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ТЕМА 9. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ: 
СУТНІСТЬ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Л. В. Нечипорук, доктор економічних наук, професор

Страхування забезпечує стабільність, соціальні гарантії в суспільстві за 
допомогою механізму фінансового захисту. Протягом століть страховий захист 
удосконалювався, змінювалися його організаційні форми, методи компенсації 
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збитків, посилювалася розмаїтість страхових програм у міру розширення 
страхових інтересів і зміни страхових ризиків. При цьому на всіх етапах сво-
го розвитку вирішувалося завдання забезпечення безперервності суспільного 
відтворення через компенсацію збитків від стихійних та інших небезпек кож-
ного з його учасників. 

Модернізація страхового захисту в Україні відбувається в умовах форму-
вання соціальної держави, на що накладають відбиток як інверсійний харак-
тер ринкових трансформацій, так і процеси глобалізації економіки. 

Зазначимо, що основними принципами функціонування соціальної дер-
жави в Україні є:

принцип загального добробуту, критерієм дотримання якого є високий 
рівень життя населення, що визначається обсягом і структурою споживання, 
сукупністю поточних доходів та накопичень, забезпеченістю якісним житлом 
тощо;

принцип соціальної справедливості, який визначає міру забезпечення 
окремих громадян матеріальними і духовними благами відповідно до їх вне-
ску в суспільно корисну працю;

принцип солідарності, що ґрунтується на соціальній відповідальності 
працюючих за непрацездатних, в основі якої домінує моральний компонент, 
котрий має бути підкріплений юридичною відповідальністю;

принцип субсидіарності, що має дві складові: по-перше, це перетікання 
коштів від більш успішних до менш успішних за ринкових умов; по-друге, 
цей принцип передбачає законодавче регулювання взаємодії у соціальному 
секторі державних і недержавних структур з наданням громадським та при-
ватним ініціативам переваги у фінансуванні соціальних програм;

принцип соціальної безпеки, що зумовлює та гарантує безпеку людини, 
суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом скоордино-
ваної системи національної безпеки і соціальної політики, розвитку системи 
соціального (державного та недержавного) страхування, інтеграції України в 
міжнародну систему соціального розвитку [1]. 

Л. Ільчук, А. Сивак та А. Супруненко до основних напрямків «діяльності 
сучасної соціальної держави включають: заходи із заохочення економічного 
зростання (стимулювання попиту на ринку праці, політика цін і доходів тощо); 
перерозподіл національного доходу на користь соціально вразливих верств 
(за ознакою віку — молодь та пенсіонери, за ознакою статі — жінки, за озна-
кою фізичних вад — інваліди тощо); розвиток доступних для всіх охорони 
здоров’я, освіти, культури. При цьому обсяг соціальної допомоги має бути 
виваженим, бо надмірна соціальна допомога призводить до завищених очіку-
вань, зниження мотивації до праці та розвитку психології соціального утри-
манства» [2]. 
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Інверсійний тип ринкової трансформації, як зазначає А. Гриценко, перед-
бачає протилежні переходи: від загального одержавлення власності до розви-
тку різноманітності її форм, від державної монополії до включення конку-
рентних принципів, від директивно-планових цін до вільного ціноутворення 
та ін. [3, с. 277]. Факторами становлення інверсійного типу страхового за-
хисту в Україні були:

а) порушення закономірностей первісного накопичення капіталу, що ви-
значило участь страхових організацій у реалізації таких сучасних методів 
первинного накопичення, як приватизація і інфляція (побудова безлічі стра-
хових пірамід при реалізації програм страхового захисту на випадок інфляції 
в умовах гіперінфляції, що призвело до масових невиплат, а отже, до накопи-
чення і перерозподілу грошового багатства);

б) переструктурування економіки України, що завершилося зростанням 
частки сировинних галузей, старінням основних фондів підприємств за від-
сутності капіталовкладень, загостренням ситуації ризику, але відсутністю 
фундаменту передумов для розвитку попиту на страховий захист, за винятком 
схем податкової оптимізації та легалізаційних механізмів;

в) зміна форм соціалізації, притаманних директивно-плановій економіці, 
за відсутності соціалізації капіталу, що видозмінила програми особистого 
страхування (довгострокове страхування життя, медичне страхування, стра-
хування від нещасного випадку), перевівши їх переважно у ранг інструментів 
мінімізації податків. 

Глобалізація страхового ринку — суперечливий процес. З одного боку, 
вона модернізує механізм страхової діяльності за рахунок застосування прин-
ципово нових технологій, дозволяє диверсифікувати ризики і скорочувати 
вартість послуг, а з другого — участь у процесах глобалізації не завжди є 
ефективною і безпечною для національних страхових операторів. Є ризики 
їх поглинання, зумовлені низьким рівнем розвитку і перспективністю поля 
діяльності для транснаціональних страховиків. Глобалізація світового стра-
хового ринку спричиняє ліквідацію законодавчих та економічних бар’єрів між 
національними страховими ринками, що під впливом змін у світовій еконо-
міці й реалізується на сучасному етапі, а в остаточному варіанті забезпечить 
формування глобального страхового простору. 

