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У статті досліджено необхідність соці-
ального захисту населення та доведено 
важливість формування його ефективного 
фінансового механізму. Розглянуто наукові 
підходи та узагальнено погляди вчених щодо 
визначення сутності фінансового механізму 
соціального захисту населення. Запропо-
новано авторське визначення поняття 
«фінансовий механізм соціального захисту 
населення». Розглянуто склад фінансового 
механізму соціального захисту населення 
в авторській інтерпретації. Здійснено 
детальний аналіз елементів фінансового 
механізму соціального захисту населення: 
фінансових методів, фінансових інструмен-
тів, фінансових важелів та забезпечуваль-
них складників. Серед фінансових методів 
особливу увагу приділено фінансовому забез-
печенню соціального захисту, у складі якого 
виділено його форми та напрями фінансу-
вання. Окреслено загальні напрями форму-
вання ефективного фінансового механізму 
соціального захисту населення.
ключові слова: соціальний захист, соці-
альна політика, фінансовий механізм соці-
ального захисту населення, фінансові 
методи, фінансові інструменти, фінансові 
важелі, фінансове забезпечення.

В статье исследована необходимость 
социальной защиты населения и доказана 
важность формирования ее эффективного 
финансового механизма. Рассмотрены 
научные подходы и обобщены взгляды уче-
ных по определению сущности финансового 
механизма социальной защиты населе-
ния. Предложено авторское определение 
понятия «финансовый механизм социаль-
ной защиты населения». Рассмотрен 
состав финансового механизма социальной 
защиты населения в авторской интерпре-
тации. Осуществлен подробный анализ эле-
ментов финансового механизма социальной 
защиты населения: финансовых методов, 
финансовых инструментов, финансовых 
рычагов и обеспечивающих составляющих. 
Среди финансовых методов особое вни-
мание уделено финансовому обеспечению 
социальной защиты, в составе которого 
выделено его формы и направления финан-
сирования. Определены общие направления 
формирования эффективного финансового 
механизма социальной защиты населения.
ключевые слова: социальная защита, 
социальная политика, финансовый механизм 
социальной защиты населения, финансовые 
методы, финансовые инструменты, финан-
совые рычаги, финансовое обеспечение.

The article discusses the theoretical aspects of people’s social protection.  The necessity of people’s social protection is investigated and the importance 
of forming its effective financial mechanism is proved. A number of scientific approaches to determining the nature of the financial mechanism of people’s 
social protection are considered. The views of Ukrainian scientists on the essence of the financial mechanism of people’s social protection are generalized. 
The author proposes to define the financial mechanism of people’s social protection as a set of ways of organizing financial relations which take place in 
the process of distributive and redistributive relations and aimed at solving social problems and overcoming social risks. The composition of the financial 
mechanism of people’s social protection in the author’s interpretation is considered. The elements of the financial mechanism of people’s social protection 
are analyzed. The main components of this financial mechanism are: financial methods, financial instruments, financial levers and security components. 
Among the financial methods special attention is paid to the financial support of social protection which includes several forms and directions of financing. 
The financial security for social protection is a system of monetary relations for the formation of financial resources in sufficient volume in accordance with 
state standards and guarantees in order to continue their use for social protection. The importance of financial control in the financial mechanism of people’s 
social protection is proved. Budget protection, funds of state trust funds, charities and so on are channeled to social protection. It is important to establish 
effective control over the movement of these funds and their use, to prevent abuse, misuse and inefficient use of resources. The general directions of for-
mation the effective financial mechanism of people’s social protection are outlined. The following main directions are: establishment of reasonable social 
standards and adequate amounts of social benefits; separation of powers to incur social expenditures between authorities at all levels; systematization and 
optimization of social benefits; strengthening control over the targeted use of social funds and budget expenditures on social protection and social security.
Key words: social protection, social policy, financial mechanism of people’s social protection, financial methods, financial instruments, financial levers, 
financial security.

