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тулай О. І. Фінансові засади соціального захисту безробітних
У статті актуалізовано проблему державного соціального захисту безробітних осіб. Простежено еволюцію наукових підходів щодо ринку праці, 
з’ясовано тенденції зайнятості в сучасних українських реаліях і сформульовано основні чинники формування безробіття. Сконцентровано увагу на 
фінансових аспектах питання соціального захисту громадян у разі настання безробіття та досліджено механізм загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на випадок безробіття. Окреслено мету, завдання і пріоритети системи соціального страхування на випадок безро-
біття. Охарактеризовано інституції, які забезпечують функціонування цієї системи в Україні. Розкрито особливості формування та використан-
ня коштів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Виокремлено фактори, 
які негативно впливають на здатність останнього виконувати свої зобов’язання. Визначено заходи щодо оптимізації витрат Фонду на випадок 
безробіття та наголошено на необхідності врахування потреб ринку праці й індивідуальних властивостей людини у процесі їх здійснення.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, ринок праці, зайнятість, безробіття, людський потенціал.
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Тулай О. И. Финансовые основы социальной защиты безработных

В статье актуализирована проблема государственной социальной за-
щиты безработных. Прослежена эволюция научных подходов к иссле-
дованию рынка труда, очерчены тенденции занятости в современных 
украинских реалиях и сформулированы основные факторы формирова-
ния безработицы. Сконцентрировано внимание на финансовых аспек-
тах вопроса социальной защиты граждан в случае наступления без-
работицы и проанализирован механизм общеобязательного государ-
ственного социального страхования на случай безработицы. Опреде-
лены цели, задачи и приоритеты системы социального страхования 
на случай безработицы. Охарактеризованы институты, которые 
обеспечивают функционирование этой системы в Украине. Раскры-
ты особенности формирования и использования средств бюджета 
Фонда общеобязательного государственного социального страхова-
ния Украины на случай безработицы. Выделены факторы, которые 
негативно влияют на способность последнего выполнять свои обя-
зательства. Предложены мероприятия для оптимизации расходов 
Фонда на случай безработицы и подчеркнута необходимость учета 
потребностей рынка труда и индивидуальных свойств человека в 
процессе их осуществления.
Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, рынок 
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The article actualizes the issue of the State social protection of unem-
ployed. Evolution of scientific approaches to research of labor market has 
been traced, employment trends in the current Ukrainian reality has been 
outlined and the basic factors of formation of unemployment has been for-
mulated. Attention is concentrated on the financial aspects of the issue of 
citizens' social protection in case of unemployment, mechanism of the com-
pulsory State social insurance against unemployment has been analyzed. 
Goals, objectives and priorities of the system of social insurance in case of 
unemployment have been determined. The institutions which ensure the 
functioning of the system in Ukraine have been characterized. Features of 
formation and use of budgetary resources of the Fund of compulsory State 
social insurance of Ukraine against unemployment have been disclosed. The 
factors that negatively affect the ability of the Fund to fulfill its obligations 
have been allocated. Activities to optimize the costs of the Fund have been 
suggested, the need to take into account needs of the labor market as well 
as individual characteristics of each person in the course of implementation 
of these activities has been emphasized.
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Серед ключових проблем, з якими може зустріти-
ся людина протягом свого життя, є безробіття. 
Захист від безробіття є невід’ємним елементом 

соціальної політики держави, спрямованої на вирішен-
ня важливих питань людей, які втратили дохід і соціаль-
ний статус. Активний розвиток ринку праці спричинив 
виникнення різноманітних соціальних проблем як на 
рівні окремої людини, так і на рівні суспільства загалом. 
Тому держава, як головний суб’єкт соціальної політики, 
у таких обставинах вимушена вживати заходів щодо 
нормалізації ситуації у сфері соціально-трудових відно-
син. Адже досконалість останніх є одним із критеріїв, 
що визначає рівень розвитку людського потенціалу.

Важливий внесок у дослідження даної проблемати-
ки зробили Л. Болл [11], Т. Веблен [1], Едвард С. Кнотек 
[15], А. Пігу [16], У. Садова [9], А. Сміт [10], Г. Стендінг 
[17], Дж. Рігас [6], В. Рожко [7], М. Руженський [8] та ін. 
Водночас особливої актуальності сьогодні набувають фі-
нансові аспекти соціального захисту безробітних у кон-
тексті формування та розвитку людського потенціалу.

