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Стаття присвячена аналізу ефективності функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань. З’ясовано проблеми виробничого травматизму в Україні та країнах ЄС, проаналізовано 
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Постановка проблеми. Страхування від не-
щасних випадків на виробництві та професій-
них захворювань є важливою складовою системи 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування в Україні, стабільне та ефективне функціо-
нування якого – необхідна умова для забезпечення 
конституційних гарантій щодо соціального захис-
ту, охорони життя та здоров’я громадян у процесі 
їх трудової діяльності. Однак ефективність даного 
виду соціального страхування потребує вдосконален-
ня, отже, з метою наближення до європейських стан-
дартів та норм доцільно проаналізувати ефективність 
функціонування Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань (далі – Фонд).

За даними Міжнародної організації праці (далі –  
МОП), рівень виробничого травматизму в Україні 
залишається високим порівняно з більшістю еко-
номічно розвинутих країн світу. В Україні випадки 
загибелі людей, зайнятих у суспільному виробни-
цтві, трапляються частіше, ніж у Великій Британії,  
у 6 разів, і частіше, ніж у Японії, – у 5 [1]. Фа-
хівці з Національного інституту стратегічних дослі-
джень при Президентові України констатують недо-
ліки функціонування Фонду. Особливої актуальності 
набувають проблеми формування дохідної та видат-
кової частин бюджету Фонду, а також фінансуван-
ня Фондом заходів, які не відповідають критеріям 
цільового та адресного використання коштів [2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань проаналізовано в наукових 
дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Методика розрахунку, прогнозування не-
щасних випадків на виробництві та їх профілактика 
представлена в наукових працях М. Гандзюка, Г. Го-
гіташвілі, Є. Желіби, В. Жидецького, О. Запорожця.

Питанням фінансового забезпечення соціально-
го страхування присвячені наукові доробки таких 
вітчизняних науковців, як: В. Базилевич, О. Васи-
лик, В. Геєць, Е. Лібанова, С. Мельник, С. Осадець, 
Ю. Пасічник, М. Шаварина, Н. Шаманська, С. Юрій. 
Науковці зазначають, що головною проблемою да-
ного виду соціального страхування є недотримання 
планових показників дохідної та видаткової частин 
бюджету Фонду, нецільового використання коштів 
спеціального призначення. Це призводить до недо-
отримання страхових внесків й неефективного вико-
нання функцій Фонду як страховика та до залишко-
вого принципу фінансування пріоритетних завдань, 
наприклад – профілактики травматизму.

Отже, враховуючи наукові дослідження та реко-
мендації вітчизняних науковців і накопичений до-
свід країн ЄС, доцільно продовжити дослідження з 
даної проблематики.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз ефек-
тивності функціонування Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань. Відповідно до поставленої 
мети завданнями є:

– з’ясування проблем виробничого травматизму 
в Україні та країнах ЄС;

– аналіз фінансової діяльності Фонду: дохідну та 
видаткову частини бюджету Фонду;

– розробка напрямів поліпшення ефективності 
функціонування Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згід-
но із Конституцією України, громадяни мають пра-
во на працю, що включає можливість заробляти собі 
на життя працею, зазначається, що кожен має право 
на належні, безпечні і здорові умови праці. Вітчиз-
няним законодавством гарантується право громадян 
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на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності та в ін-
ших випадках, передбачених законом. Таке 
право забезпечується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за ра-
хунок страхових внесків фізичних та юри-
дичних осіб [4, c. 13]. Однак реалізація 
норм вітчизняного законодавства та Між-
народної організації праці (далі – МОП) у 
сфері охорони праці та соціального захисту 
громадян від соціальних ризиків здійсню-
ється неефективно.

За останніми дослідженнями експертів 
МОП, Україна займає одну із найгірших 
позицій за рівнем смертельного травматиз-
му в Європі: з розрахунку на 100 тис. пра-
цівників порівняно з Німеччиною вищий у 
2,5 рази, США – у 2 рази, Італією – 1,3 рази [5].