Постановка проблеми. В умовах загострення 
кризових явищ у суспільстві та постійної появи 
нових соціальних та економічних викликів забезпе-
чення ефективного соціального захисту населення 
є важливим завданням державної ваги. Для реалі-
зації окресленого завдання насамперед необхідно 
сформувати відповідний фінансовий механізм.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади соціального захисту населення та 

фінансовий механізм його реалізації досліджували 
у своїх наукових працях такі вітчизняні вчені, як 
Л.Б. Баранник, О.І. Данилюк, О.В. Длугопольський, 
К.В. Дубич, О.Б. Жук, М.І. Мальований, А.Ф. Мельник, 
О.В. Насібова, А.Ю. Огінська, О.І. Пікулик, Н.Г. Сав-
ченко та інші. Незважаючи на численні наукові 
напрацювання з цієї проблематики, багато питань 
соціального захисту залишаються невирішеними, 
дискусійними та потребують подальших досліджень.
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Таблиця 1
Підходи вітчизняних учених до визначення фінансового механізму  

соціального захисту населення
вчені визначення фінансового механізму соціального захисту населення

Баранник Л.Б. сукупність форм і методів, інструментів і важелів формування та використання фондів фінансових 
ресурсів з метою захисту населення від соціальних ризиків [4, с. 216]

Савченко Н.Г. 
система управління фінансовими відносинами через сукупність встановлених державою методів, 
інструментів і важелів з відповідним регулюванням та забезпеченням їх впливу на рівень соціаль-
ного захисту населення [5, с. 6]

Жук О.Б., 
Данилюк О.І.

у широкому розумінні – сукупність автономних фінансових механізмів соціального страхування, 
соціального забезпечення та соціальних стандартів і гарантій, що комплексно взаємодіють, вза-
ємодоповнюють одне одного та сприяють ефективному його функціонуванню з метою забезпе-
чення сталого розвитку держави та задоволення життєво необхідних потреб кожного громадянина 
на рівні не нижче прожиткового мінімуму; 
у вузькому розумінні – певний комплекс спеціально розроблених, законодавчо закріплених та 
визначених соціально-економічною політикою форм і методів, інструментів і важелів акумулю-
вання, перерозподілу і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення добробуту кож-
ного члена суспільства та підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств 
населення – осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями, безробітних, багатодітних 
родин, дітей-сиріт та ін. [6, с. 64–65; 7]

Огінська А.Ю. 
фінансовий механізм реалізації соціального захисту населення передбачає формування дже-
рел фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання відповідних програм і заходів, а також 
обґрунтований вибір методів, форм та важелів їх використання [1, с. 134]

Насібова О.В. 
сукупність грошових відносин розподільчого характеру, в процесі яких формуються фонди фінан-
сових ресурсів для компенсації наслідків соціальних ризиків, які призводять до повної або частко-
вої втрати заробітку та спричиняють зміни матеріального становища [8, с. 39]

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення та систематизація теоретичних 
засад формування ефективного фінансового 
механізму соціального захисту населення.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із надзвичайно важливих завдань соціаль-
ної політики кожної держави є формування ефек-
тивної системи соціального захисту населення. 
Реалізація вказаного завдання можлива лише 
за наявності відповідного нормативно-правового 
поля, налагодження фінансового механізму соці-
ального захисту населення, формування відповід-
ного інституційного, організаційного, інформацій-
ного та фінансового забезпечення.

Загалом фінансовий механізм є сукупністю 
методів, форм, інструментів і важелів впливу на 
соціальний та економічний розвиток суспільства 
під час розподілу і перерозподілу фінансових 
ресурсів. Також його визначають як сукупність 
способів організації фінансових відносин, які 
застосовуються з метою забезпечення сприятли-
вих умов для економічного розвитку [1, с. 209]. 
Під соціальним захистом населення низка нау-
ковців розуміють комплекс методів, заходів, прав 
та норм організаційного, соціально-економічного 
і правового характеру, що спрямовані на забез-
печення добробуту всіх членів суспільства у кон-
кретних умовах [1, с. 132; 2, с. 137; 3, с. 47–53]. 
Звичайно, соціально незахищені верстви насе-
лення та особи, що опинились у скрутних 
життєвих обставинах, потребують особливої 
уваги, але спрямування вектора соціального 
захисту на всіх без винятку громадян актуалізує 

питання налагодження його дієвого фінансового  
механізму.

У табл. 1 наведено низку визначень фінансо-
вого механізму соціального захисту населення, 
запропонованих вітчизняними вченими.

Аналіз наведених у табл. 1 дефініцій дає змогу 
констатувати відсутність єдиного підходу до трак-
тування поняття фінансового механізму соціаль-
ного захисту населення. Одні вчені розглядають 
його як систему, інші – як сукупність розподіль-
чих відносин. Деякі науковці подають тракту-
вання фінансового механізму соціального захисту 
населення в широкому та у вузькому розуміннях. 
Всі окреслені підходи розкривають сутність фінан-
сового механізму соціального захисту населення 
з різних боків.