Метою статті є розкриття концептуальних засад 
державного соціального захисту безробітних та окрес-
лення стратегічних орієнтирів ефективного використан-
ня коштів вітчизняної системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок без-
робіття з урахуванням індивідуальних особливостей і 
можливостей людини.
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У Доповіді про людський розвиток «Праця задля 
людського розвитку», представленій ПРООН у 
2015 р., зазначається, що взаємозв’язок між пра-

цею та людським розвитком має синергетичний харак-
тер. Праця підвищує рівень людського розвитку, форму-
ючи доходи і засоби для існування, сприяючи зменшен-
ню бідності та забезпечуючи справедливе зростання. 
Людський розвиток, підвищуючи рівень здоров’я, знань, 
навичок і свідомості, примножує людський капітал і 
розширює можливості та діапазон вибору. Разом з цим, 
щоб зміцнювати зв’язок з людським розвитком, праця 
повинна також сприяти екологічній сталості [13].

У процесі своєї активної діяльності, що знаходить 
вираз у праці, людина самовдосконалюється, самореа-
лізується й самостверджується, створюючи при цьому 
продукт, який має цінність, та примножуючи багатство, 
закладаючи підвалини добробуту. Таким чином, при 
сприятливих умовах реалізації економічної діяльності 
через ефективну зайнятість відбуватиметься приро-
щення якості людського потенціалу і навпаки – низь-
копродуктивна, шкідлива праця, яка не забезпечує на-
лежного добробуту, матиме руйнівний вплив на якість 
людського потенціалу [9, c. 5]. Тому важливою умовою 
сталого людського розвитку є гідна праця, яку Міжна-
родна організація праці визнала своєю стратегічною ме-
тою. Концепція гідної праці, презентована на 87-й сесії 
Міжнародної конференції праці у 1999 р., спрямована на 
оптимізацію взаємовідносин між працівниками і робо-
тодавцями та включає чотири компоненти: 1) забезпе-
чення зайнятості; 2) трудові права; 3) соціальний захист; 
4) соціальний діалог [12].

З огляду на вищезазначене, однією із сучасних ак-
туальних тем наукового дослідження є перегляд методо-
логічних основ теорії ринку праці, що зумовлено супе-
речливим характером останнього в умовах формування 
засад сталого людського розвитку. Важливим аспектом 
при цьому є питання необхідності втручання держави 
у процес функціонування ринку праці, що неоднаково 
розглядається в межах різних течій світової економічної 
думки (табл. 1). 

Так, протилежні думки висловлюють неокласики, 
які переконані в можливостях функціонування ринку 
праці на засадах саморегулювання (для прикладу, А. Пі гу 
у своїй праці «Теорія безробіття» переконував, що за-
гальне зменшення заробітної плати може виступити 
стимулом зайнятості [16]), та кейнсіанці, котрі є при-
хильниками державного регулювання зайнятості (у сво-
їй фінансовій доктрині Дж. Кейнс акцентував увагу на 
тому, що вирішення завдань, пов’язаних із зайнятістю 
населення, покладається на державний бюджет і фінан-
сову політику загалом [14]). Разом з із тим, позитивним 
кроком у розвитку теорії зайнятості є зосередження 
уваги на соціальних, духовних і психологічних чинниках 
(інституційно-соціологічна теорія, контрактна теорія 
зайнятості, концепція гнучкого ринку). 

Забезпечення зайнятості працездатного населення 
є одним із пріоритетних напрямів політики кожної дер-
жави. З цією метою розробляються нормативно-правові 
акти та комплекс заходів, що сприяють їх реалізації.  
В умовах формування засад сталого людського розвитку 

важливим державним завданням є забезпечення людей 
працездатного віку можливістю обрати таку роботу, ви-
конання якої сприяло б повноцінному розвитку, найпо-
внішій реалізації їхнього потенціалу та приносило гідну 
винагороду за працю.