Страхування виступає однією з організованих форм заощаджень населен-
ня. Механізм страхування специфічних ризиків інвестування заощаджень 
населення шляхом укладення відповідних угод зі страховими компаніями 
ефективно сприяє підвищенню фінансової безпеки населення, його довіри до 
фінансово-кредитних установ та активізації процесів трансформації заоща-
джень населення в інвестиційні ресурси для розвитку економіки. 
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Також страхування — це система економічних відносин, що включає, по-
перше, утворення за рахунок внесків юридичними і фізичними особами спе-
ціального фонду коштів; по-друге, його використання для відшкодування 
збитків, втрати майна внаслідок стихійних лих та інших несприятливих ви-
падкових явищ, а також для надання громадянам допомоги при настанні ви-
значених подій в їхньому житті. 

Страхування характеризують такі ознаки:
відносини страхування мають ризиковий характер;− 
страхові співтовариства формуються з числа страхувальників і страхо-− 

виків;
кошти страхового фонду утворюються за рахунок спеціальних внесків − 

юридичних і фізичних осіб, що призначаються для відшкодування заздалегідь 
передбачених збитків;

кошти страхового фонду на відміну від фінансів можуть бути представ-− 
лені в натуральній формі;

кошти страхового фонду можуть перерозподілятися тільки серед зам-− 
кненого кола осіб;

матеріальні наслідки збитків перерозподіляються між усіма платниками − 
страхових внесків;

страхова діяльність є самоокупною;− 
особисте страхування поєднує ризикову та ощадну функції. − 

Зауважимо, що країни, в яких відбуваються соціально-політичні пере-
творення, поступово відмовляються від непосильних соціальних гарантій 
і неефективної та економічно обтяжливої системи соціального забезпечен-
ня, яка дісталася їм у спадок від радянських часів, і тільки починають 
усвідомлювати переваги страхування життя, що гальмується такими про-
блемами: доходи здебільшого є низькими, тому і безпосередні умови жит-
тя неминуче є більш пріоритетними; політичне, суспільне та економічне 
середовища характеризуються невизначеністю, зберігаються перспективи 
знищення приватних заощаджень через інфляційні процеси, а також без-
посередньо власного економічного існування, наприклад, через можливість 
безробіття. 

У світі поступово були сформовані три моделі соціального захисту. 
1. Модель О. Бісмарка, яка започаткувала створення системи соціального 

страхування в Німеччині і широко застосовується також в Австрії, Франції, 
Швеції, давала можливість вперше здійснити суспільний перерозподіл до-
ходів з метою соціального захисту нижчих верств населення, до яких на той 
час належали наймані працівники промислових підприємств і відносно яких 
й законодавчо закріплювалися певні соціальні гарантії в разі втрати праце-
здатності або роботи. Відповідно до цієї моделі забезпечення засновано ви-
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ключно на праці і тому поширюється тільки на тих осіб, які зуміли завоювати 
для себе це право своєю працею; обов’язкове забезпечення тільки для тих 
найманих працівників, заробітна плата яких нижча визначеної мінімальної 
суми, тобто для тих, хто не може користуватись індивідуальним страхуванням; 
забезпечення, засноване на методології страхування, що встановлює паритет-
не співвідношення між внесками найманих працівників та роботодавців, а 
також між виплатами та внесками; забезпечення, яким управляють самі ро-
ботодавці та наймані працівники [4, с. 42]. 

2. Модель У. Беверіджа, яка була розроблена для Великої Британії і запро-
понувала нові підходи до політики соціального забезпечення: держава не 
тільки взяла на себе захист від соціальних ризиків утрати працездатності 
через старіння, інвалідність, безробіття, а й відповідала за медичну допомогу 
і лікування, ритуальні послуги, професійну перепідготовку, надавала допо-
могу на дітей, у разі смерті годувальника, розлучення і материнську допо-
могу. При цьому розміри більшості видів допомоги не залежали від поперед-
нього заробітку і були однаковими. Розміри пенсій визначалися родинним 
станом: наприклад, пенсії були вищими для подружньої пари, де дружина не 
працювала. Для одержання таких виплат застрахованим потрібно було роби-
ти обов’язкові внески. Однак внесок був єдиним і охоплював відразу всі 
страхові випадки без будь-якого спеціального поділу. Всі пенсії і соціальні 
допомоги виплачувалися з Фонду соціального страхування, а державні допо-
моги здійснювалися за рахунок податкових відрахувань. 