Узагальнюючи розглянуті дефініції, вважаємо, 
що фінансовий механізм забезпечення соціаль-
ного захисту населення – це сукупність способів 
організації фінансових відносин, котрі виникають 
у процесі розподільчих та перерозподільчих від-
носин і спрямовані на вирішення соціальних про-
блем та подолання соціальних ризиків. При цьому 
соціальний захист населення вважається ефек-
тивним, якщо створено достатні умови для забез-
печення матеріального добробуту, духовного 
і фізичного благополуччя, самореалізації та пев-
ної економічної самостійності кожного індивіда, 
тобто не лише соціально незахищених верств 
населення, але й працездатних осіб.

Вітчизняний учений Н.Г. Савченко у сво-
єму дослідженні пропонує структурування соці-
ального захисту населення відповідно до його 
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організаційно-правових форм на соціальне забез-
печення, соціальне страхування та недержавну 
соціальну допомогу. У зв’язку з цим зазначає, 
що кожній із перелічених організаційно-правових 
форм соціального захисту населення притаман-
ний власний особливий фінансовий механізм, 
сукупність яких формує загальний фінансовий 
механізм соціального захисту населення [5, с. 8–9]. 
При цьому всі із перерахованих механізмів за 
умови їх ефективного використання та узгодже-
ної взаємодії спрямовані на реалізацію основних 
завдань соціальної політики, підвищення добро-
буту населення та подолання соціальних ризиків.

Фінансовий механізм соціального захисту насе-
лення є частиною загального фінансового меха-
нізму, і тому структурно та функціонально вони, 
безумовно, будуть схожі, проте дія фінансового 
механізму соціального захисту населення буде 
більш вузько спрямованою та зосередиться лише 
на вирішенні соціальних проблем, тоді як загалом 
фінансовий механізм держави являє собою прин-
ципову схему впливу фінансів на соціально-еконо-
мічний розвиток суспільства.

Дослідивши погляди вітчизняних учених на 
склад фінансового механізму соціального захисту 
населення [1; 5; 6; 7], вважаємо, що його можна 
відобразити практично ідентичним складу фінан-
сового механізму загалом, виділяючи у ньому такі 
основні елементи: фінансові методи; фінансові 

інструменти та важелі; підсистема організаційно-
правового забезпечення (рис. 1).

Специфіка ж такого механізму полягає в осо-
бливостях застосування фінансових методів, 
у формуванні специфічного набору фінансових 
інструментів та важелів, у конкретній спрямова-
ності організаційно-правового забезпечення.

Здійснення соціального захисту населення 
потребує певних фінансових ресурсів, що 
пов’язано із необхідністю прогнозування і пла-
нування їхніх обсягів та структури на науково 
обґрунтованій основі. Тобто застосовується метод 
фінансового планування як діяльності із розро-
блення фінансових планів, у яких відображаються 
джерела фінансових ресурсів та напрями їх вико-
ристання. У процесі виконання зазначених планів 
проводиться фінансове оперативне управління, 
яке полягає у здійсненні коригування фінансових 
планів з низки об’єктивних та суб’єктивних причин 
(наприклад, для усунення помилок, допущених під 
час фінансового планування, виправлення недо-
ліків і диспропорцій, пов’язаних із кон’юнктурними 
змінами на ринку).

Фінансовий контроль має надзвичайно важ-
ливе значення у складі фінансового механізму 
соціального захисту населення. Адже на соціаль-
ний захист спрямовуються бюджетні кошти, кошти 
державних цільових фондів, благодійних організа-
цій тощо. Важливо налагодити дієвий контроль як 

 

 

Фінансовий механізм соціального захисту населення

Фінансові 
методи

- фінансове
планування;

- фінансове 
оперативне 
управління;
- фінансовий 
контроль;
- фінансове 
забезпечення; 
- фінансове 
регулювання

Фінансові 
інструменти

- податки, 
збори;
- страхові 

внески;
- бюджетні 
асигнування; 
- соціальні 
гарантії;
- матеріальна 
допомога;
- страхові 
виплати;
- інші 
інструменти

Фінансові 
важелі

- ставки
податків, зборів;
- розміри 
відрахувань, 
страхових 
внесків;
- соціальні 
норми, 
нормативи;

- розміри 
матеріальної 
допомоги;
- розміри 
субсидії;
- тощо

Організаційно-
правове 

забезпечення

- нормативно-
правове 
забезпечення;

- інформаційне 
забезпечення;

- технічне 
забезпечення;

- кадрове 
забезпечення

рис. 1. склад фінансового механізму соціального захисту населення
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за рухом цих коштів, так і за їх використанням, не 
допустити зловживань, нецільового та неефектив-
ного використання ресурсів.

