, наявність єдиної бази 
даних про застрахованих осіб забезпечить посилення контролю за цільо-
вим використанням страхових коштів унаслідок призначення страхо-
вих виплат не за довідками роботодавців, а за даними персоніфіковано-
го обліку. натомість її відсутність не сприятиме зміцненню фінансової 
стабільності системи соціального страхування та матиме інші негативні 
наслідки. При запровадженні єдиної структури адміністрування соці-
ального внеску значно спрощується процедура взаємодії роботодавця з 
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фондами соціального страхування. У цьому сценарії роботодавцю потріб-
но буде контактувати тільки з адміністратором єдиного соціального вне-
ску. також значно спростять справу єдина база для нарахування страхо-
вих внесків і одна форма фінансових звітів та актів перевірок.  Завдяки 
цьому суттєво скоротяться адміністративні видатки роботодавців на 
оформлення платежів і на підготовку та подання звітності. Водночас не 
передбачається обмеження сфери застосування принципу паритетності 
сторін соціального партнерства в управлінні страховими коштами.

основною метою реалізації цього сценарію є внесення змін в адмі-
ністрування системи збору страхових внесків та усунення дублювання 
функцій фондами соціального страхування. такий перебіг подій не пе-
редбачає відхилення від згаданих вище принципових засад діяльнос-
ті системи загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня: страхового принципу фінансування видатків на соціальну сферу, 
відокремлення коштів державного бюджету і соціального страхуван-
ня, управління фондами загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування на паритетних засадах представниками тих сторін, за 
рахунок яких формуються кошти фондів. Розрахунковою установою, 
котра має здійснювати операції щодо обліку надходжень від сплати 
єдиного соціального внеску та розподілу цих надходжень за видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (без аку-
муляції коштів), має стати Державне казначейство України. До по-
зитивних наслідків такого підходу з погляду функціонування системи 
державного соціального страхування в цілому слід віднести зменшен-
ня адміністративних витрат страхових фондів, підвищення дисциплі-
ни сплати страхових внесків та посилення контролю за їх збиранням. 
Разом із тим, втілення на практиці четвертого сценарію сприятиме 
вдосконаленню взаємовідносин всередині страхової системи: для стра-
хувальників зникне потреба в реєстрації в кожній окремій установі 
(страховому фонді), зменшиться кількість звітів та заходів контролю. 
Реалізація цього сценарію передбачає не тільки створення нового органу 
адміністрування єдиного соціального внеску, а й структурну реорганіза-
цію страхових фондів, що існують. Можливі два підходи до реорганіза-
ції: перший базується на аналізі категорій населення, яким надаються 
відповідні страхові послуги, другий — на групуванні залежно від видів 
страхування та основних функцій, що виконують страхові фонди.

За видами страхування система соціального страхування України по-
діляється на: пенсійне страхування; страхування від безробіття; страху-
вання з тимчасової втрати працездатності; медичне страхування; страху-
вання від нещасного випадку на виробництві. Як показує аналіз, медичне 
страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності мають 
багато спільних рис. Потреба в медичному обслуговуванні та наданні 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та поло-
гами для осіб, що працюють, у більшості випадків виникає при настанні 
одного й того ж страхового випадку. Зазначені випадки регулюються 
положеннями конвенції Міжнародної організації праці “Про медичну 
допомогу та допомогу у випадку хвороби” (№ 130 від 4 червня 1969 р.), 
що передбачає управління цими видами допомоги однією установою 
[12]. необхідно також зауважити, що зниження рівня захворюваності, 
зменшення витрат на виплату допомоги за страхуванням з тимчасової 
втрати працездатності значною мірою залежать від  якості  медичного 
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 обслуговування застрахованих осіб і являють собою єдину систему 
медико-соціального забезпечення тих, хто працює. Виходячи з цього, 
створення окремої структури з медичного страхування крім збільшення 
витрат на організаційні заходи призведе також до значного зростання 
витрат внаслідок дублювання низки функцій зі страхування здоров’я, 
які покладено нині на Фонд соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності (зокрема, щодо відновлення здоров’я застрахованих 
осіб та членів їхніх сімей, дітей, у тому числі на потреби фінансування 
заходів профілактичного характеру). на нашу думку, всі види матері-
ального забезпечення та соціальних послуг, що зараз надаються застра-
хованим особам за загальнообов’язковим державним соціальним стра-
хуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, мають бути 
представлені у складі медичного страхування. таким чином, найбільш 
ефективним кроком, на наш погляд, є збереження трьох фондів, що іс-
нують (пенсійного, на випадок безробіття та від нещасного випадку на 
виробництві), та створення нового фонду медичного страхування, який 
поєднуватиме медичне страхування та страхування з тимчасової втрати 
працездатності.