2. Принципи соціального страхування у Великій Британії змінилися з 
часів реалізації неоконсервативної соціальної політики М. Тетчер (1988 р.), 
що передбачала: стимулювання індивідуальних заощаджень для пенсійного 
періоду життя; зниження рівня державних витрат на соціальне забезпечення 
як у відносному, так і в абсолютному виразі; розширення допомоги родині як 
фундаменту розвитку суспільства, передусім малозабезпеченим родинам, які 
мають малолітніх дітей; зростання стимулів до праці [5, с. 334–335, 336]. 

3. Модель особистого (колективного) страхування набула розвитку у 
США, однак у тій чи іншій формі застосовується також у країнах Латинської 
Америки і Португалії. 

У 1935 р. у США було прийнято Закон про соціальне забезпечення, яким 
установлено два види соціального страхування: по старості (пенсії) і по без-
робіттю. З часом поширення набули також страхування працюючого населен-
ня від виробничого травматизму і професійних захворювань; медичне стра-
хування за місцем роботи (ним охоплено близько 60 % працюючих за наймом 
та членів їхніх родин); індивідуальне страхування від соціальних ризиків; 
соціальні програми боротьби з бідністю та ін. [5, с. 339–340]. 
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В одних країнах метод страхування має нагромаджувальний характер, а в 
інших — солідарний (соціальний). Важливу роль в обранні методу відіграє 
збалансований політичний перерозподіл суспільних благ через колективне 
страхування, зразками організації якого є:

запровадження соціального страхування «знизу» як урегулювання від-− 
носин працівників і роботодавців;

уведення інституту соціального страхування «зверху» через державне − 
законодавство;

організація третього (змішаного) варіанту формування системи соціаль-− 
ного страхування внаслідок залучення державної влади та профспілок. 

Характерною рисою соціального страхування є фінансування соціальних 
виплат за рахунок внесків. Система соціального страхування може бути двох 
видів: державною та недержавною. Їх матеріальним забезпеченням виступа-
ють спеціалізовані фонди грошових коштів. 

Галузева структура соціального страхування відображає структуру соці-
альних ризиків, під якими розуміють ймовірність настання випадкових, не-
залежних від волі людини подій, що погрожують її нормальному відтворенню, 
фізіологічній та соціально-економічній життєдіяльності. 

Усі соціальні ризики можна об’єднати в окремі групи, які й є предметом 
окремих галузей соціального страхування (табл. 9.1). 

Галузева організація соціального страхування може змінюватися з часом 
(табл. 9.2) та мати особливості в окремих країнах. 

Т а б л и ц я  9.1
Форма та тип соціального ризику

Форма
соціального ризику

Тип соціального 
ризику Вплив ризику на доход Галузь соціального 

страхування

Хвороба, травма, 
вагітність, пологи,
догляд за дітьми 

Тимчасова 
непрацездатність 

Тимчасова
втрата доходу 

Медичне (лікарняне) 
страхування 

Старість, інвалідність, 
смерть

Постійна 
непрацездатність 

Постійна
втрата доходу Пенсійне страхування 

Професійні 
захворювання

інвалідність, смерть 
внаслідок нещасного 

випадку на виробництві

Тимчасова 
або постійна 

непрацездатність,
втрата годувальника 

в родині

Тимчасова або постійна 
втрата доходу

Страхування від 
нещасних випадків 
на виробництві 
та професійних 
захворювань 

Безробіття Неможливість
працевлаштування 

Тимчасова втрата 
доходу

Страхування на випадок 
безробіття 
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Т а б л и ц я  9.2

Уведення видів
соціального страхування

Країна 

Страхування 
від 

нещасних 
випадків 

на виробни-
цтві 

Допомога
при захворю-

ваннях 

Пенсійне 
забезпечення 

Страхування 
з безробіття 

Допомога 
родинам 

Медичне 
страхування 

або 
надання 
безплатної 
медичної 
допомоги 

Німеччина 1884 1883 1889 1927 1954 1880

Велика 
Британія 1906 1911 1908 1911 1945 1948

Швеція 1901 1910 1913 1934 1947 1962

Франція 1946 1930 1910 1967 1932 1945

Італія 1898 1943 1919 1919 1936 1945

США 1930 — 1935 1935 — —

Джерело: Дані Держфінпослуг України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.dfp.gov.ua/

В Україні демографічна ситуація має як схожі, так і відмінні риси порів-
няно з іншими європейськими країнами (рис. 9.1) та очікує на реалізацію 
досить невтішних прогнозів (табл. 9.3) стосовно реалізації соціальних ризиків, 
що й потребує подальшої модернізації соціального захисту. 

Рис. 9.1. Схожі та відмінні риси демографічної ситуації 
в Україні порівняно з іншими європейськими країнами

1.

2.

1.

