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ЕВОЛЮЦІЯ	СОЦІАЛЬНОГО	СТРАХУВАННЯ	

В	УКРАЇНІ1	
 

Досліджено основні етапи формування системи соціального страхування. 
Проаналізовано умови розвитку соціального страхування під впливом соціально-
економічних, політичних змін у країні. Охарактеризовано складові системи со-
ціального страхування кожного етапу розвитку. 

Ключові  слова:  соціальний захист, соціальне страхування, соціальний 
ризик, соціальна справедливість, соціальна відповідальність. 

 
Стожок Л. Эволюция социального страхования в Украине. Исследованы 

основные этапы формирования системы социального страхования. Проанализиро-
ваны условия развития социального страхования под влиянием социально-эконо-
мических, политических изменений в стране. Раскрыты составляющие системы 
социального страхования каждого этапа развития. 

Ключевые  слова:  социальная защита, социальное страхование, социаль-
ный риск, социальная справедливость, социальная ответственность. 

 
Постановка проблеми. Аналіз історичних аспектів розвитку та 

дослідження модернізації соціального страхування (СС) є необхідним 
і актуальним, оскільки ефективна національна система такого страху-
вання – потужний механізм соціального захисту населення. Крім того, 
формування інституту СС, яке б покривало сучасні ризики, також 
потребує історичного аналізу, зокрема процесу управління соціальними 
ризиками в цій системі. Варто зазначити, що в Україні донині не 
сформовано ефективного механізму соціального захисту, передусім, 
працездатного населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у дослідження розвитку та модернізації системи СС зробили вітчизняні 
науковці О. Коваль [1] (наголошено на посиленні ролі страхового 
принципу в системі СС), А. Сидорчук (розглянуто формування системи 
соціального страхування як важеля подолання бідності) [2, с. 217–220], 
О. Тищенко [3] (проаналізовано розвиток СС як основну організаційно-
правову форму соціального забезпечення).  

Визначено, що як на теоретичному, так і на практичному рівнях 
відсутнє єдине бачення формування ефективної платоспроможної системи 
соціального страхування населення від соціальних ризиків. Важливим 
аспектом цієї проблеми залишається виокремлення ефективних складо-
вих системи СС в Україні.  
                                              
1© Стожок Л., 2019 
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Метою статті є дослідження історичних етапів розвитку соціаль-
ного страхування для виокремлення ключових аспектів удосконалення 
функціонування системи соціального страхування, а також забезпечення 
ефективного виконання покладених на неї функцій. 

Матеріали та методи. Методологічну основу дослідження ста-
новлять загальнонаукові методи, застосовані для досягнення поставленої 
мети: історико-логічний (для розгляду етапів розвитку СС в Україні), 
системно-структурного аналізу (для дослідження функціонування системи 
соціального захисту працюючого населення від соціальних ризиків), 
узагальнення (для обґрунтування висновків щодо формування ефектив-
ної національної системи соціального страхування). Інформаційною 
базою роботи слугували законодавчо-нормативні акти СРСР, УРСР, 
України, праці вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Результати дослідження. Досліджуючи розвиток соціального 
страхування в Україні, яка тривалий час входила до складу СРСР, а до 
того – Російської імперії, варто зазначити, що в Росії базові основи 
соціального страхування закладені в 1912 р. шляхом введення страху-
вання на випадок хвороби і від нещасних випадків. Така система була 
аналогом систем СС, які функціонували в Німеччині, Франції та Австрії [4]. 
А перші спроби страхового захисту в Росії зроблено в 1914 р. з на-
буттям чинності робочої страхової програми, зміст якої передбачав 
покриття негативних наслідків для всіх робітників при настанні соціаль-
них ризиків. Відповідно, СС мало на меті страхування на випадок 
безробіття, хвороби, інвалідності та старості, від нещасного випадку, 
вагітності, у зв’язку з народженням і доглядом за дитиною, на випадок 
вдівства, сирітства та поховання [5, с. 73]. Після Жовтневої революції 
урядом опубліковано повідомлення «Про створення альтернативної 
програми соціального страхування», в якому зазначалося про те, що 
робітничо-селянський уряд приступає до створення законів про соціальне 
страхування найманих робітників та бідних селян. Реформування СС на 
принципах страхової програми передбачало поширення страхування на 
випадок втрати працездатності (хвороби, каліцтва, інвалідності, старості, 
материнства, вдівства і сирітства, безробіття) на всіх без винятку най-
маних робітників, а також на міських та сільських бідних; покладання 
всіх витрат по страхуванню на підприємців; відшкодування, щонайменше, 
повного заробітку в разі втрати працездатності та безробіття [5, с. 73]. 
До 1917 р. провідна роль у системі соціального забезпечення належала 
пенсійним та страховим касам, з яких їх учасникам здійснювалися пен-
сійні виплати за вислугу років, по втраті годувальника, по інвалідності, 
у разі звільнення або скорочення штатів до встановленого періоду 
вислуги [6, с. 17]. 

