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Щодо принципів загальнообов’язкового
державного соціального страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності 

У сучасних умовах держава є
основним суб’єктом соціальної полі-
тики, а тому, визначаючи напрями цієї
політики, вона повинна: а) забезпе-
чувати реалізацію прав громадян 
на соціальний захист; б) проводити
єдину політику в соціальній сфері;
в) встановлювати розміри обов’язко-
вих страхових внесків, що спрямовую-
ться до відповідного фонду загально-
обов’язкового державного соціального
страхування; г) визначати бюджети
загальнообов’язкових страхових фон-
дів; д) переглядати види та розміри
соціальних виплат з метою покра-
щення матеріального забезпечення
громадян; е) визначати умови та за-
безпечувати дотації відповідному фонду
соціального страхування з державно-
го бюджету; є) надавати соціальну
підтримку окремим категоріям непра-
цездатних громадян за рахунок держав-
ного та місцевих бюджетів; ж) вста-
новлювати основні види соціальних

стандартів; з) здійснювати у вста-
новлених формах нагляд і контроль
за додержанням законодавства про
соціальний захист [1, с. 110]. При
цьому для успішної реалізації держав-
ної політики в зазначеній сфері вико-
ристовуються принципи загально-
обов’язкового державного соціально-
го страхування, зокрема у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.

На різних етапах суспільного роз-
витку питання щодо принципів загально-
обов’язкового державного соціаль-
ного страхування вже стали предметом
дослідження представників адміні-
стративного права, трудового права,
права соціального забезпечення та ін-
ших юридичних наук, серед яких 
В. С. Андрєєв, Є. І. Астрахан, К. С. Ба-
тигін, Н. Б. Болотіна, О. М. Васильєв,
А. Н. Єгоров, О. Л. Захаров,А. С. Крас-
нопольський,О.Є.Мачульська,С.М.При-
липко,І.М.Сирота,В.В.Юровська та ін.
Проте дослідження праць зазначених
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науковців свідчить про недостатню
міру розроблення питання, що сто-
сується принципів загальнообов’язко-
вого державного соціального страху-
вання, зокрема у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності, а також
правових актів управління соціальним
страхуванням у зазначеній сфері, що
й обумовлює мету цєї статті.

Для досягнення поставленої мети
у статті ставляться такі основні зав-
дання: по-перше, визначити поняття
принципів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності; по-друге, дослідити їхню
сутність та особливості реалізації.

Як відзначає С. В. Парамонова,
провідна роль загальнообов’язкового
державного соціального страхування
полягає в тому, що в цій формі з са-
мого початку закладені принципи
(колективної солідарності та солідар-
ності за індивідуальний ризик, органі-
заційного самоуправління) і зосередже-
ні механізми (виявлення та облік різ-
них видів соціального ризику, встанов-
лення величини і пропорцій страхо-
вих внесків, акумуляція фінансових
ресурсів), які дають змогу забезпечи-
ти дотримання інтересів усіх суб’єктів
трудових відносин (працівника, дер-
жави та роботодавців) [2, с. 134].

Враховуючи предмет нашого до-
слідження, визначимо, що слід розу-
міти під поняттями «принципи» та
«принципи загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності». Варто відзначити, що в
юридичній науці немає одностайно-
сті думок щодо визначення поняття
«принципи». Так, з етимологічної
точки зору, термін «принцип» похо-
дить від латинського слова «рrіnсі-
ріum» і означає науковий або етичний
початок, підстава, правило, основа, від
якої не відступають [3, с. 717]. А. М.
Колодій вважає, що під принципами
слід розуміти основні, найзагальніші,
вихідні положення, засоби, правила,

що визначають природу й соціальну
сутність явища, його спрямованість і
найсуттєвіші властивості [4, с. 17].
Тобто, принципи – це основоположні
ідеї, керівні засади, які визначають
сутність та спрямованість того чи
іншого явища.

Проводячи дослідження відносин
в системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на
випадок безробіття, В. В. Юровська
вважає, що закріплення принципів
права безпосередньо у нормативно-
правовому акті є ознакою розвинено-
сті та досконалості правової системи.
При цьому авторка підтримує думку
про існування єдиного юридичного
механізму регулювання всіх видів
соціального страхування, заснованого
на спільних принципах права та мето-
дах, та зауважує, що загальні принци-
пи, притаманні підгалузі права загаль-
нообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, в рамках системи
страхування від безробіття уточнюю-
ться і конкретизуються. Це стосуєть-
ся і принципів загальнообов’язкового
державного соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності [5, с. 8].