2.
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Т а б л и ц я  9.3
Основні прогнози змін демографічної ситуації в Україні

Співвідношення населення віком понад середній пенсійний вік 
до населення віком від 16 років до середнього пенсійного віку 0,42 0,56 0,91

Співвідношення кількості пенсіонерів до кількості тих, хто робить 
внески (коефіцієнт системної залежності) 0,90 1,04 1,39

Тривалість життя у віці 60 років (чоловіки), роки 13,7 16,7 19,6
Тривалість життя у віці 60 років (жінки), роки 19,1 21,3 23,2
Тривалість життя у середньому пенсійному віці (жінки), роки 23,1 25,4 27,4

Джерело: Дані Інституту демографії та соціальних досліджень (2006 р.)

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування громадян в Україні 
здійснюється за принципами [6]:

законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового − 
державного соціального страхування;

обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового − 
договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про 
працю, і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих 
спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян — 
суб’єктів підприємницької діяльності;

надання права одержання виплат за загальнообов’язковим державним − 
соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою ді-
яльністю тощо;

обов’язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, − 
пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг в 
обсягах, передбачених законами, з окремих видів загальнообов’язкового со-
ціального страхування;

солідарності та субсидування;− 
державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх − 

прав;
забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, уста-− 

новлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та 
допомоги, які є основним джерелом існування;

цільового використання коштів загальнообов’язкового державного со-− 
ціального страхування;

паритетності представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового дер-− 
жавного соціального страхування в управлінні загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням. 
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Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування — 
застраховані громадяни, а в окремих випадках — члени їх родин та інші осо-
би, страхувальники і страховики. 

Застрахований — фізична особа, на користь якої здійснюється загально-
обов’язкове державне соціальне страхування. 

Страхувальники за загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ванням — роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено за-
конами України. 

Страховики — цільові страхові фонди з: пенсійного страхування; медич-
ного страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатнос-
ті та витратами, зумовленими народженням та похованням; страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; страхуван-
ня на випадок безробіття. 

Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є 
страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її родини, 
іншої особи) виникає право на одержання матеріального забезпечення та 
певних соціальних послуг. 

Фінансовий механізм соціального страхування являє собою порядок і 
умови формування та використання коштів соціального страхування на ви-
значені державою цілі соціального захисту населення. Складові фінансового 
механізму: страхові внески, фонди соціального страхування; соціальні ви-
плати. 

Методи формування фондів соціального страхування:
н а  о с н о в і  п о т о ч н о г о  р о з п о д і л у  ш ко д и

сума страхових внесків = сумі страхових виплат:
н а  о с н о в і  п р и н ц и п у  н а к о п и ч е н н я

страхова виплата = сумі страхових внесків + інвестиційний дохід. 
Методи участі держави у формуванні фондів соціального страхування:
надання дотацій фондам (використовується при тимчасовій нестачі 

коштів);
видача субсидій фондам (передбачає постійне фінансування);
введення спеціальних податків, кошти від надходження яких спрямовують 

до фондів соціального страхування (непрямі податки). 
У сфері соціального страхування в Україні виникають такі основні групи 

фінансових відносин:
між страховими фондами та юридичними особами, які виступають плат-

никами обов’язкових внесків;
між фондами та найманими працівниками, за рахунок яких формуються 

доходи бюджету фонду;
між фондами та державним, місцевими бюджетами в процесі перерозпо-

ділу державних фінансових ресурсів;
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між фондами та іншими органами, кошти яких використовуються для 
фінансового забезпечення соціальних програм;

між територіальними і центральними органами фондів з метою забезпе-
чення соціальних виплат у регіональному та місцевому розрізах;

між фондом та певними категоріями громадян, які отримують за рахунок 
його коштів матеріальне забезпечення і соціальні послуги;

між фондом і відповідним відомством, міністерством (наприклад, Мініс-
терством праці та соціальної політики, службою зайнятості тощо);

між фондом і установами, організаціями, які виконують певні види робіт 
(професійне навчання та перепідготування незайнятого населення);

між фондами та фінансовими органами в процесі здійснення контролю за 
рухом державних фінансових ресурсів. 

Фонди грошових коштів можуть бути як державними, так і недержавними. 
За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такі 
види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування: пенсії за віком, за інвалідністю внаслідок загально-
го захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інваліднос-
ті з дитинства); пенсії у зв’язку із втратою годувальника (рис. 9.2);

Рис. 9.2. Розподіл пенсіонерів за категоріями 
та розмірами призначених пенсій

Джерело: Дані Держфінпослуг України [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: http://www.dfp.gov.ua/

2) медичне страхування: діагностика та амбулаторне лікування; стаціо-
нарне лікування; надання готових лікарських засобів та виробів медичного 

.

13 737 959 

-

Розподіл пенсіонерів за категоріями
та розмірами призначених пенсій
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призначення; профілактичні та освітні заходи; забезпечення медичної реабі-
літації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні за-
хворювання. 