Незважаючи на видання нормативних актів щодо страхування на 
випадки хвороби, вагітності та народження, їх так і не було реалізовано 
через прийняття 31 жовтня 1918 р. Положення «Про соціальне забезпечен-
ня працюючих» [7], що свідчило про перехід від соціального страхування 
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до соціального забезпечення «всіх членів трудової комуни, джерелом 
існування яких була власна праця» [5, с. 76]. Цей документ не лише 
зазначав види допомоги, а й визначав їх розмір, тривалість надання та 
механізм розрахунку. Проте, попри масштабність охоплення працюючого 
населення, це положення виявилося неефективним, як і попередньо 
зазначені нормативні акти. Крім того, було порушено принцип соціаль-
ного страхування, який передбачав охоплення всіх працюючих, оскільки 
страхування мало на меті надання соціальної допомоги тим верствам 
населення, які становили основу більшовицького режиму [8, с. 238]. 

Черговими заходами щодо вдосконалення соціального захисту 
(закріпленими в Конституції РСФРР 1918 р. [9]) стала реорганізація 
Народного Комісаріату Державного Піклування (головне завдання якого 
полягало у наданні соціальної допомоги у вигляді милостині та благо-
дійності) у Народний Комісаріат Соціального Забезпечення (НКСЗ) [10]. 
НКСЗ здійснювало: соціальне забезпечення працюючих у разі непраце-
здатності незалежно від причин; охорону материнства та дитинства; 
піклування про неповнолітніх, інвалідів та людей похилого віку. 

У 1921 р. Радою НКСЗ прийнято Декрет «Про соціальне страху-
вання осіб, зайнятих найманою працею» [11], згідно з яким СС 
підлягали всі особи, зайняті найманою працею на випадок тимчасової 
і постійної втрати працездатності, на випадок безробіття, смерті. Крім 
того, матеріальне забезпечення працюючих у разі настання обумовлених 
соціальних ризиків формувалося за рахунок обов’язкових внесків 
підприємств, закладів, де працювали наймані особи. Страхові внески 
сплачувалися залежно від кількості зайнятих осіб та шкідливості 
підприємств, установ і господарств, адміністрацією або власниками. 
Кошти фондів знаходилися в розпорядженні НКСЗ і використовувалися 
лише на потреби забезпечення працівників і службовців.  

З метою налагодження ефективного регулювання справ соціаль-
ного страхування у 1925 р. створено Союзну Раду Соціального Страху-
вання (СРСС) [12, п. 4], завданням якої було управління соціальним 
страхуванням, розгляд, затвердження плану роботи та кошторису 
Центрального Управління Соціального Страхування, контроль над їх 
виконанням, розгляд законодавчих документів з соціального страхування, 
роз’яснення чинного законодавства про соціальне страхування.  