Експерти МОП вказують на те, що на показник 
професійного травматизму впливає рівень доходу 
країни. Всесвітній банк розділив економіки країн 
світу на чотири категорії виходячи з оцінок валового 
національного доходу (ВНД) на душу населення за 
2013 (табл. 1) [6].

Так, за підрахунками МОП, 86% випадків профе-
сійного травматизму припадає на країни з низьким 
та середнім рівнями доходів, а решта – 14% на краї-
ни з високим рівнем доходів.

Зарубіжний досвід свідчить, що співвідношення 
нещасних випадків зі смертельним наслідком до за-
гального числа нещасних випадків протягом 2009–
2013 рр., в середньому, склало: у Німеччині – 1 до 
1 280, Словаччині – 1 до 280, Польщі – 1 до 140, 
тоді як в Україні цей показник склав від 1 до 10 
[7, c. 10]. Причинами є: 

1) тіньова зайнятість, яка, за даними МОП, охо-
плює майже 9% працюючого населення, або 5 млн 
працівників. За оцінками Державної фіскаль-
ної служби України, в тіні знаходиться приблиз-
но 35% заробітної плати. Отже, держава недоотри-
мує приблизно 21,69 млрд грн податку на доходи 
фізичних осіб, а фонди соціального страхування – 
60,54 млрд грн [8].

2) недостатнє проведення аналізу виробничого 
травматизму, тобто до офіційної державної статис-
тики включаються не всі випадки травматизму на 
виробництві. Очевидно, що в несприятливому стано-
вищі опиняються наймані працівники, які за декіль-
ка заробітних плат «у конвертах» готові ризикувати 
власним життям та здоров’ям, а недобросовісні ро-
ботодавці цим користуються, оскільки зменшується 
сума оподаткування.

За інформацією Федерації профспілок Украї-
ни, щодо рівня виробничого травматизму протягом 
2009–2013 рр. у середньому, щорічно на виробництві 
було зареєстровано 12,7 тис. нещасних випадків, у 

яких травмувалося 13,0 тис. працівників. Майже ко-
жен десятий нещасний випадок закінчувався смер-
тельним наслідком [7, c. 4; 12].

Показники виробничого травматизму та професій-
них захворювань в Україні протягом 2012–2013 рр. 
мали негативні соціально-економічні наслідки як 
для держави, так і для роботодавців та працівників 
(рис. 1) [7, c. 30].

Для держави протягом 2012–2013 рр. соціально-
економічні наслідки були виражені безповоротним 
вибуттям через інвалідність і загибель економічно 
активних працівників 2322 і 2079 осіб, відповідно. 
Для роботодавців – витратами на ліквідацію нещас-
них випадків на виробництві, які в середньому скла-
ли 8,3 млн грн. Для потерпілих – втратою заробітку 
та фізичною і моральною шкодою.

З метою соціального захисту, охорони життя та 
здоров’я працівників протягом їх трудової діяльності, 
у 2001 році створено Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань (далі – Фонд). Основним джерелом надхо-
джень до бюджету Фонду є внески роботодавців, які 
сплачуються у відсотках до бази нарахування єдиного 
внеску відповідно до класу професійного ризику [9].

Динаміка надходжень страхових внесків робо-
тодавців протягом 2008–2013 рр. має тенденцію до 
зростання, що позитивно позначається на системі со-
ціального страхування та розширює фінансові мож-
ливості Фонду (рис. 2) [10, с. 28].

Отже, протягом 2008–2013 рр. спостерігається 
збільшення суми страхових внесків роботодавців на 
2 543,6 млн грн, або на 65%. Відповідно збільши-
лася кількість платників внесків на 445 433 осіб за 
рахунок яких формується левова частка доходів бю-
джету Фонду (90%). Однак графік темпів зростання 
страхових внесків відносно попередніх періодів має 
стрибкоподібний характер – це означає, що страхові 
внески до фонду сплачують несвоєчасно та не в по-
вному обсязі.

Таблиця 1
Рейтинг країн за розміром валового національного доходу на душу населення за 2013 р.