Цей вид страхування в Україні не втілюється, хоча у Верховній Раді за-
реєстровано три законопроекти щодо запровадження цього виду страхування. 
Спеціального Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
медичне страхування» на цей час не ухвалено;

3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви-
тратами, зумовленими народженням та похованням:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою − 
дитиною);

допомога по вагітності та пологах; допомога при народженні дитини та − 
по догляду за нею; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, без-
робітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

забезпечення оздоровчих заходів;− 
4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання:
профілактичні заходи з метою запобігання нещасним випадкам на ви-− 

робництві та професійним захворюванням;
відновлення здоров’я та працездатності потерпілого; допомога по тим-− 

часовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання; відшкодування збитків, заподіяних працівнико-
ві каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним 
своїх трудових обов’язків; пенсія по інвалідності внаслідок нещасного ви-
падку на виробництві або професійного захворювання; пенсія у зв’язку із 
втратою годувальника, який помер унаслідок нещасного випадку на вироб-
ництві або професійного захворювання;

допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку − 
на виробництві або професійного захворювання;

5) страхування від безробіття: допомога по безробіттю; відшкодування 
витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та про-
форієнтацією; матеріальна допомога безробітному та членам його родини; 
дотація роботодавцю для створення робочих місць; допомога на поховання 
безробітного. 

Зазначимо, що основними джерелами доходів спеціальних позабюджетних 
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування є внески 
роботодавців і застрахованих осіб та для реалізації окремих видів — бюджет-
ні кошти. Розміри цих внесків щорічно встановлюються Верховною Радою 
України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб із кожного виду 
страхування на календарний рік одночасно із затвердженням Державного 
бюджету України. 
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Створення фондів загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання громадян може бути доповнене особистим страхуванням, яке визначає 
можливість передачі ризиків в управління страховикам. 

Як уже зазначалося, найважливішим елементом соціальної системи дер-
жави в усіх країнах з ринковою економікою є страхування життя, що дозволяє 
успішно задовольняти потреби юридичних та фізичних осіб у забезпеченні 
гарантій захисту їх економічних інтересів, пов’язаних зі здійсненням різних 
видів господарської діяльності, збереженням певного рівня добробуту і 
здоров’я. 

Країни, в яких відбуваються соціально-політичні перетворення, поступо-
во відмовляються від непосильних соціальних гарантій та неефективної і 
економічно обтяжливої системи соціального забезпечення, яка дісталася їм у 
спадок від радянських часів, і тільки починають усвідомлювати переваги 
страхування життя, що гальмується такими проблемами: доходи здебільшого 
є низькими, тому і безпосередні умови життя неминуче є більш пріоритетни-
ми; політичне, суспільне та економічне середовища характеризуються неви-
значеністю, зберігаються перспективи знищення приватних заощаджень через 
інфляційні процеси, а також безпосередньо власного економічного існування, 
наприклад, через можливість безробіття. 

Отже, довгострокове планування та планування пенсійного забезпечення 
за цих обставин навряд чи є можливими і доцільними, принаймні для широ-
ких верств населення. 

Крім того, існує негативний досвід у сфері фінансових послуг та сфері 
страхування. Так, у Радянському Союзі багато громадян утратили більшу час-
тину своїх заощаджень, які вони інвестували з метою страхування життя до 
колишнього радянського органу страхування Держстраху. Після розпаду СРСР 
такі зобов’язання або не виконувалися, або ж заощадження були знецінені через 
високий рівень інфляції. До того ж, мали місце гучні банкрутства фінансових 
компаній, які не виконали обов’язків перед своїми вкладниками. 

Слід пам’ятати також, що позиції бізнесу набагато сильніші, ніж найманих 
працівників, унаслідок чого чимало підприємців ухиляються від сплати по-
датків, виконання обов’язків щодо соціального захисту працівників, не нада-
ють гарантій збереження робочого місця, порушують законодавство про 
працю. 

Наголосимо, що на сучасному етапі реалізація соціальної відповідальнос-
ті бізнесу вимагає й страхування відповідальності роботодавця. Наприкінці 
1960-х років більшість європейських країн прийняли закон про обов’язкове 
страхування відповідальності роботодавця. 

Відповідальність роботодавця за заподіяну шкоду життю, здоров’ю та 
особистому майну працівників повинна бути встановлена відповідно до Ци-
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вільного кодексу України, чинних Правил відшкодування власником підпри-
ємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, запо-
діяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним 
трудових обов’язків та інших правових актів. 

