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Леванда О. М. Соціальне страхування у країнах світу та перспективи для України
Мета статті – визначити перспективні підходи й оцінити доцільність використання в Україні світового досвіду соціального, зокрема пенсійного, 
страхування. На основі аналітичного підходу розглянуто сутність і зміст соціального страхування. Зокрема, досліджено схеми соціального стра-
хування, серед яких виокремлюють: соціальне забезпечення – охоплює всіх працюючих і контролюються та фінансуються державними органами; 
схема для зайнятого населення – включає відносини між роботодавцем і найманим працівником, які забезпечуються як частина умов працевла-
штування; схема індивідуального страхування – укладається виключно з ініціативи страхувальника. Встановлено, що поширеними схемами на 
фоні кризи COVID-19 серед країн світу (і України в тому числі) є допомога в разі хвороби, виплати по безробіттю, пенсії та виплати по інвалідності, 
підтримка медичного страхування, внески на соціальне страхування. Доведено, що соціальне страхування виконує захисну функцію для суспіль-
ства від зовнішніх ризиків. Зокрема, в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції завдяки системі соціального страхування була послаблена 
ступінь впливу кризи COVID-19 на дохід вразливих груп населення за рахунок програм державної політики. Вивчено досвід країн світу щодо програм 
соціального страхування, у тому числі пенсійні схеми з подальшим їх розглядом, а саме: схеми із визначеними внесками (DC); схеми, що управляють-
ся недержавними установами; схеми умовно визначених внесків (NDC); схеми, що управляються сектором державного управління; схеми визначених 
виплат (DВ); гібридні схеми, які поєднують характеристики пенсійних схем DC і DB; схеми, що адмініструються автономним пенсійним фондом. 
Установлено, що пенсійні схеми здійснюються в рамках трьох систем: солідарної, накопичувальної та гібридної. У цілому результати дослідження 
свідчать про те, що управління системою соціального страхування в країнах світу в цілому та в Україні зокрема здійснюється під нормативно-
правовим контролем з боку держави, яка виступає гарантом захисту населення в умовах національних особливостей економіки.
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ance in Ukraine. On the basis of the analytical approach, the essence and content of social insurance are considered. In particular, social insurance schemes 
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for the employed population – includes the relationship between the employer and the employee, which are provided as part of the conditions of employment; 
individual insurance scheme – concluded solely on the initiative of the insurer. It is determined that common schemes against the background of the COVID-19 
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lar, in the context of the spread of coronavirus infection, thanks to the social insurance system, the degree of impact of the COVID-19 crisis on the income of 
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Соціальне страхування є видом економічної ді-
яльності, який у всіх моделях соціальної по-
літики реалізує механізм соціального захисту 

громадян у вигляді відшкодування збитку при наслід-
ках різних ризиків або виникненні проблем у трудовій 
сфері [1; 2]. Вперше термін соціального страхування 
було введено в Німеччині в 1880-х рр. урядом Бісмар-
ка, який запропонував схему страхування від хворо-
би (1883), схему страхування від нещасних випадків 
(1884) і схему страхування від інвалідності та пен-
сійне страхування (1889) [3]. На сьогодні у більшості 
випадків соціальне страхування охоплює відсутність 
заробітної плати через вік (молодих і старих), безро-
біття, втрату працездатності чи стан здоров’я, також 
може охоплювати такі аспекти, як: здоров’я, житло та 
катастрофи [3–5]. Таким чином, розвинена система 
соціального страхування в межах країни надає грома-
дянам ефективні захисні механізми, за рахунок чого 
забезпечує економічну стабільність і соціальну відпо-
відальність у суспільстві. 

Дослідженнями у сфері соціального страхування 
на міжнародному рівні займаються такі науковці, як: 
Cheyne C., Gentilini U., Lynch M. E., Lyons К., Martinović 
A. [3; 4; 10; 13]. Безпосередньо питання пенсійного 
страхування висвітлював Tapia W. [15]. На рівні укра-
їнського суспільства проблеми соціального стра-
хування досліджують: Клименко А. [7], Лібанова Е.  
[5], Нечипоренко С. [6], зокрема питання пенсійного 
страхування – Вишневська О. [9], Ткаченко Л. [12].  
У цих дослідженнях знаходять своє відображення різ-
ні аспекти соціального страхування в межах чинного 
законодавства. Проте, враховуючи тенденції остан-
ніх років, а саме: мінливість соціально-економічних 
і політичних умов в українському суспільстві, зрос-
тає інтерес до ключових питань системи соціального 
страхування, особливо пенсійного забезпечення, яке 
функціонує при відсутньому відтворенні та наявному 
старінні населення.