Призначення фінансового механізму соціаль-
ного захисту населення зводиться до двох осно-
вних його функцій: фінансового регулювання 
соціальних процесів та фінансового забезпе-
чення соціального захисту населення. Фінансове 
регулювання і фінансове забезпечення розгляда-
ють як узагальнюючі методи фінансового меха-
нізму соціального захисту населення, адже вони 
взаємопов’язані та охоплюють часткові методи 
фінансового впливу на соціально-економічний 
розвиток суспільства [6, с. 68].

Вважаємо, що у цьому механізмі фінансове 
забезпечення є системою грошових відносин щодо 
формування фінансових ресурсів у достатньому 
обсязі відповідно до державних стандартів та 
гарантій з метою подальшого їх використання на 
соціальний захист. Формами фінансового забезпе-
чення соціального захисту населення є: внутрішнє 
фінансування, зовнішнє фінансування та кредиту-
вання. У цьому контексті внутрішнє фінансування 
передбачає здійснення фінансової взаємодопо-
моги та підтримки у межах домогосподарства 
або ж здійснення трансфертів між членами сім’ї 
чи родини. До зовнішнього фінансування соціаль-
ного захисту населення відносять: фінансування 
за рахунок фондів соціального страхування, 
бюджетне фінансування та інше зовнішнє фінан-
сування (за рахунок коштів суб’єктів господарю-
вання, доброчинних фондів тощо). Кредитування 
як форма фінансового забезпечення соціального 
захисту населення передбачає надання креди-
тів на пільгових умовах. В Україні застосовується 
в основному під час вирішення житлових проблем 
для окремих категорій населення шляхом надання 
пільгових кредитів на придбання житла.

Напрямами фінансового забезпечення соці-
ального захисту населення є:

– фінансування соціального захисту еконо-
мічно активного населення;

– фінансування соціального захисту непрацез-
датних осіб;

– універсальні заходи соціального захисту.
Фінансове регулювання соціальних процесів 

є засобом фінансового впливу на них з боку дер-
жавних органів влади, органів соціального захисту 
за допомогою фінансових інструментів та фінан-
сових важелів.

У структурі фінансового механізму також слід 
виділяти забезпечувальні складники: нормативно-
правове забезпечення; інформаційне забезпе-
чення; технічне та кадрове забезпечення. Фінан-
совий механізм соціального захисту населення 
функціонує в межах правового поля. Державні 
органи влади, органи соціального захисту та інші 
юридичні та фізичні особи керуються у своїй діяль-

ності, у тому числі і щодо соціального захисту насе-
лення, чинними нормативно-правовими актами. 
Варто зазначити, що система законодавчих та 
підзаконних актів, що регламентує порядок здій-
снення соціального захисту населення в Україні, є 
доволі розгалуженою, потребує вдосконалення та 
систематизації.

Складник інформаційного забезпечення віді-
грає важливу роль у налагодженні взаємозв’язку 
між органами державної влади та місцевого 
самоврядування, державними та недержавними 
суб’єктами, що надають соціальні послуги, гро-
мадськістю. Інформаційне забезпечення зна-
чною мірою детермінує виконання важливих 
завдань державного управління у сфері соціаль-
ного захисту, зокрема: моніторинг якості соціаль-
них послуг та ефективність їх надання; контроль 
за цільовим використанням бюджетних коштів, 
дотриманням і виконанням державних соціальних 
стандартів, ліцензійних умов; аналіз екзогенних 
і ендогенних факторів, які впливають на надання 
соціальних послуг, прогнозування їхніх обсягів; 
розроблення та ухвалення нормативно-правових 
актів, оперативних управлінських рішень у сфері 
соціального захисту населення; аналіз обґрунто-
ваності прийнятих рішень [9, с. 114].

Складник технічного забезпечення передба-
чає комплекс заходів щодо своєчасного і повного 
забезпечення співробітників органів управління та 
соціального захисту населення відповідною техні-
кою (комп’ютерами, принтерами тощо), програм-
ним забезпеченням, іншим необхідним облад-
нанням для створення належних умов праці та 
ефективної реалізації професійних обов’язків пра-
цівниками цих структур.

Особливе значення відводиться кадровому 
забезпеченню системи соціального захисту насе-
лення, адже органи соціального захисту зобов’язані 
професійно надавати соціальні послуги насе-
ленню, тому вони потребують висококваліфікова-
них працівників. Загалом в Україні надто громіздка 
і забюрократизована мережа державних та кому-
нальних закладів соціального захисту і соціальних 
служб. Вона потребує реструктуризації, адже на 
утримання системи органів соціального захисту 
виділяється коштів чи не більше, ніж на соціальний 
захист [10, с. 222].