Страхування відповідальності роботодавця передбачає покриття завданої 
страхувальником шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок 
нещасних випадків (включаючи виникнення професійних захворювань) на 
виробництві, що спричиняють третім особам фізичну або психічну травму, а 
також неналежного виконання страхувальником прийнятих зобов’язань перед 
громадянами, що перебувають з ним у трудових відносинах. Нещасний ви-
падок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на третю особу небез-
печного виробничого чинника чи середовища. Роботодавець несе відповідаль-
ність перед працівниками в разі, коли:

він припустився особистої необережності (якщо роботодавець є фізич-− 
ною особою);

не зміг забезпечити відповідне та безпечне обладнання, устаткувати без-− 
печні робочі місця та підібрати кваліфікованих, компетентних службовців;

сталися порушення законодавчих актів, які можуть призвести до відпо-− 
відальності роботодавця;

необережність одного з працівників призвела до травми іншого. − 
Обов’язок кожного роботодавця — забезпечити охорону здоров’я, безпеку 

та благополуччя своїх працівників під час робіт; вжити всіх заходів, аби за-
побігти будь-якому ризику для здоров’я осіб, які не є службовцями робото-
давця, та гарантувати їх безпеку; усіма можливими засобами запобігати ви-
кидам в атмосферу отруйних і шкідливих речовин. 

Предметом договору страхування є майновий інтерес страхувальника, 
що не суперечить законодавству України, який за законом несе матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю працівника 
трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я при виконанні ним 
своїх трудових обов’язків, унаслідок неумисних винних дій (бездіяльності) 
роботодавця. 

Договір страхування відповідальності роботодавця вважається укладеним 
на користь працівників — громадян, що перебувають зі страхувальником у 
трудових відносинах відповідно до трудового договору (контракту), договору 
підряду, доручення та інших зобов’язань, пов’язаних з особистою працею 
громадян, підтверджених цивільно-правовими угодами. 

Працівниками вважаються: робітники та службовці, що перебувають на 
постійній, тимчасовій, сезонній роботі; позаштатні працівники та особи, що 
працюють за сумісництвом; студенти та учні, які проходять виробничу прак-
тику на підприємстві. 
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Для оцінки ризику необхідна така інформація:
1) вид виробництва (рід діяльності страхувальника). Описується докладно 

з метою уточнення страхового захисту, селекції ризиків. Наприклад, у полісі 
страхування компанії, що прокладає комунікації, може бути не передбачена 
робота в шахтах метрополітену;

2) умови праці, дотримання техніки безпеки та розвиток соціальної сфери. 
На підставі цієї інформації можна зробити висновок про ступінь ризику та 
ймовірність розвитку професійних захворювань;

3) чисельність працівників, їх кваліфікація, стаж;
4) річна заробітна плата. Саме цей показник береться за основу для визна-

чення достатніх лімітів. Зазначимо, що донедавна страховики не обмежували 
суми відшкодування за угодами страхування відповідальності роботодавців. 
Багато страхових компаній почали вводити ліміти відповідальності на пооди-
нокі катастрофічні збитки;

5) специфіка діяльності;
6) робота на чужій території;
7) історія збитків за останні п’ять років, сума найбільшого збитку. 
Роботодавець (страхувальник) зобов’язаний:
– сплатити страхову премію у строки, встановлені договором страхуван-

ня. Страховий тариф установлюється страховиком, виходячи з оцінки кон-
кретного ризику, обраного страхувальником ліміту відповідальності, виду 
господарської діяльності та інших обставин, що впливають на ступінь ри-
зику. Як правило, страхувальник виплачує депозитну страхову премію, сума 
якої залежить від річної суми заробітної плати (брутто-заробітної плати за 
страховий рік, включаючи всі оподатковувані прибутки). Другий метод під-
рахунку страхової премії ґрунтується на сумах річного обігу — прибутків 
від продажу продукції та побічних операцій, а також від кількості зайнятих 
у виробництві;

– своєчасно надати інформацію страховику про всі відомі йому обставини, 
що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформу-
вати його про будь-які зміни страхового ризику;

– вжити всіх можливих і доцільних заходів для з’ясування причин та на-
слідків страхового випадку;

– негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 48 годин (не враховуючи 
вихідні та святкові дні), після того як стало відомо про подію, яка має ознаки 
страхового випадку, повідомити про це страховика;

– негайно повідомити страховика про всі вимоги, що висуваються у зв’язку 
зі страховим випадком;

– вжити всіх можливих і доцільних заходів із запобігання чи зменшення 
збитків;
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– надавати страховику на його вимогу всю доступну йому інформацію і 
документацію, що дасть змогу робити висновки про причини і наслідки стра-
хового випадку, характер і розмір завданих збитків;

– забезпечити участь страховика у визначенні розміру завданого збитку. 
Страховими випадками є травми працівників підприємства будь-якого 

походження (хімічна, механічна, термічна та ін.), отримані ними внаслідок:
– аварій, пожеж, руйнації будинків, споруд та конструкцій;
– теплових ударів, опіків, обмороження, утоплення, ураження електричним 

струмом, блискавкою;
– гострих отруєнь;
– стихійних лих, надзвичайних подій та інших чинників, що не включені 

до переліку випадків, які спричинили тимчасову або стійку втрату працівни-
ком професійної працездатності або його смерть, коли у постраждалого (або 
його спадкоємців) є всі підстави вимагати від роботодавця в установленому 
законом порядку відшкодування заподіяної ним шкоди. 