30-ті роки ХХ століття ознаменувалися реформуванням СС від-
повідно до завдань індустріалізації країни. Отже, соціальне страхування 
стало важливим фактором «покращання побуту, матеріального і куль-
турного становища робітничого класу» [13, с. 17]. Крім того, відповідно 
до завдань реконструкції народного господарства і досягнень, у СРСР 
було ліквідовано безробіття, а з 1931 р. з бюджету соціального 
страхування виключено допомогу по безробіттю [13, с. 19]. Не менш 
важливим було встановлення залежності між допомогою з тимчасової 
непрацездатності та неперервним стажем роботи в галузі народного 
господарства та з членством у профспілці. Постановою «Про соціальне 
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страхування» встановлено контроль над коштами соціального страхуван-
ня (у 1931 р. сума становила 2 млрд крб., порівняно з 1 млрд 950 млн крб., 
що передбачалось на останній рік п’ятирічки) [14]. Для досягнення 
зазначеного на великих та середніх підприємствах промисловості та 
транспорту, будівництва та в радгоспах створювалися пункти виплати 
всіх видів допомоги з соціального страхування, які підпорядковувалися 
страховим касам; для обслуговування галузей важкої промисловості та 
транспорту – центральні всесоюзні галузеві страхові каси; а також 
територіальні республіканські страхові каси. Крім того, значна увага 
приділялася розвитку санаторіїв, будинків відпочинку, курортів, дитячих 
садків, яслів, таборів для працюючої молоді, піонерів, молочної кухні, 
дієтичного харчування, бань, пралень, профілакторіїв. Незважаючи на 
масштабність соціальних програм, цими благами користувалася незначна 
кількість осіб: робітники-передовики провідних галузей виробництва 
(вугілля, металургія, основна хімія) та партійно-господарська номенкла-
тура. Появі обов’язкового соціального страхування передувало створення 
страхових кас, взаємних страхових товариств, допоміжних товариств. 

Переломним етапом у розвитку соціального страхування стало 
об’єднання у 1933 р. Народного Комісаріату Праці Союзу РСР та 
Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок [15], що передба-
чало передання певних державних функцій, зокрема і управління со-
ціальним страхуванням (встановлення розміру страхових внесків і меха-
нізму їх сплати, встановлення порядку витрат грошових і матеріальних 
страхових фондів, визначення розміру та порядку видачі застрахованим 
допомоги та пенсій), профспілкам [16]. Це надало можливість форму-
вати механізм захисту застрахованих за галузевою ознакою і розширити 
кількість суб’єктів страхування.  

Гарантом соціальних прав населення стала Конституція СРСР 
1936 р., яка проголосила право всіх громадян на соціальний захист: 
на матеріальне забезпечення при настанні старості, у випадку хвороби 
і втрати працездатності [17, с. 120]. Реалізація зазначеного здійсню-
валась шляхом соціального страхування робітників і службовців за 
рахунок держави, надання безплатної медичної допомоги трудящим, 
надання в користування трудящим мережі курортів. Це свідчить про те, 
що соціальне страхування було одним із засобів покращання культурно-
побутового становища працюючих. Підтверджувало цей аргумент і зрос-
тання у 1937 р. бюджету соціального страхування на 48 % порівняно 
з планом 1936 р. [13, с. 22]. 

У 1938 р. соціальне страхування стало інструментом розподілу 
державного бюджету на соціальні потреби у результаті включення 
бюджету соціального страхування до складу державного бюджету СРСР. 
А 1950 р. ознаменувався закінченням створення системи соціального 
забезпечення робітників і службовців. Відповідно, у 1955 р. прийнято 
Положення «Про порядок призначення і виплати допомоги по держав-
ному соціальному страхуванню» [18], яким не лише встановлювалися 
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види допомоги по державному соціальному страхуванні: по тимчасовій 
непрацездатності; у зв’язку з вагітністю та пологами; на народження 
дитини; по перекваліфікації та допомога на поховання, а й їх характе-
ристика, механізм нарахування, порядок виплати. У 1956 р. Верховною 
Радою СРСР ухвалено Закон «Про державні пенсії» [19], згідно з яким 
держава гарантувала робітникам і службовцям матеріальне забезпе-
чення в старості, при втраті працездатності та в разі хвороби. Це свідчило 
про формування єдиної системи пенсійного забезпечення робітників 
і службовців, що передбачала отримання державної пенсії по старості, 
по інвалідності, у випадку втрати годувальника. Крім того, закон 
закріплював пенсійний вік для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років, 
а також мінімальний стаж роботи, відповідно, 25 і 20 років. Проте, 
незалежно від проголошення Конституцією 1936 р. права на соціальний 
захист усього населення, колгоспники залишалися поза цим законом аж 
до 1964 р., коли було розширено масштаб охоплення населення пен-
сійним забезпеченням шляхом прийняття Закону СРСР «Про пенсії 
і допомогу членам колгоспів» [20], згідно з яким соціальне забезпечення 
поширювалося і на колгоспників з встановленням пенсій по старості, по 
інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника і наданням допомоги 
жінкам-членам колгоспів у зв’язку з вагітністю та пологами. Для здійс-
нення виплат було створено централізований союзний фонд соціального 
забезпечення колгоспників за рахунок відрахувань від доходів колгоспів 
і щорічних асигнувань з державного бюджету СРСР. Втім, зазначені дії 
не ліквідували несправедливість у системі пенсійного забезпечення, 
оскільки мінімальний розмір пенсії по старості у колгоспників був 
менший порівняно з робітниками і службовцями. Крім того, робітники 
і службовці мали надбавки до пенсії по старості за неперервний стаж 
більше 15 років і за загальний стаж: чоловіки, які пропрацювали не 
менше 35 років, жінки – не менше 30 років. 