На превеликий жаль, у сучасних умовах розвитку 
України спостерігається низькі обсяги та рівень зайня-
тості. Так, чисельність зайнятого населення у І півріччі 
2015 р. становила 16,4 млн осіб. Рівень зайнятості ста-
новив 56,5 %, зокрема у міських поселеннях 57,3 %, у сіль-
ській місцевості – 54,9 %. Найвищий рівень зайнятості 
спостерігався у м. Києві (62,0 %) та Дніпропетровській 
(61,7 %) області, а найнижчий – у Донецькій (50,7 %) і Тер-
нопільській (51,4 %) областях. Значною також є питома 
вага зайнятих у неформальному секторі економіки: кіль-
кість зайнятих там становила 4,3 млн, або 26,4 % від за-
гальної кількості зайнятого населення. Серед видів еко-
номічної діяльності найбільш поширеною неформальна 
зайнятість була в сільському, лісовому та рибному госпо-
дарствах, в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті авто-
транспортних засобів, а також у будівництві [3].

Загалом рівень безробіття залежить від стану еко-
номіки країни. Так, економічне зростання супро-
воджується збільшенням зайнятості, зменшенням 

безробіття, поліпшенням соціального захисту населення. 
Водночас слід враховувати, що останній за своїми функ-
ціями виконує допоміжну роль по відношенню до еко-
номічного розвитку. За таких умов уряди перебувають у 
стані постійного вибору між спрямуванням фінансових 
ресурсів на потреби економічного розвитку і зростаю-
чих витрат на соціальний захист населення [8, с. 297].

Відомий американський економіст, професор Єль-
ського університету А. Оукен у 1962 р. репрезентував 
результати свого дослідження стосовно існування ем-
піричної залежності між рівнем безробіття та темпами 
економічного зростання [15]. Загалом закон Оукена зо-
бражується в такому вигляді [11]:

 Ut – Ut* = β (Yt – Yt*) + t , β < 0,  (1)
де Ut – фактичний рівень безробіття; Ut* – природний 
рівень безробіття; β – коефіцієнт Оукена; Y – фактич-
ний обсяг виробництва; Y* – потенційний обсяг вироб-
ництва; t – випадкова змінна.

Зазначене рівняння, виведене автором на основі 
статистичних даних, означає, що якщо фактичний рівень 
безробіття перевищує його природний рівень на 1 %, то 
на β % у країні відбувається зменшення ВВП. І навпаки, 
зменшення ВВП призводить до збільшення кількості без-
робітних осіб. Використавши ВВП Сполучених Штатів 
Америки, А. Оукен доводить, що рівень безробіття зни-
жується (зростає) на 1 % порівняно з природним рівнем 
безробіття, тоді як реальний обсяг виробництва зростає 
(знижується) приблизно на 3 % упродовж року [6]. Таким 
чином, можна зробити висновок, що чим більше в країні 
зайнятих людей, тим більше зростає ВВП.

Проблему безробіття можна розглядати як в еко-
номічному, так і в соціальному контекстах. Якщо поди-
витися на це питання з економічного боку, безробіття 
можна вважати закономірним явищем, оскільки воно 
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таблиця 1

Еволюція наукових підходів до дослідження ринку праці

Напрям світової економічної 
думки та його представники Загальнотеоретична характеристика підходу

Неокласична школа  
(Д. Гілдер, А. Лаффер, М. Фелд-
стайн, Р. Холл, Дж. Перрі,  
А. Пігу, Р. Хоутрі)

В основі підходу лежить принцип саморегулювання ринку. Засадничою ідеєю є класична 
теорія А. Сміта. Попит та пропозиція на ринку праці регулюється шляхом підвищення чи 
зниження заробітної плати. Якщо попит перевищує пропозицію, виникає безробіття, яке 
впливає на зниження цін та, відповідно, заробітної плати до встановлення рівноваги на рин-
ку праці. А. Пігу обґрунтував тезу про те, що конкуренція на ринку праці є недосконалою та 
призводить до завищення заробітної плати, тобто підприємцю вигідніше заплатити високу 
заробітну плату висококваліфікованому спеціалісту, ніж утримувати кількох працівників  
з меншою заробітною платою 

Кейнсіанство  
(Дж. М. Кейнс, Р. Гордон)

Підхід базується на принципі державного втручання в економіку. Ключові параметри 
зайнятості (рівень зайнятості та безробіття, попит на працю, рівень реальної заробітної пла-
ти) визначаються не пропозицією, а ефективним попитом. При цьому вимушене безробіття, 
спричинене браком ефективного попиту, можна ліквідувати шляхом бюджетного та кре-
дитно-грошового регулювання