Випадок визнається страховим, якщо шкода заподіяна в період дії догово-
ру страхування відповідальності роботодавця:

– на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого 
часу, включаючи встановлені перерви;

– під час відряджень, а також при вчиненні дій за дорученням адміні-
страції;

– по дорозі на роботу або з роботи на транспорті підприємства;
– у робочий час на транспорті загального користування або під час 

проходження пішки, якщо виконання трудових обов’язків потребує пере-
сування;

– у робочий час на особистому легковому транспорті за наявності розпо-
рядження адміністрації на право використання його для службових поїздок 
(оформлюється письмовим дозволом адміністрації на використання особис-
того транспортного засобу працівника у службових цілях). 

Не відшкодовується шкода, заподіяна внаслідок:
умисного заподіяння працівником собі фізичних ушкоджень, самогуб-− 

ства, спроби самогубства, психічного розладу;
вчинення працівником злочину, протиправних дій (крадіжка, хуліганство − 

та ін.);
участі працівника в діях, що заважали працювати іншим, уповільнюва-− 

ли робочий процес або призвели до іншого роду безладу на виробництві;
порушення працівником вимог техніки безпеки праці, якщо з цього − 

приводу він був письмово попереджений роботодавцем або уповноваженою 
особою;
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прямування працівника на роботу або повернення після роботи тран-− 
спортними засобами, що не належать підприємству на праві власності або на 
підставі договору;

форс-мажорних обставин (а саме: військових дій; народних заворушень; − 
страйків та їх наслідків; радіоактивного забруднення);

отруєння працівника алкоголем і наркотичними речовинами або на-− 
слідками їх вживання (асфіксія, інсульт, зупинка серця та ін.);

спортивних та інших розважальних ігор (волейбол, теніс, доміно та ін.);− 
перебування працівника на території підприємства в неробочий час − 

(у вихідні та святкові дні), не пов’язане з дорученням роботодавця. 
Отже, якщо працівник дістав травму під час виконання робіт, не пов’язаних 

із його безпосередніми обов’язками (визначеними контрактом) та кваліфіка-
цією, то компенсація за полісом не відшкодовується. Так, травма, отримана 
некваліфікованим робітником, котрий виконує роботу, яка вимагає певної 
кваліфікації, страхуванням не покривається. 

Розмір страхового відшкодування за шкоду, заподіяну працівникові, визна-
чається відповідно до вимог Цивільного кодексу України і положень чинних 
законодавчих та нормативних актів України і встановлюється в межах, визна-
чених цими актами, але не більше передбачених у договорі страхування лімі-
тів відповідальності страховика. 

Страхове відшкодування в межах страхування відповідальності робото-
давця за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну працівників, здій-
снюється в межах відповідних страхових лімітів. 

У разі тимчасової непрацездатності (без її зниження, внаслідок травми 
на виробництві, після проходження курсу лікування):

– додаткові витрати на лікування, у межах встановленого ліміту відпові-
дальності з виплати одноразової допомоги; при цьому страховик має право 
зменшити розмір відшкодування залежно від ступеня вини потерпілого в 
ушкодженні його здоров’я, внаслідок невиконання ним нормативних актів з 
охорони праці, але не більш ніж на 50 %, якщо це передбачено умовами до-
говору страхування;

– компенсація морального збитку, якщо це передбачено договором стра-
хування. 

У разі стійкої повної або часткової втрати професійної працездатності 
(інвалідності):

– втрачена заробітна плата (або її відповідна частина). Розмір відшкоду-
вання встановлюється залежно від ступеня втрати професійної працездатнос-
ті і середньомісячного заробітку працівника, який він мав до ушкодження 
здоров’я; при цьому страховик має право зменшити розмір відшкодування 
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залежно від ступеня вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я, внаслідок 
невиконання ним нормативних актів з охорони праці, але не більш ніж на 
50 %;

– одноразова допомога, розмір якої визначається виходячи із середньомі-
сячного заробітку потерпілого за кожний відсоток утрати працівником про-
фесійної працездатності; при цьому страховик має право зменшити розмір 
відшкодування залежно від ступеня вини працівника в ушкодженні його 
здоров’я, внаслідок невиконання ним нормативних актів з охорони праці, але 
не більш ніж на 50 %;

– компенсація витрат на медичну та соціальну допомогу (витрати на 
придбання ліків, додаткове харчування, протезування, сторонній догляд та 
ін.), якщо встановлено, що потерпілий має потребу в цій допомозі і одно-
часно не має права на її безкоштовне одержання. Вона надається потерпі-
лому в розмірах, визначених медико-соціальною експертною комісією 
(МСЕК), при цьому ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я 
не враховується;

– компенсація морального збитку, якщо це передбачено договором стра-
хування. 