Узагальнення аналізу засвідчує функціонування державної системи 
соціального забезпечення населення в таких формах: державне соціальне 
забезпечення робітників і службовців та соціальне забезпечення членів 
колгоспів. Конституція СРСР 1977 р. розширила права громадян на 
соціальний захист шляхом функціонування державної системи охорони 
здоров’я, соціального забезпечення шляхом реалізації права на мате-
ріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, повної або часткової 
втрати працездатності, а також втрати годувальника [21, ст. 43]. При 
цьому сформована система соціального страхування гарантувала застрахо-
ваним особам мінімальний необхідний прожитковий мінімум. Результати 
дослідження функціонування державної системи соціального страхування 
в 80-х роках ХХ століття свідчать про невідповідність законодавства 
(особливо пенсійного) життєвим реаліям. Найбільш гострою проблемою 
була незбалансованість дохідної та видаткової частини бюджету, що 
призводило до фінансової неспроможності пенсійної системи, дотаційності 
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пенсійного бюджету. Відповідно, реформування системи соціального 
страхування стало необхідним. 

Першими реформаторськими діями незалежної України було 
створення у 1991 р. Фонду соціального страхування Української РСР [22] 
з відділеннями в областях та м. Києві (який перебував у підпорядкуван-
ні профспілок України) з метою вдосконалення управління СС та його 
фінансування. [23] Закладання нормативної бази національної системи 
соціального забезпечення населення розпочалося проектом Концепції 
соціального забезпечення населення України [24], головним завданням 
якої було недопущення «зрівнялівки» шляхом належного функціонування 
системи СС для працездатного населення та гарантування матеріального 
забезпечення, соціального обслуговування за рахунок соціального 
страхування і виплат з державного та місцевих бюджетів, а також 
надання соціальної допомоги непрацездатним особам та малозабезпе-
ченим громадянам. Згідно з Концепцією СС розглядалося як джерело 
матеріального забезпечення громадян у разі безробіття, захворювання, 
нещасного випадку, старості. Відповідно, основними видами СС є страху-
вання на випадок безробіття, медичне страхування, страхування від 
нещасного випадку на виробництві, пенсійне страхування. На відміну 
від СС СРСР (де діяв принцип соціалізму), система обов’язкового 
соціального страхування базується на принципі солідарності, «за яким 
здійснюється перерозподіл коштів від працездатних – непрацездатним, 
від здорових – хворим, від працюючих – безробітним» [24]. Реалізація 
завдань Концепції передбачалася з прийняттям «Основ законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
(1998 р.), що започаткувало дії сучасного загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування і запровадженням таких його видів: 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності (1999 р.); страху-
вання на випадок безробіття (2000 р.); страхування у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням 
та похованням (2001 р.); пенсійне страхування (2004 р.); медичне (не 
запроваджено). Відповідно, сформовано новий механізм функціонування 
системи соціального страхування шляхом реалізації страхового принципу, 
а також управління коштами на основі паритетності представників 
держави, роботодавців та застрахованих осіб [25; 26]. Невирішеними 
залишилися питання фінансового забезпечення системи соціального 
страхування.  

Прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування та легалізації фонду оплати праці» [27], а також 
викладений у новій редакції Закон «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [28] передбачали створення єдиного Фонду со-
ціального страхування України, дія якого розпочалася з 1 серпня 2017 р. 
шляхом об’єднання Фондів соціального страхування з тимчасової втрати 
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працездатності, соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та медичного страхування.  