До основних напрямів удосконалення фінансо-
вого механізму забезпечення соціального захисту 
населення на сучасному етапі належать:

– встановлення державою обґрунтованих соці-
альних стандартів та адекватних розмірів соціаль-
них виплат і допомог;

– чітке розмежування повноважень із здій-
снення соціальних видатків між органами влади 
всіх рівнів;

– систематизація та оптимізація соціальних 
пільг;
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– посилення контролю за цільовим використан-
ням коштів соціальних фондів та бюджетних видат-
ків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

висновки з проведеного дослідження. 
Оскільки держава гарантує спрямування вектора 
соціального захисту населення на всіх без винятку 
громадян, надзвичайно важливим є питання фор-
мування ефективного фінансового механізму 
соціального захисту населення як сукупності спо-
собів організації фінансових відносин, які вини-
кають у процесі розподільчих і перерозподільчих 
відносин та спрямовані на вирішення соціальних 
проблем і подолання соціальних ризиків.

У складі фінансового механізму соціального 
захисту населення виокремлюють такі складники: 
фінансові методи; фінансові інструменти; фінан-
сові важелі та підсистема організаційно-правового 
забезпечення. Вдосконалення цього механізму 
слід здійснювати, орієнтуючись на досягнення 
оптимальних співвідношень і ефективної взаємо-
дії та взаємовпливу його структурних елементів. 
Основними напрямами вдосконалення фінансо-
вого механізму соціального захисту населення є: 
реструктуризація надто громіздкої та забюрократи-
зованої системи органів соціального захисту, роз-
межування повноважень із здійснення соціальних 
видатків між ними; встановлення обґрунтованих 
соціальних стандартів, дотримання їх та позбав-
лення їх декларативності; оптимізація та систе-
матизація соціальних пільг; проведення дієвого 
контролю за використанням коштів бюджетів та 
державних цільових фондів на соціальний захист. 
Окреслені заходи сприятимуть підвищенню ефек-
тивності функціонування фінансового механізму 
соціального захисту населення та забезпеченню 
додержання високих стандартів життя населення 
в Україні.
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FORMATION OF EFFECTIVE FINANCIAL MECHANISM OF PEOPLE’S SOCIAL PROTECTION

In the current crisis an important task of the State is to provide the effective people’s social protection. 
In order to accomplish this task it is necessary to create an financial mechanism of people’s social protection. 

Thе purpose of the article is to summarize and systematize the theoretical foundations of an effective finan-
cial mechanism of people’s social protection.

A number of scientific approaches to determining the nature of the financial mechanism of people’s social 
protection are considered. The views of Ukrainian scientists on the essence of the financial mechanism of 
people’s social protection are generalized. The authors propose to define the financial mechanism of people’s 
social protection as a set of ways of organizing financial relations which take place in the process of distributive 
and redistributive relations and aimed at solving social problems and overcoming social risks. The composition 
of the financial mechanism of people’s social protection in the author’s interpretation is considered. The ele-
ments of the financial mechanism of  people’s social protection are analyzed. The main components of this 
financial mechanism are: financial methods, financial instruments, financial levers and the supporting compo-
nents. The supporting components of the financial mechanism for people’s social protection are: regulatory 
legal support; information support; technical and personnel support.

Among the financial methods special attention is paid to the financial support of social protection which 
includes several forms and directions of financing. The forms of financial support of people’s social protection 
are: internal financing, external financing and crediting. The directions of financial support for people’s social 
protection are: social protection of economically active population: social protection for disabled persons; 
universal measures of social protection. The financial security for social protection is a system of monetary 
relations for the formation of financial resources in sufficient volume in accordance with state standards and 
guarantees in order to continue their use for social protection. 

Financial control is very important in the financial mechanism of people’s social protection. Budget protec-
tion, funds of state trust funds, charities and so on are channeled to social protection. It is important to establish 
effective control over the movement of these funds and their use, to prevent abuse, misuse and inefficient use 
of resources.

The component of information support plays an important role in establishing the link between state and 
local authorities, state and non-state enterprises providing social services and the population. Information 
provision largely determines the fulfillment of important tasks of public administration in the sphere of social 
protection.

The general directions of formation the effective financial mechanism of people’s social protection are out-
lined. The following main directions are: establishment of reasonable social standards and adequate amounts 
of social benefits; separation of powers to incur social expenditures between authorities at all levels; system-
atization and optimization of social benefits; strengthening control over the targeted use of social funds and 
budget expenditures on social protection and social security.
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