Наприклад, відповідно до ст. 5 За-
кону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовле-
ними похованням» [6] зазначений вид
страхування здійснюється за такими
принципами:

– законодавчого визначення умов
і порядку здійснення загальнообов’яз-
кового державного соціального страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності;

– обов’язковості страхування осіб,
зазначених у частині першій статті 6
цього Закону, і добровільності стра-
хування осіб, зазначених у частинах
другій та третій статті 6 цього Закону;

– державних гарантій реалізації
застрахованими особами своїх прав;

– обов’язковості фінансування Фон-
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дом соціального страхування з тимча-
сової втрати працездатності витрат,
пов’язаних із наданням матеріального
забезпечення та соціальних послуг, в
обсягах, передбачених цим Законом;

– формування та використання
страхових коштів на засадах солідар-
ності та субсидування;

– цільового використання коштів
загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності;

– паритетності в управлінні Фон-
дом соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності пред-
ставників держави, застрахованих
осіб та роботодавців;

– відповідальності роботодавців та
Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності за реа-
лізацію права застрахованої особи на
матеріальне забезпечення та соціаль-
ні послуги за цим Законом.

Оскільки саме ці базові принципи
визначають основні напрями, методи
та способи досягнення мети, то вони
повинні всебічно охоплювати всі ас-
пекти і проблеми, що досліджуються.
При цьому застосування зазначених
принципів буде ефективним лише при
комплексній їх реалізації. Розглянемо
деякі із зазначених принципів.

Одним із основних принципів за-
гальнообов’язкового державного соці-
ального страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності є
принцип обов’язковості страхування
осіб, зазначених у частині першій
статті 6 профільного Закону, і добро-
вільності страхування осіб, зазначе-
них у частинах другій та третій стат-
ті 6 цього Закону. Варто відзначити,
що основна відмінність між добро-
вільним і обов’язковим страхуванням
полягає в тому, що суспільні відно-
сини щодо останнього виникають на
підставі закону, а добровільного –
тільки на основі договору між страху-
вальником і страховиком [7, с. 163].
В обов’язковому страхуванні ні у стра-
ховика, ні у страхувальника прак-

тично не залишається «свободи ма-
невру», адже всі істотні умови будь-
якого виду обов’язкового страхування,
навіть сама форма договору, заздалегідь
повинні бути визначені законодавчими
актами [8]. Тобто наведений принцип
розкриває сферу застосування соціаль-
но-страхового захисту внаслідок тим-
часової втрати працездатності, тобто
сферу його застосування.

З попереднім принципом тісно
пов’язаний принцип державних гаран-
тій реалізації застрахованими особа-
ми своїх прав. Взагалі, під гарантіями
розуміються умови та засоби, що
забезпечують фактичну реалізацію і
всебічну охорону прав громадян [9,
с. 28]. При цьому головне призначення
гарантій прав і свобод особи полягає
у забезпеченні всім і кожному рівних
правових можливостей для набуття,
реалізації, охорони і захисту прав і
свобод. Вони покликані забезпечити
найсприятливіші умови, в атмосфері
яких записаний у Конституції і зако-
нах правовий статус особи і, насампе-
ред, її права і свободи стали б фактич-
ним становищем кожної людини і
громадянина [10, с. 217]. Цей принцип
безпосередньо залежить від ефектив-
ної реалізації таких принципів: а) за-
конодавчого визначення умов і поряд-
ку здійснення загальнообов’язкового
державного соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності; б) цільового використан-
ня коштів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності. Тобто гарантування прав
і свобод осіб, які тимчасово втратили
працездатність як найважливіший чин-
ник їх реального й ефективного за-
безпечення неможливий без певних
передумов – як загальних, так і спе-
ціальних, нормативних. Це означає,
що соціальне страхування має бути
постійно функціонуючою і гарантова-
ною системою, яка забезпечує стра-
ховий захист осіб, які тимчасово втра-
тили працездатність.

Щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування...
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Наступним принципом є принцип
цільового використання коштів за-
гальнообов’язкового державного со-
ціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності.
Цей принцип закріплений в усіх зако-
нах, які стосуються окремих видів
загальнообов’язкового державного
соціального страхування, в тому числі
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, а також в інших норма-
тивних актах, які регулюють порядок
акумулювання і використання коштів
зі спеціальних соціальних фондів. Ство-
рено систему державного і громад-
ського нагляду й контролю за вико-
ристанням цих цільових фондів. Як
принцип адміністративного, фінансо-
вого права, права соціального забез-
печення він сприяє раціональному й
ефективному використанню коштів
на соціальні потреби [11, с. 130].