Незважаючи на реалізацію положень щодо вдосконалення функ-
ціонування солідарної пенсійної системи, а також запровадження не-
державного пенсійного забезпечення (на засадах добровільної участі) 
як накопичувальної складової пенсійної системи (2004 р.), запроваджен-
ня накопичувальної системи пенсійного страхування (передбачалося 
з 1 січня 2019 р.) [29], закріплення страхових принципів у системі со-
ціального страхування (особливо в пенсійній системі) є ключовим 
у реформаторських діях сучасного уряду. Ефективне запровадження 
зазначеного сприятиме підвищенню розміру пенсій, зменшенню розривів 
між спеціальними та звичайними пенсіями, забезпеченню належного 
рівня життя громадян, які протягом свого трудового життя сплачували 
пенсійні внески зі своїх реальних трудових доходів.  

Підводячи підсумки історичного дослідження зародження та 
розвитку соціального страхування (таблиця), зазначимо, що соціальне 
страхування формувалося під впливом наслідків Другої світової війни 
і передбачало швидке реагування на соціально-економічні зміни, які 
відбувалися у країні.  

 
Таблиця 

Розвиток соціального страхування в Україні за періодами 

Період Характеристика 
Джерело 

фінансування 

1912–
1917 рр. 

Функціонування пенсійних та страхових кас у системі
соціального забезпечення; закладення основ соціально-
го страхування шляхом прийняття законів про соціальне
страхування найманих робітників та бідних селян 

Надання соціальної 
допомоги у вигляді 
милостині та благо-

дійності 1918–
1920 рр. 

Соціальне забезпечення працюючих у разі непраце-
здатності незалежно від причин, охорона материнства
і дитинства, піклування про неповнолітніх, про інва-
лідів та людей похилого віку 

1921–
1935 рр. 

Соціальне страхування осіб, зайнятих найманою працею,
на випадок тимчасової і постійної втрати працездат-
ності, на випадок безробіття, смерті; з метою поси-
лення контролю над коштами соціального страхування
створення пунктів виплати всіх видів допомоги по 
соціальному страхуванню, які підпорядковувалися 
страховим касам; центральних всесоюзних галузевих 
страхових кас; територіальних республіканських стра-
хових кас; передання управління соціальним страху-
ванням профспілкам 

Соціальне страху-
вання за рахунок 

обов’язкових 
внесків 

підприємств, закла-
дів, де працюють 
наймані особи;  
дія принципу 

соціалізму 

1936–
1955 рр. 

Проголошення права всіх громадян на соціальний 
захист: на матеріальне забезпечення при настанні 
старості, у випадку хвороби і втрати працездатності;
включення бюджету соціального страхування до 
складу державного бюджету СРСР 

Страхування робіт-
ників і службовців  
за рахунок держави; 

дія принципу 
соціалізму 
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Закінчення таблиці 

Період Характеристика 
Джерело 

фінансування 

1956–
1976 рр. 

Функціонування державної системи соціального 
забезпечення населення в таких формах:  
- державне соціальне забезпечення робітників 

і службовців; 
- соціальне забезпечення членів колгоспів; 
- пенсійне забезпечення робітників і службовців 

(отримання державної пенсії по старості, по 
інвалідності, у випадку втрати годувальника); 

- пенсійне забезпечення членів колгоспів 

Страхування робіт-
ників, службовців, 

колгоспників за 
рахунок держави, 

колгоспів, 
дія принципу 

соціалізму 

1977–
1990 рр. 

Функціонування державної системи охорони здоров’я,
соціального забезпечення шляхом реалізації права 
на матеріальне забезпечення в старості, в разі хво-
роби, повної або часткової втрати працездатності, 
а також втрати годувальника 

Дія принципу 
соціалізму 

1991–
1998 рр. 

Створення Фонду соціального страхування УРСР;
функціонування таких видів соціального страхування:
страхування на випадок безробіття, медичного стра-
хування, страхування від нещасного випадку на 
виробництві, пенсійного страхування 

Дія принципу 
солідарності 

1998–
2017 рр. 

Запровадження загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; запровадження страхування
від нещасного випадку на виробництві та профе-
сійного захворювання, які спричинили втрату праце-
здатності, страхування на випадок безробіття, стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності та витратами, зумовленими народженням 
та похованням, пенсійного страхування 

Дія принципу 
солідарності  
та страхового 

принципу 

з 2017 р. 

Створення єдиного Фонду соціального страхування 
України шляхом об’єднання Фондів соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, 
соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та медичного страхування 

Джерело: узагальнено автором. 
 