Монетаризм  
(М. Фрідмен, Ф. Махлуп, Л. Роб - 
бінс, Е. Фелпс, Ф. Кейген,  
Д. Мейзельман, К. Бруннер,  
А. Мольцер)

Ідейною засадою підходу є твердження, що ринкова економіка є самонастроювальною 
системою, ціновий механізм якої сам визначає раціональний рівень зайнятості. Вважається, 
що грошовий вплив держави на сукупний попит призведе до інфляції. Розроблено концеп  - 
цію природного рівня безробіття, яка дозволяє обґрунтувати мінімальний рівень безро-
біття, при якому протягом певного часу інфляція неможлива 

Інституційно-соціологічна  
школа (Т. Веблен, Дж. Данлоп,  
Дж. Коммонс, Дж. Гелбрейт,  
Л. Ульман)

Провідна думка підходу полягає в тому, що проблеми зайнятості можна вирішити шляхом 
інституційних реформ, які визначають поведінку суб’єктів на ринку праці. Дисбаланси на 
ринку праці пояснюються соціальними, професійними, віковими й етнічними особливостя-
ми людини, а також відповідною диференціацією оплати праці

Контрактна теорія 
зайнятості  
(М. Бейлі, Д. Гордон,  
К. Азаріадіс) 

Головною ідеєю є укладення довгострокового договору між працівником та підприємцем – 
«імпліцитного контракту» (без юридичного оформлення). Його суть полягає в тому, що у 
кризовий для виробництва період заробітна плата не зменшується, а в період піднесення 
не збільшується. Таким чином вдається втримати кваліфікованих працівників та зменшити 
ризики ринку 

Концепція гнучкого ринку  
(Р. Буає, Г. Стендінг)

Домінантною є необхідність дерегламентації ринку праці, тобто перехід до індивідуальних  
і нестандартних форм зайнятості (часткова зайнятість, неповний робочий тиждень, 
коротко   строкові контракти). Гнучкий ринок передбачає різноманітні форми взаємо відно-
син між державою, підприємцями, профспілками та працівниками, покликані забезпечити 
необхідні умови для вільного ринкового регулювання та вільного вибору альтернативних 
моделей розвитку, продиктованих природною економічною доцільністю

Джерело: систематизовано та побудовано автором за: [1; 2; 10; 14; 16; 17].

пов’язане з процесом нагромадження капіталу в умовах 
ринкової економіки, заснованої на приватній власності 
на засоби виробництва [7, с. 75]. Водночас, із соціаль-
ного боку, безробіття, безумовно, є негативним явищем, 
оскільки воно призводить до загострення соціальних 
проблем і суспільної напруги. Людина, яка не має ро-
боти та не вносить своєї частки в суспільний добробут, 
живе за рахунок державної допомоги. Тому безробіття є 
складною і суттєвою проблемою навіть для економічно 
розвинених країн.

Таким чином, безробіття входить у групу соціаль-
них ризиків. Насамперед, це ризики, пов’язані з 
матеріальним забезпеченням людини у разі втра-

ти роботи з причин, які від неї не залежать. Загалом, на 
наш погляд, доцільно виділити три групи чинників фор-
мування безробіття (рис. 1).

З огляду на зазначене, важливим напрямом реалі-
зації державної політики зайнятості населення в Україні 
є соціальний захист громадян у разі настання безробіття. 
При цьому під соціальним захистом у разі настання без-

робіття необхідно розуміти комплекс заходів, що перед-
бачений загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням на випадок безробіття та законодавством 
про зайнятість населення. До таких заходів належать 
матеріальне забезпечення та соціальні послуги. 

Реалізація заходів соціального захисту громадян 
у разі настання безробіття здійснюється за допомогою 
механізму загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття, який спрямо-
ваний на: забезпечення макроекономічної стабільності 
(у період рецесії чи стагнації економіки страховими ви-
платами охоплюється значна частина безробітних, що 
передбачає наявність достатнього фінансового резерву 
для цих цілей); реструктуризацію національної економі-
ки (в умовах високого рівня безробіття страхові випла-
ти розглядаються як допомога для адаптації громадян 
до функціонування нової моделі економіки); досягнення 
цілей безпеки у соціальній сфері (основна увага приді-
ляється боротьбі з бідністю, спричиненій безробіттям. 
При цьому можуть надаватися незначні пільги та здій-
снюватися невисокі виплати); відшкодування втрачено-
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го доходу (допомога по безробіттю надається тим кате-
горіям громадян, які з певних причин втратили роботу, 
але активно її шукають).