Мета статті – визначити перспективні підходи 
й оцінити доцільність використання в Україні світо-
вого досвіду соціального, зокрема пенсійного, стра-
хування.

Як правило, соціальне страхування передбачає 
встановлення на національному рівні розміру виплат, 
які визначаються як фіксований відсоток постійного 
заробітку робітника й охоплюють усю робочу силу 
країни. У світовій практиці використовуються дві 
форми соціального страхування [6]: 
 обов’язкове соціальне страхування є части-

ною обов’язкового державного страхування в 
межах чинного законодавства країни; правила 
страхування визначаються державою; форма 
участі у страхуванні – загальна. Страхування 
здійснюється державними позабюджетними 
фондами (трастами) за рахунок внесків робо-
тодавців, працівників і субсидій з державного 
бюджету. Страхувальниками є роботодавці, 
робітники, держава;

 добровільне соціальне страхування є части-
ною добровільної страхової діяльності, яка 
належить до суспільного сектора особового 
страхування; регламентується національним 
законодавством країни; правила страхуван-
ня визначаються страховими організаціями; 
форма участі у страхуванні – колективна. 
Страхування реалізується товариством взаєм-
ного страхування, метою якого є не отриман-
ня прибутку, а виключно страхування своїх 
членів, здійснюється за рахунок приватних до-
ходів громадян, прибутку підприємців. Стра-
хувальниками є юридичні та фізичні особи.

На рис. 1 наведено охоплення соціальним стра-
хуванням в обох формах. У даному контексті 
система соціального страхування включає 

схеми, за якими страхувальники зобов’язані або за-
охочуються страхуватися від таких непередбачених 
випадків: старість, безробіття, нещасні випадки, дов-
готривала допомога, медична допомога шляхом втру-
чання третьої сторони. Отже, соціальне страхування 
базується на виплатах, які залежать від участі в схемі 
та якщо виконується принаймні одна з таких умов:  
1) участь є обов’язковою в межах чинного законодав-
ства; 2) схема є добровільною, що діє на користь ви-
значеної групи працівників, незалежно від того, на-
ймані вони чи не працюють, участь обмежена лише 
членами цієї групи; 3) роботодавець робить внесок 
(фактичний або нормативний) до системи соціаль-
ного страхування від імені працівника, незалежно від 
того, вносить працівник внесок чи ні. 

У науковій літературі виокремлюються такі 
основні принципи соціального страхування [8; 9]:
 соціальне страхування фінансується за раху-

нок внесків, які поділяються між роботодав-
цем і робітником, можливе за участю держави 
у вигляді додаткових внесків або інших субси-
дій із загальних доходів; 

 участь є обов’язковою, окрім високодохідних 
груп населення;

 внески накопичуються в спеціальних фондах, 
з яких виплачується допомога;

 надлишки коштів, які не потрібні для виплати 
поточних допомог, інвестуються для отри-
мання подальшого доходу;

 право людини на допомогу забезпечується 
його записом про внески без будь-якої пере-
вірки необхідності або засобів;

 ставки внесків і допомоги пов’язані з доходом 
особи;

 обов’язкове соціальне страхування забезпе-
чує рівень життя не нижче за встановлений 
законодавством прожитковий мінімум і фі-
нансується державою;

 добровільне соціальне страхування базується 
на внесках у поєднанні з приватними схемами 
страхування.
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Соціальне страхування

Обов’язкове соціальне
страхування 

Страхування на 
випадок потреби

в догляді 

Пенсійне 
страхування

Медичне 
страхування

Обов’язкове соціальне страхування охоплює всіх
працюючих за контрактом протягом трьох місяців і більше

в установах, організаціях, компаніях і приватних особах,
які наймають, використовують та оплачують працю

працівників

 

Страхування
в разі нещасного

випадку

Страхування
на випадок 
безробіття 

Добровільне соціальне 
страхування

Добровільне соціальне 
страхування охоплює 

громадян, які перебувають
у працездатному віці та не 

брали участь у обов’язковому
соціальному страхуванні

Страхувальник

Страхувальник

Рис. 1. Охоплення соціальним страхуванням
Джерело: сформовано за даними [1–3; 6; 7].