Основним розпорядником коштів в
системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування у зв’яз-
ку з тимчасовою втратою працездат-
ності є Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності 
(ст. 9) [6], який здійснює керівництво
та управління загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовле-
ними похованням, провадить акуму-
ляцію страхових внесків та інших
коштів, призначених для фінансуван-
ня матеріального забезпечення та
соціальних послуг, види яких передба-
чені ст. 34 цього Закону, та забезпе-
чує їх надання, а також здійснює 
контроль за використанням цих 
коштів. Фонд належить до цільових
позабюджетних страхових фондів.
Таким чином, цільовий характер фон-
дів означає, що вони не можуть за-
йматись іншою діяльністю, крім тієї,
для якої їх створено, та використову-
вати свої кошти на цілі, не пов’язані 
з цією діяльністю.

Принцип формування та викори-
стання страхових коштів на засадах

солідарності та субсидування. Так,
принцип солідарності заснований на
ідеї соціальної солідарності, взаємо-
допомоги і полягає у перерозподілі
коштів від працездатних осіб, особам,
які втратили працездатність. При цьо-
му працюючі відраховують частину
свого заробітку на утримання непра-
цездатних під зобов’язання держави,
яка гарантує їм, що у разі втрати пра-
цездатності працюючі громадяни роби-
тимуть відрахування на їх утримання
або утримання їхніх сімей [12, c. 83–84].
У свою чергу, принцип субсидування
означає, що саме держава є гарантом
загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Тому вона
як гарант стабільності фінансової сис-
теми цього страхування асигнує з дер-
жавного бюджету кошти для покрит-
тя певних виплат у разі нестачі коштів
Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності.

Принцип відповідальності робото-
давців та Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездат-
ності за реалізацію права застрахова-
ної особи на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги закріплений у
розділі VІІ Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням». У загаль-
нотеоретичному розумінні термін
«відповідальність» означає розуміння
індивідом суспільних наслідків своїх
дій, керування поведінкою відповідно
до належного і, отже, перетворення
належного у внутрішнє спонукання
[13, с. 121]. Наприклад, відповідно до 
ч. 2 ст. 30 зазначеного Закону за пору-
шення порядку використання страхо-
вих коштів, несвоєчасне або не в пов-
ному обсязі повернення страхових
коштів, несвоєчасне подання або не-
подання звітності про використання
коштів Фонду, інших відомостей, перед-
бачених цим Законом, страхувальник,
інший отримувач страхових коштів
несе відповідальність відповідно до
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закону. Право розглядати справи про
адміністративні правопорушення і за-
стосовувати фінансові санкції мають
керівник виконавчої дирекції Фонду,
його заступники, керівники виконав-
чих дирекцій відділень Фонду в Авто-
номній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та їх
заступники, керівники районних, між-
районних, міських, районних у містах
виконавчих дирекцій відділень Фон-
ду. Крім того, згідно зі ст. 15 до пов-
новажень Наглядової Ради нале-
жить порушення питання про відпо-
відальність посадових осіб органів

управління Фонду, з вини яких допу-
щено порушення прав застрахованих
осіб [6].

Отже, враховуючи положення чин-
ного законодавства та думки вчених,
пропонуємо під принципами загаль-
нообов’язкового державного соціаль-
ного страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності розумі-
ти основоположні ідеї, керівні засади,
закріплені чинним законодавством,
які визначають об’єктивні закономір-
ності, сутність та спрямованість дер-
жавної політики внаслідок тимчасо-
вої втрати працездатності.

Щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування...
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страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

У статті наведено авторське визначення поняття принципів загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, досліджено їх сутність та особливості реалізації.

Ключові слова: принципи, загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, тимчасова втрата працездатності.

Ефремова А. В. Относительно принципов общеобязательного государ-
ственного социального страхования в связи со временной потерей работоспо-
собности

В статье приведено авторское определение понятия принципов общеобяза-
тельного государственного социального страхования в связи с временной потерей
трудоспособности, исследованы их сущность и особенности реализации.

Ключевые слова: принципы, общеобязательное государственное социальное
страхование, временная потеря трудоспособности.

Efremova А. In relation to principles of obligatory state social security in connection
with the temporal loss of capacity

In this article the author’s definition of the principles of compulsory social insurance
in case of temporary disability, studied their essence and peculiarities of implementation.
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