Принагідно зауважимо, що рекомендації стосов-
но страхування на випадок безробіття та на-
дання допомоги безробітним були сформовані 

Генеральною конференцією Міжнародної організації 
праці ще у 1934 р. У них зазначалося, що в тих країнах, 
де відсутня система обов’язкового страхування на випа-
док безробіття, необхідно вживати заходів щодо її ство-
рення; у країнах, де функціонує як обов’язкове, так і до-
бровільне страхування на випадок безробіття, потрібно 
створити додаткову систему надання допомоги тим 
особам, які вже вичерпали своє право на її отримання 
та тим, що не набули права на її отримання; усі системи 
надання відшкодувань чи допомоги безробітним мають 
поширюватися також на частково безробітних осіб [5]. 
Тобто питання реалізації права кожної людини на стра-
хування на випадок безробіття визнані міжнародною 
спільнотою та повинні гарантуватися з боку держави. 
Тому основною метою системи соціального страхуван-
ня на випадок безробіття є забезпечення державних га-
рантій працюючим громадянам і соціальний захист без-
робітних осіб, спрямований на підтримку мотиваційної 
складової праці, а також на пом’якшення негативних на-
слідків безробіття.

Пріоритетними завданнями системи соціально-
го страхування на випадок безробіття є забезпечення 
державних гарантій працюючим громадянам; забезпе-
чення диференційованих адресних виплат безробітним; 
підвищення стимулюючої ролі допомоги по безробіт-
тю шляхом урахування таких критеріїв, як трудовий 
стаж та рівень заробітної плати. При цьому фінансо-
вою основою функціонування системи соціального 
страхування на випадок безробіття є створення Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття, виконавчою ди-
рекцією якого виступає Державна служба зайнятості.

У рамках реформи, що проводиться в Україні, на 
базі Державної служби зайнятості заплановано створи-
ти Національне агентство зайнятості, котре також вико-
нуватиме функції виконавчої дирекції Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. Планується, що у процесі 
своєї діяльності Національне агентство зайнятості буде 
використовувати новітні інформаційні технології, за 
допомогою яких буде сформовано єдину базу вакансій; 
застосовуватиме нові методи щодо працевлаштування 
молоді віком до 24 років та зайнятості людей, віком по-
над 45 років і, найголовніше, – забезпечить практичну 
реалізацію страхового принципу в питаннях, що стосу-
ються виплати допомоги по безробіттю. На наш погляд, 
з метою визначення потреб ринку праці нова інституція 
повинна здійснювати ефективний моніторинг і прогно-
зування процесів, що відбуваються на ньому, врахову-
вати всі макро- та мікроекономічні чинники впливу на 
зайнятість населення. Вона повинна ефективно вико-
нувати поставлені завдання та активно реагувати і при-
стосовуватися до потреб кожної людини, яка звернулася 
за допомогою. Професійне навчання за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття має безпо-
середньо погоджуватися з працедавцями та враховува-
ти індивідуальні здібності людини. Адже держава може 
бути успішною тоді, коли здобута освіта та відповідна 
кваліфікація допоможуть людині реалізувати свій потен-
ціал, а в результаті – забезпечити добробут нації. 

Основним напрямом діяльності Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття є управ-

ління коштами загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок безробіття. Як видно 
з рис. 2, найбільшу частку (81,7 %) у структурі видатків 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття складають 
матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

звільнення за власним бажанням через шкідливі
умови праці, зумовлені зовнішніми факторами
(несприятливе екологічне середовище);
звільнення за власним бажанням через небезпечні
умови праці, зумовлені внутрішніми факторами
(шкідливе виробниче середовище)

загальний спад економіки;
структурні зрушення в економіці;
низький рівень заробітної плати;
скорочення чисельності працівників

стан здоров’я, що не дозволяє здійснювати трудову
діяльноість;
невідповідність здобутої освіти вимогам ринку праці;
обмежені можливості кар’єрного зростання;
зниження трудової активності