Найбільш поширеними схемами соціального 
страхування на сьогодні є допомога в разі 
хвороби, виплати по безробіттю, пенсії та 

виплати по інвалідності, підтримка медичного стра-
хування, внески на соціальне страхування [1]. Огляд 
схем соціального страхування по країнах світу й 
Україні наведено в табл. 1.

Зазначимо, що Україна серед аналізованих 
країн, за даними Всесвітнього Банку [11], є країною 
з найменшим рівнем доходу економіки, але держав-
на соціальна політика спрямована на захист доходу 
вразливих груп населення.

Особливим видом соціального страхування є 
схеми, що стосуються пенсійних виплат. Пенсійні ви-
плати в основному стосуються тих, кому забезпечу-
ється дохід на пенсії, але також покриває непередбаче-
ні обставини, що породжують виплати, оскільки осно-
вний дохід через смерть або непрацездатність уже не 
може забезпечити дохід особі або утриманцям [1; 12].

Водночас системи соціального страхування 
розрізняються за трьома режимами соціального за-
безпечення, в основі яких лежать принципи бісмарк-
ської моделі [3; 13], а саме: континентальний, сканди-
навський і англосаксонський типи. Континентальний 
тип гарантує стандарт життя на рівні мінімальних по-
треб і запроваджується в Німеччині та Франції. Скан-
динавський тип гарантує стандарт життя, що відпо-
відає потребам середнього класу та запроваджується 

в Данії та Швеції. Англосаксонський тип гарантує 
скромний і економічний стандарт життя, використо-
вується у Великій Британії. Загальним для усіх трьох 
режимів соціального забезпечення є те, що бісмарк-
ська модель передбачає стягування цільового подат-
ку із заробітної плати та забезпечує в багатьох країнах 
охоплення системою соціального захисту в міру того, 
як працівники працевлаштовуються у формальному 
секторі економіки [3]. Однак, як зазначають експерти 
Світового Банку [14], для країн, що розвиваються, де 
зайнятість у неформальному секторі становить понад 
дві третини робочої сили країни, принцип фінансу-
вання за рахунок страхових внесків не є ефективним, 
оскільки ця форма соціального страхування виклю-
чає працівників неформального сектора.

Резюмуючи вищевикладене, можна зазначити, 
що соціальне страхування включає такі схеми [1]:
 соціальне забезпечення – це схеми, що охоп-

люють усіх працюючих або значну їх частину 
та контролюються й фінансуються державни-
ми органами. З цієї причини їх вважають пу-
блічними схемами. Крім того, схеми соціаль-
ного забезпечення в більшості випадків вста-
новлюються відносно оплати праці, тобто 
внески, які підлягають отриманню за певний 
період і використовуються для фінансування 
виплат, що підлягають сплаті в той самий пе-
ріод. Пенсійні виплати, що надаються за до-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РА
Ц

І Т
А 

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

П
О

Л
ІТ

И
КА

197БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2021
www.business-inform.net

Таблиця 1

Програми соціального страхування по окремих країнах світу і Україні, 2020 р.

Країна Оплачуваний  
лікарняний лист

Виплати  
по безробіттю

Підтримка  
медичного  

страхування

Пенсії  
та виплати  

по інвалідності

Внески  
на соціальне 
страхування

Греція – + – – –

Данія + – – – –

Канада + – – + –

Німеччина + – – + +

Польща – + – – +

США + – – + +

Україна + + – + –

Франція + + – – –

Чехія + – – – –

Швеція + – – – +

Джерело: складено за даними [10].

помогою соціального забезпечення, назива-
ють пенсії першого рівня; 

 схема для зайнятого населення включає від-
носини між роботодавцем і найманим праців-
ником, в яких право на виплати соціального 
страхування забезпечується як частина умов 
працевлаштування. Дані програми охоплю-
ють приватні та державні схеми (де в ролі 
роботодавця виступає уряд). Пенсійні схеми 
в контексті зайнятості встановлюються як 
накопичувальні – тобто внески, що надходять 
за певний період, використовуються для фі-
нансування майбутніх виплат, окрім випадку, 
коли пенсійна схема фінансується урядом. 
Схеми на основі зайнятості називають пенсія-
ми другого рівня;

 схема індивідуального страхування полягає в 
тому, що вона укладається виключно з ініціа-
тиви страхувальника, тоді як поліси, які ква-
ліфікуються як соціальне страхування, від-
ображають втручання третьої сторони, уряду 
або роботодавця. Оскільки поліси страху-
вання життя укладаються членами домогос-
подарств з власної ініціативи та, як правило, 
передбачають відсутність або відносно незна-
чний перерозподіл між різними домогоспо-
дарствами, що використовують подібні полі-
си, їх придбання та розпорядження реєстру-
ються лише на фінансових рахунках у вигляді 
схем заощаджень окремих домогосподарств і 
не відображаються на рахунку перерозподі-
лу доходу. Індивідуальні страхові поліси для 
страхування від старості зазвичай називають 
пенсійними схемами третього рівня.