Економіка Дохід Країна

Високий рівень доходу
(high-income countries) ≥ 12 746 дол. США Австралія, Велика Британія, Данія, 

Люксембург, Німеччина, США, Франція.

Середній рівень доходу: від 1 045 до 12 746 дол. США

– доходи вище середнього
(upper middle-income countries) від 4 125 до 12 746 дол. США Венесуела, Бразилія, Білорусія, Болгарія, 

Китай, Мексика, Польща, Росія, Румунія, 

– доходи нижче середнього
(lower middle-income countries) від 1 046 до 4 125 дол. США Албанія, Вірменія, Єгипет, Індія, Конго, 

Молдова, Узбекистан, Україна.

Низький рівень доходу
(low-income countries) < 1 045 дол. США Бангладеш, Зімбабве, Ефіопія, Кенія, Малі, 

Мозамбік, Непал, Танзанія, Чад. 

Для держави

1) безповоротне 
вибуття через 
інвалідність і загибель 
економічно активних 
працівників;
2) витрати робочого 
часу через тимчасову 
непрацездатність;
3) виплати 
відшкодувань 
потерпілим та членам
їх сімей.

1) витрати на 
ліквідацію нещасних 
випадків на 
виробництві;
2) погіршення 
інвестиційної 
складової економіки 
країни, виробничого 
іміджу підприємств та 
їхньої продукції.

1) витрати заробітку і 
засобів до існування;
2) фізична і моральна 
шкода від втрати 
працездатності або 
професійної 
придатності.

Для роботодавців Для потерпілих

Рис. 1. Соціально-економічні наслідки виробничого 
травматизму та професійних захворювань в Україні протягом 

2012–2013 рр.
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Згідно зі звітом про виконання бюджету Фонду 
за 2013 рік, дохідна частина виконана на 97,9%, це 
пов’язано з недоотриманням суми поточних надхо-
джень на 136 462,6 тис. грн, або 2,1%, хоча пере-
думов для цього не було, оскільки протягом 2012–
2013 років спостерігалося збільшення кількості 
платників на 56 315 осіб, або на 3,5%, що мало б 
збільшити надходження до бюджету Фонду. При-
чиною цього є відсутність контролю за сплатою та 
надходженням внесків до Фонду, що створює пе-
редумови для накопичення заборгованості по спла-
ті страхових внесків. Отже, в загальному підсумку 
у 2013 році бюджетом Фонду було недоотримано 
144 724,1 тис. грн, або 2,2% внесків фізичних та 
юридичних осіб (табл. 2) [11].

У 2012 році до бюджету Фонду додатково надій-
шло 27 439,0 тис. грн за рахунок розміщення тим-
часово вільних коштів на депозитних рахунках в 
банку. Однак у 2013 році сума таких коштів хоч і 
зросла порівняно з попереднім роком на 41,7%, але 
у загальному підсумку все ж було недоотримано 
789,5 тис. грн, або 1,9%. Така ситуація пов’язана з 
коливаннями курсу національної валюти та дестабі-
лізацією ситуації на валютному ринку.

Таким чином, бюджет Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань є профіцитним. Але є порушення у 
виконанні планових показників бюджету. Наприклад, 
якщо протягом попередніх 3 років дохідна частина бю-
джету Фонду у загальному підсумку була перевикона-
на, то у 2013 році недовиконання планових показників 
становило 1,7%. Наведені дані підтверджують наяв-
ність недоліків у механізмі планування та прогнозу-
вання доходів і видатків бюджету Фонду.

Також спостерігається тенденція невиконання 
Фондом запланованих видатків на профілактику ви-
робничого травматизму, що призводить до неефек-
тивного використання коштів та появи корупційних 
схем з використання коштів не за їх цільовим при-
значенням (рис. 3) [11].
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Рис. 3. Аналіз видаткової частини бюджету Фонду 
для профілактики нещасних випадків  

на виробництві та професійних захворювань 
протягом 2010–2013 рр.