Екологічні
чинники

безробіття

Економічні
чинники

безробіття

Соціальні
чинники

безробіття

Рис. 1. Основні чинники формування безробіття
Джерело: розроблено автором.
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Основними заходами активної політики зайня-
тості у 2015 р. стали:
 професійна підготовка, перепідготовка та підви-

щення кваліфікації (виділено 203838,7 тис. грн, 
що склало 2,6 % від загальних видатків Фонду);

 організація громадських робіт та інших робіт 
тимчасового характеру (виділено 67744,4 тис. грн, 
що склало 0,8 % від загальних видатків Фонду);

 видача ваучерів для підвищення конкуренто-
спроможності деяких категорій громадян (ви-
ділено 17429,7 тис. грн, що склало 0,2 % від за-
гальних видатків Фонду);

 профорієнтація та її забезпечення (виділено 
4510,2 тис. грн, що склало 0,06 % від загальних 
видатків Фонду).

Водночас на допомогу по безробіттю було спря-
мовано 5794692,2 тис. грн (72,5 % від загальних видатків 
Фонду), що свідчить про переважання заходів пасивної 
політики зайнятості населення в Україні. Тобто сьогод-
ні значна частина офіційно зареєстрованих безробітних 
отримує від держави допомогу по безробіттю (станом 
на 1 жовтня 2015 р. – 317,9 тис. осіб), що не мотивує цих 
громадян до пошуку роботи, а роботодавців позбавляє 
стимулу створення нових робочих місць. Значні дис-
пропорції у фінансування заходів активної та пасивної 
політики зайнятості демонструють неефективність ви-
трачання державних коштів. Важливою проблемою є 
значний дефіцит бюджету Фонду. При запланованому 
обсязі доходів 5882411,5 тис. грн очікуване виконання 
на кінець 2015 р. складало 5622775,4 тис. грн. Питання 
дефіциту коштів постало гостро у зв’язку з недоотри-

манням 267203,6 тис. грн страхових внесків [4]. Серед 
факторів, які призвели до такої ситуації, – недоскона-
лість і нестабільність податкового законодавства, тіні-
зація та низький рівень заробітної плати, непрозорість 
механізму призначення страхових виплат. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що дефор-

мована структура вітчизняної економіки, низький рі - 
вень оплати праці та значна тіньова зайнятість нега-
тивно впливають на формування бюджету Фонду за-
гальнообов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття. З одного боку, це 
негативно позначається на політиці соціального захисту 
безробітних, а з іншого – стимулює до пошуку шляхів 
раціоналізації фінансових потоків Фонду.

На наш погляд, з метою оптимізації витрат Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття, перш за все, необ-
хідно прикладати зусилля щодо зменшення чисельності 
безробітних, які претендують на отримання матеріаль-
ної допомоги, а натомість посилити заходи, спрямовані 
на реалізацію активної політики зайнятості населення. 
При цьому важливим є врахування потреб ринку праці 
й індивідуальних властивостей людини. Основна час-
тина коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття 
повинна спрямовуватися на створення умов для праце-
здатних громадян знайти роботу, яка б відповідала їхнім 
здібностям і можливостям.

6526093,6
81,7%

84392,8
1,06%

75342,8
0,93%

1275457
15,97%

27981,2
0,34%

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

Розвиток і супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи

Створення умов прийому та надання соціальних послуг

Відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату достроково
призначеної пенсії

Утримання та забезпечення діяльності Державної служби зайнятості,
Інституту підготовки кадрів, управління Фондом

Рис. 2. Структура видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  
на випадок безробіття у 2015 р. (за оперативними даними), тис. грн

Джерело: побудовано автором на основі [4].
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Роль держави полягає у формуванні ефективної 
системи стимулювання безробітних до самостій-
ного працевлаштування (забезпечення рівних 

можливостей на ринку праці; гідна оплата праці; спри-
яння розвитку підприємницької діяльності; податкові 
пільги для підприємств, які беруть на роботу молодих 
фахівців без належного досвіду роботи). Основним 
критерієм фінансування заходів активної політики зай-
нятості населення повинно бути реальне зменшення 
кількості безробітних осіб. В іншому випадку – є під-
стави стверджувати, що кошти платників страхового 
внеску використовуються неефективно. Тому детальне 
обґрунтування раціоналізації структури бюджету Фон-
ду загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття є перспективою 
наших майбутніх досліджень.                                   
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