Наступні кроки розвитку СС залежали від завдань індустріалі-

зації країни і передбачали захист робітників. Загострення проблем фі-
нансування системи соціального захисту зумовило необхідність застосу-
вання страхових принципів СС і посилення відповідальності працівників 
(застрахованих осіб), роботодавців і держави. Під час перебування 
України у складі СРСР соціальне страхування охоплювало все працююче 
населення, проте, система передбачала лише покриття соціальних потреб 
на мінімальному рівні. Період незалежності ознаменувався запроваджен-
ням страхових принципів у системі СС і вдосконаленням її з ураху-
ванням європейських соціальних стандартів, розвитком та оптимізацією 
інституцій соціального страхування. 
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Висновки. Реформи у системі СС відбувалися у результаті зміни 
державного і суспільного ладу (переходу від соціалістичної радянської 
держави до соціальної держави), а її еволюція проходила разом із 
суспільством. Крім того, в СРСР питання соціального захисту населення 
окремо не розглядалися і були другорядними порівняно з народногос-
подарськими, оскільки вважалося, що радянський народ був найбільш 
соціально захищений: повна зайнятість, безкоштовна освіта, медицина, 
гарантована державна пенсія. З одного боку, це стабільність і впевне-
ність, а з іншого – залежність від держави, яка виконує патерналістську, 
виховну, опікунську роль.  

До набуття Україною незалежності система СС робітників, 
службовців та колгоспників функціонувала за принципом соціалізму 
«від кожного за його здібністю, кожному – за його працею». Наступний 
період розвитку, в тому числі і сучасний стан системи СС, передбачає 
реалізацію принципу солідарності поколінь та страхового принципу. 
Чинна система СС – неефективна і неплатоспроможна, результатом 
чого є збільшення розриву між очікуванням населенням соціальної 
допомоги і підтримки від держави та реальним станом справ щодо 
соціальної допомоги та послуг. Відповідно, переважна частина населення 
незадоволена діяльністю уряду, функціонуванням соціальних інститутів, 
дієвістю соціальних програм, вважаючи, що держава несе відповідаль-
ність за всі соціальні біди в країні.  

Незважаючи на постійні зміни в системі СС, і дотепер не 
сформовано ефективної моделі, яка була б фінансово спроможною, 
соціально справедливою (де розмір виплат відповідав би розміру спла-
чених внесків), а також засобом мотивації підвищення продуктивності 
праці. Наразі основне завдання – усунення «зрівнялівки» і забезпечення 
справедливості – у системі соціального страхування так і не вирішено.  

Єдиної моделі СС не існує, і в кожній державі питання соціаль-
ного захисту населення вирішуються, виходячи з соціально-економіч-
ного та політичного розвитку країни. В Україні необхідно проводити 
соціальні реформи таким чином, щоб населення було впевнене у власній 
безпеці та захисті своїх прав. 
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Stozhok L. The evolution of social insurance in Ukraine.  
Background. One of the ways to ensure proper social protection of workers from 

social risks is the formation of a national social insurance system, the effectiveness of which 
requires the study in a historical context. It should be noted that in spite of the urgency of 
the issue, the only vision for the formation of an effective system of social insurance has 
not been formed.  

The aim of the article is to study the historical stages of the development of social 
insurance in Ukraine. 

Materials and methods. The basis of the study is formed by following methods: 
historical-logical, system-structural analysis, generalization. 

Results. The main stages of the formation of the social insurance system have been 
investigated, which have been proved by the fact that the improvement of the social 
insurance system was carried out under the influence of socio-economic changes happened 
in the country. It was revealed that during the period of Ukraine's stay in the USSR, all 
working people were covered by social insurance, but the system provided with only 
covering the social needs at the minimum level. The period of independence was marked 
by the introduction of insurance principles in the social insurance system, the development 
and optimization of social insurance institutions, but the system has not yet acquired the 
financial capacity. 

Conclusion. Reforms in the social insurance system occurred as a result of changes in 
the state and social order, its development evolved along with society. But the current state 
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of the functioning of the system indicates the dissatisfaction of the majority of the population 
with the functioning of social institutions, the level of effectiveness of social programs. 
Accordingly, the main task is to form an effective model which would be financially capable 
and socially fair. 

Keywords: social protection, social insurance, social risk, social justice, social 
responsibility. 
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