Отже, як свідчать дані, найкраща ситуація спосте-
рігалася у 2010 та 2012 роках, так як відповідність за-
тверджених і виконаних показників видаткової части-
ни бюджету Фонду протягом цього періоду досягнуто 
на рівні 85 та 94,5% відповідно. Найгіршою склалася 
ситуація в 2011 та 2013 роках, оскільки на профілак-
тику було спрямовано лише 47 та 46% коштів зі 100 
можливих. Причиною незбалансованості бюджету є не-
ефективність планування бюджетних витрат.

Щодо структури страхових витрат Фон-
ду за 2013 рік, то із загальної суми доходів – 
6 538 739,5 тис. грн (без урахування залишку та ре-
зерву коштів на початок року): 0,5% було спрямовано 
на профілактику нещасних випадків; 6,4% – на ме-
дичну, професійну та соціальну реабілітацію та 95% –  
відшкодування шкоди. При цьому на фінансування 
другорядних статей бюджету, наприклад адміністра-
тивно-господарські витрати, Фондом було використа-
но 7,4% коштів, або 487 418,8 тис. грн, що перевищує 
суму видатків на профілактику та реабілітацію та є 
вкрай несправедливим і порушує страховий принцип.

Отже, з метою підвищення ефективності функці-
онування Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захво-
рювань пропонується:

– використати зарубіжний досвід з проведення 
актуарних прогнозних розрахунків фінансового ста-
ну – це сприятиме ефективному плануванню та про-
гнозуванню доходів бюджету Фонду і раціональному 
використанню коштів спеціального призначення;
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Таблиця 2
Аналіз дохідної частини бюджету ФСС НВ протягом 2012–2013 рр. 

(тис. грн)

№ 
п/п

Показники 2012 рік 2013 рік Відхилення 2013 
до2012 рр. +/-

Відхилення 2013 рік

Виконано Затверджено Виконано Абс. грн. Відн. % Абс. грн. Відн. %

1. Залишок коштів на 
поч. року

673 405,8 1 073 523,1 1 07 3523,1 400 117,3 59,4 - 100 

2. Резерв коштів на 
поч. року

350 904,8 441 082,4 441 082,4 90 177,6 25,7 - 100 

3. Поточні надходження 6 193 832,1 6 636 301,6 6 499 839,0 306 006,9 4,9 – 136 462,6 – 2,1 

3.1 Внески роботодавців 6 172 797,1 6 615 266,6 6 470 542,5 297 745,4 4,8 – 144 724,1 – 2,2 

4. Прибуток, одержаний 
від розміщення т.в.к. 
Фонду

27 439,0 39 690,0 38 900,5 11 461,5 41,7 – 789,5 – 1,9 

Всього 7 245 581,7 8 190 597,1 8 053 345 807 763,3 11,1 – 137 252,1 – 1,7 

Розраховано автором на основі [11]
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– визначити домінанти фінансування Фонду: з 

першочерговим фінансуванням пріоритетних функ-
цій (виплата допомоги, профілактика);

– запровадити дієвий контроль за витрачанням 
фінансових ресурсів Фонду, не допускаючи випадків 
не цільового використання коштів;

– розширити сферу інформування про діяльність 
Фонду, використовуючи ресурси Інтернету. Опри-
люднювати інформацію щодо доходів і витрат Фон-
ду у обсязі більшому, ніж консолідований звіт, а та-
кож результати аудиту фінансової діяльності Фонду 
в друкованому вигляді для зацікавлених сторін;

– при формуванні доходів та витрат бюджету 
Фонду доцільно залучати більш широке коло фахів-
ців – науковців та експертів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, для того щоб мінімізувати показники вироб-
ничого травматизму та професійних захворювань, 
необхідно вжити низку заходів, починаючи із вдо-
сконалення законодавства і закінчуючи окремим 
трудовим колективом. Уникнути повністю вироб-
ничого травматизму та професійних захворювань не 
вдасться, що і демонструє досвід зарубіжних країн, 
отже, велика відповідальність покладається на Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань. Оскільки 
від ефективності його функціонування залежать со-
ціальний захист та добробут громадян.

Перспективи подальших розробок полягають у 
аналізі фінансової стійкості Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань.
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