Ступінь втрати працездатності визначається МСЕК у відсотках до про-
фесійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. 

У разі смерті постраждалої особи внаслідок нещасного випадку на ви-
робництві:

– втрачена заробітна плата, розмір відшкодування визначаються із се-
редньомісячного заробітку загиблого з вирахуванням частки, яка припа-
дала на нього і непрацездатних осіб, які були на його утриманні, але не 
мали права на відшкодування шкоди (частини втраченого заробітку); ви-
плачується особам, які мають на це право відповідно до чинних законо-
давчих і нормативних актів України; при цьому страховик має право 
зменшити розмір відшкодування залежно від ступеня вини потерпілої осо-
би внаслідок невиконання нею нормативних актів з охорони праці, але не 
більш ніж на 50 %;

– одноразова допомога в розмірі п’ятирічного заробітку родини загиблого; 
при цьому страховик має право зменшити розмір відшкодування залежно від 
ступеня вини потерпілої особи, внаслідок невиконання нею нормативних 
актів з охорони праці, але не більш ніж на 50 %;

– компенсація морального збитку, якщо це передбачено договором стра-
хування;

– компенсація витрат на поховання, якщо це передбачено договором стра-
хування. 
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У разі пошкодження, знищення особистого майна постраждалого:
– збиток, заподіяний працівнику, з яким стався нещасний випадок на ви-

робництві, внаслідок чого було пошкоджено або знищено його особисте 
майно, що знаходилося при ньому: носильні речі і дрібна ручна поклажа (крім 
грошей, документів, ювелірних виробів, засобів автомототранспорту). 

Страхові відшкодування сплачуються страховиком незалежно від виплат, 
отриманих потерпілим або його спадкоємцями від органів соціального забез-
печення (виплат за листками тимчасової непрацездатності, пенсій і грошової 
допомоги, а також заробітку працівника після нещасного випадку). Страхове 
відшкодування, пов’язане з втратою професійної працездатності, розрахову-
ється на підставі висновків МСЕК або рішення суду. У разі повторного огля-
ду потерпілого МСЕК страховик має бути про це повідомлений страхуваль-
ником, і розмір відшкодувань може бути переглянуто. Страхове відшкодуван-
ня постраждалим працівникам або їх законним спадкоємцям виплачується 
готівкою через касу страховика або безготівково шляхом перерахування на 
рахунок одержувачів у банку. Зауважимо, що ми розмежовуємо страхування 
відповідальності при трудових відносинах, про яке йшлося, і страхування 
відповідальності, що випливає з трудових відносин. Останнє є новим видом 
страхування, який покриває такі ризики: неправомірне звільнення, дискримі-
нація, сексуальні переслідування, приниження гідності, порушення таємниці 
приватного життя, обмеження службового зростання та просування по служ-
бі, доведення до стресу та серцевих страждань. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що Україна та інші пострадянські 
держави на відміну від західних країн рухаються до соціальної, правової та 
демократичної держави особливим шляхом, специфіка якого полягає у тому, 
що соціальні основи, які вже було сформовано, потребують лише оновлення 
і доповнення правовими та демократичними основами в умовах, коли біль-
шість громадян України готові втратити здобуті політичні й економічні права 
та свободи заради повернення мінімальних соціальних гарантій. 

Поєднання інверсійного типу формування страхового захисту і глобалізацій-
них процесів зумовило зміст та форми його деформацій, що виявилися в опера-
ціях псевдострахування (рис. 9.3) та зумовили напрямки модернізації соціально-
го захисту шляхом поступової відмови від непосильних соціальних гарантій та 
неефективної і економічно обтяжливої системи соціального забезпечення, яка 
дісталася у спадок від радянських часів, і впровадження таких галузей соціаль-
ного страхування: пенсійне страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання; страхування на випадок безробіття; медичне страхування (у перспективі), 
що поширені у світі та розповсюджуються внаслідок економічної інтеграції. 



270

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (10) 2012

Рис. 9.3. Поєднання інверсійного типу формування страхового ринку 
та його глобалізації
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ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ВКЛЮЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

С. М. Макуха, доктор економічних наук, професор

Згідно зі ст. 25 Загальної декларації прав людини кожна людина має право 
на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 
необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 
здоров’я і добробуту її самої та її родини і право на забезпечення в разі без-
робіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати 
засобів до існування через незалежні від неї обставини [1, с. 8]. Тому глави 
держав і урядів повинні взяти на себе відповідальність за соціальний стан 
громадян своєї країни, аби політика, що проводиться їхніми державами, була 
послідовною і орієнтувалася на забезпечення добробуту та благополуччя 
людей. 

Соціальна відповідальність держави полягає в розробці та реалізації вну-
трішньої і зовнішньої соціально-економічної політики. В умовах глобалізації 
особливого значення набувають зовнішні фактори забезпечення розбудови 
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