Останніми роками спостерігається зростаючий 
інтерес до схем, формування сум і виплат пенсій у 
рамках одних питань: платоспроможності пенсійних 

систем і політики щодо справедливості поколінь у 
суспільствах, що старіють. Зважаючи на актуальність 
цих питань, нами були розглянуто програми соціаль-
ного страхування саме в контексті існуючих у світі 
пенсійних схем (рис. 2).

Як показано на рис. 2, відокремлюють сім видів 
пенсійних схем соціального страхування: 
 схеми із визначеними внесками (DC) перед-

бачають, що виплати, які виплачуються пра-
цівникові при виході на пенсію, визначаються 
виключно з точки зору рівня коштів, накопи-
чених за рахунок внесків, які були отриман-
ні у процесі трудового життя працівника, та 
збільшення вартості, що виникає в результаті 
інвестицій цих коштів розпорядником (мене-
джером) схеми; 

 схеми, що управляються недержавними уста-
новами (інститутами), можуть включати не-
фінансові корпорації, фінансові корпорації, 
домогосподарства, які виконують роль робо-
тодавців, і некомерційні установи, що обслу-
говують домогосподарства;

 схеми умовно визначених внесків (NDC) 
включають гарантовану мінімальну суму до 
сплати. У схемах NDC внески як від праців-
ників, так і від роботодавців зараховуються та 
накопичуються на індивідуальних рахунках. 
Ці індивідуальні рахунки є умовними в тому 
сенсі, що внески в схеми використовуються 
для пенсійних виплат нинішнім пенсіонерам, 
тобто така схема є солідарною;

 схеми, що управляються сектором державно-
го управління;

 схеми визначених виплат (DВ) – це виплати, 
які виплачуються працівникові при виході на 
пенсію, визначаються за допомогою формули 
або в поєднанні з гарантованою мінімальною 
сумою, що підлягає виплаті;
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Пенсійні виплати

Соціальне
страхування

Соціальна
допомога

Індивідуальні
страхові поліси

Непенсійні
виплати

Пенсійні схеми
соціального

забезпечення 

Пенсійні схеми,
пов’язані

із занятістю

схеми
з визначеними
внесками
(DC)

схеми,
що управляються
недержавними
установами;
схеми умовно
визначених
внесків (NDC);
схеми,
що управляються
сектором державного
управління

схеми визначених
виплат (DB);
схеми, зафіксовані
в центральній системі
національних
рахунків;
схеми,
що адмініструються
автономним
пенсійним фондом

 









Рис. 2. Пенсійні схеми соціального страхування
Джерело: сформовано за даними [1; 15;16].

 схеми, зафіксовані в центральній системі на-
ціональних рахунків, поєднують характерис-
тики пенсійних схем DC і DB;

 схеми, що адмініструються автономним пен-
сійним фондом, фінансовою корпорацією.

Основні схеми відрізняються також за спосо-
бом визначенням вартості виплат у вимірюванні пен-
сійних прав. Для схем із визначеними внесками (DC) 
права на виплату залежать від поточної вартості фі-
нансових активів, які набуваються за рахунок пенсій-
них внесків, унаслідок чого вартість виплат дорівнює 
ринковій вартості фінансових активів, що перебу-
вають у пенсійному фонді. Для схем із визначеними 
виплатами (DB) суми майбутніх виплат узгоджують-
ся заздалегідь, унаслідок чого їх вартість повинна 
отримуватися на основі актуарної оцінки. Для схем, 
якими керують приватні установи, дані про пенсії 
отримувачів, як правило, базуються на даних бухгал-
терського обліку підприємств чи нагляду. 