Висновки
основою вдосконалення системи державного управління соціальним 

захистом населення в Україні у посткризовий період має стати перехід 
від механізмів бюджетного до страхового принципу фінансування знач ної 
частини видатків на соціальний захист населення на регіональному та за-
гальнодержавному рівнях. одним із перспективних напрямів поліпшення 
управління системою державного соціального страхування залишається 
запровадження єдиного соціального внеску, введення якого здійснюється 
з метою заміни всіх різновидів страхових внесків до всіх фондів соціаль-
ного страхування, що нині існують в Україні. За економічною сутністю 
єдиний соціальний внесок є страховим внеском і не може розглядатись як 
податок. Водночас, якщо разом із введенням єдиного соціального платежу 
не передбачити запровадження накопичувальної пенсійної системи (котра 
базується на персоніфікації пенсійних рахунків), то єдиний соціальний 
внесок нічим не відрізнятиметься від податку. отже, враховуючи те, що 
в Україні має відбутися реформування системи пенсійного забезпечен-
ня та планується впровадження державного медичного страхування (на 
принципах персоніфікації соціального страхування), єдиний соціальний 
платіж потрібно розглядати як страховий внесок, що має використову-
ватися тільки за цільовим призначенням. Введення єдиного соціального 
внеску передбачає обрання спеціального уповноваженого органу у сфері 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, до повнова-
жень якого належатиме забезпечення виконання зазначених функцій ад-
міністрування. крім того, виникає потреба у визначенні спеціалізованої 
розрахункової установи, котра здійснюватиме операції щодо обліку над-
ходжень від сплати єдиного соціального внеску та розрахункові операції 
щодо розподілу цих надходжень за видами загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування (без акумуляції коштів).

В Україні доцільно створити окрему структуру, основною функцією 
якої має стати адміністрування збору та обліку єдиного соціального вне-
ску. Розподіл коштів між фондами (найімовірніше)  покладатиметься 
на Державне казначейство. Запровадження єдиної системи збору та об-
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ліку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
може бути реалізовано через об’єднання спільних функцій, виконува-
них окремими фондами соціального страхування, і зосередження їх у 
новоствореній спеціальній структурі. це уможливить зменшення ви-
трат на управління соціальним страхуванням за рахунок усунення дуб-
лювання функцій фондами соціального страхування. До позитивних 
рис такого підходу з погляду функціонування системи державного со-
ціального страхування слід віднести зменшення адміністративних ви-
трат страхових фондів, підвищення дисципліни сплати страхових вне-
сків і посилення контролю за їх збиранням.

цей підхід сприятиме вдосконаленню взаємовідносин всередині 
страхової системи: страхувальникам (у тому числі на регіонально-
му рівні) буде не потрібно реєструватися в кожній окремій установі, 
зменшиться кількість звітів та заходів контролю. Водночас реалізація 
такого сценарію передбачає не тільк и створення нового органу адміні-
стрування єдиного соціального внеску, а й структурну реорганізацію 
страхових фондів, що нині існують. Ми вважаємо, що найефективні-
ше зберегти в Україні три вже наявні фонди соціального страхуван-
ня (пенсійний, на випадок безробіття та від нещасного випадку на 
виробництві), а також створити новий фонд медичного страхування, 
який поєднає медичне страхування та страхування з тимчасової втра-
ти працездатності.
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В.Е. Воротин, Р.Е. Демчак. Социальные проекты как объект государственного 
управления на региональном уровне.

определены основные направления, пути и приоритеты совершенствования ме-
ханизмов государственного управления социальными проектами на региональном 
уровне. исследованы принципы общеобязательного государственного социального 
страхования и рассмотрены возможные сценарии реформирования государственного 
управления системой социального страхования, социальных проектов и социальной 
защиты населения в Украине в посткризисный период.

V.Y. Vorotin, R.Y. Demchak. Social projects as as an issue for state admini stration 
in regions.

The main directions, priorities and ways to improve mechanisms of governmental 
administration for social projects in regions and to reform system of social protection 
in Ukraine in the post-crisis period are specified. Principles of obligatory state social 
insurance are investigated and scenarios for reforms in administration of social insurance, 
social projects and social protection system are considered.