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що по-перше, соці-

альне страхування є засобом, який захищає всіх людей 
від соціально-економічних ризиків. По-друге, соціаль-
не страхування стимулює людей вносити свій вклад в 

розвиток національної економіки та попереджає не-
гативний вплив несприятливих соціальних явищ на 
економіку, зокрема і посилених пандемією COVID-19. 
За допомогою включення державних субсидії у сис-
теми страхування можна здійснити перерозподіл до-
ходу між людьми з різними профілями ризику, що як 
мінімум забезпечує задоволення основних потреб лю-
дини у випадку зіткнення з безробіттям, пораненням 
на виробництві, старістю тощо. Також установлено, 
що в основі програм соціального страхування лежить 
забезпечення базового прожиткового мінімуму, який 
фінансується державою або особистими внесками з 
приватного рахунку страхувальника. У світі викорис-
товуються три типи систем пенсійного страхування: 
солідарний, накопичувальний і гібридний, спрямова-
ність та ефективність яких суттєво залежить від рівня 
розвитку економіки країни. 

Для України, яка є країною з доходом нижче 
середнього, а негативний вплив демографічного фак-
тора на пенсійні виплати посилюватиметься, пер-
спективним варіантом буде поступовий перехід від 
солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Це 
стратегічне рішення дасть можливість працездатній 
особі, незалежно від форми зайнятості (формаль-
ної та/або неформальної) здійснювати накопичення 
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на індивідуальних рахунках для того, щоб у майбут-
ньому забезпечити достойний стандарт життя, який 
відповідає потребам сучасності. Упровадження на-
копичувальної системи дозволить знизити тиск на 
державні фінанси. Також, зважаючи на значний обсяг 
тіньової економіки, розвиток системи добровільного 
пенсійного страхування сприятиме виведенню дохо-
дів у легальну сферу та перетворення їх на інвестиції, 
які є провідним чинником розвитку економіки. Вод-
ночас схеми пенсійного страхування, які передбача-
ють здійснення управління активами недержавними 
установами, можуть виявитися неефективними че-
рез низьку довіру населення до таких фондів, а також 
через інституційні ризики для самих фондів.              
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Василик А. В., Купріян М. В. Сучасні тренди в процесах добору персоналу в нових соціоекономічних умовах
Узагальнення змін і викликів, які формує нова соціоекономічна реальність, дало можливість систематизувати тренди в рекрутингу персона-
лу, в процесах і методах добору в умовах пандемічних обмежень та дедалі більшої диджиталізації. Серед таких тенденцій досліджено: вико-
ристання штучного інтелекту та роботів; автоматизацію процесів; використання агрегації; використання соціальних мереж; застосування 
HR-аналітики; дедалі ширше використання фрілансу; одночасну роботу з поколіннями XYZ; фокус на Employee Experience (EX) та ін. Зазначені 
зміни позначаються на моделі компетентностей фахівця з добору персоналу, в якій традиційні компетентності доповнюються новими, акту-
алізуються та набувають нових рис. Актуалізуються в умовах пандемії гнучкість, адаптивність і стресостійкість. Поряд із цим залишається 
актуальною загальна психологічна компетентність, яка передбачає використання відповідних методів та інструментів в умовах віддаленої 
роботи; зростає роль емоційного інтелекту. Нова соціоекономічна реальність вимагає також здатності до пошуку та впровадження іннова-
ційних рішень, до виконання супутніх функцій – просування бренду роботодавця, супроводу процесів онбордингу й адаптації новоприйнятих пра-
цівників в умовах віддаленої роботи чи гібридних режимів праці під час пандемічних обмежень. В умовах віддаленого та змішаного режимів праці 
підвищується роль здатності фахівця з добору до підтримання високої продуктивності праці, дотримання оптимальних строків, забезпечення 
результату за оптимальних витрат. Розвинені аналітичні здібності та динаміка мислення, комунікативна компетентність у нових умовах, 
здатність до самостійної організації свого робочого дня, робочого середовища та процесів добору персоналу, дотримання work-life balance та-
кож стають ключовими компетентностями. Відповідно, роль фахівця з добору нині не зводиться лише до пошуку, відбору, залучення кандидатів, 
але й доповнюється суміжними функціями та потребує задіяння широкого спектра особистісних компетентностей. У сучасних умовах фахівець 
з добору має поєднувати також ролі HR для фрілансерів, лідера з формування нових посад, агента зі збору HR-даних, HR для поколінь XYZ, провід-
ника велл-бінг орієнтованого менеджменту персоналу тощо.
Ключові слова: добір персоналу, диджитал-технології, рекрутмент, матриця компетентностей, тренди в доборі персоналу.
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