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З історії створення державного соціального страхування відомо, що 

початком його формування були об’єднання працівників на підприємствах, 
участь підприємств в формуванні фондів взаємодопомоги. А вже коли така 
діяльність була широко розповсюджена, склалась ситуація коли 
взаємовідносини між працівниками та роботодавцями не могли бути 
врегульовані самостійно, тоді втручалась держава. І наприклад, в Німеччині 
Отто фон Бісмарком було введено державну систему соціального страхування. 
Стосовно діючої ситуації в Україні, в умовах дії інституційних розривів, 
нерівномірної зрілості діючих інститутів йде формування притаманних 
розвинутим відносинам: пенсійні фонди, фонди страхування життя та інші, 
благодійні організації. Такі процеси підтверджують, що суспільство стає з 
часом все більше готовим діяти та погоджуватись з правилами                
цивілізованих відносин.  

З метою підтримання фінансової безпеки соціального захисту, підтримки 
та зменшення часу на формування необхідних фінансових інститутів доцільно 
створити регіональний інститут інституційного розвитку та соціального 
захисту. Ця установа зможе збільшити ефективність соціального захисту через 
доповнення дії існуючих розвинутих фінансових інститутів за допомогою 
залучення діючих «праобразів» інститутів до вирішення проблем соціального 
захисту. Окрім вирішення проблем, дія такої установи буде сприяти 
прискоренню формування нових інститутів, культури та довіри до нових 
економічних відносин.  

Інститут вважається  сукупність, що складається з правил і зовнішнього 
механізму примушення індивідів до виконання усталених правил [1]. 

Пропонуємо створити державний Регіональний інститут інституційного 
розвитку та соціального захисту. Його головне призначення буде в підтримці 
добрих зрушень та утворенні, зрілості фінансових інститутів соціального 
захисту населення. Це буде досягатись шляхом спільного вирішення проблем, 
покриття фінансового розриву між наявними доходами та реальним 
прожитковим мінімумом, створенні та підтримки стимулів для реалізації 
самостійного забезпечення населення. 
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Інститут пропонуємо створити за наступною моделлю у складі 
Міністерства соціальної політики (див рис.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. Організаційно-функціональна модель регіонального фінансового 

інституту інституційного розвитку та соціального захисту 
 
Основною метою створюваної установи буде: фінансове покриття різниці 

в наявних доходах громадян і реального прожиткового мінімуму, прискорення 
формування середовища і зростання інститутів характерних для розвинених 
ринкових систем (соціальне страхування ). З причин існування циклічного 
розвитку економіки та появою інституційних розривів, загострення соціальних 
проблем обґрунтовується створення такої установи.   

Джерелами фінансування проектів установи будуть: кошти бюджету в 
рамках програм які затверджені законодавчо та для ефективної реалізації яких 
необхідні додаткові ресурси, благодійні внески, прибуток від взаємних проектів 
з недержавними установами.  

Форма реалізації інституту: державна установа на госпрозрахунковій 
основі та державний фонд, управління здійснюється на паритетних засадах 
представниками управління соціального захисту, місцевими органами влади, 
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некомерційними громадськими організаціями, благодійними організаціями, 
населенням  

Поточними завданнями інституту будуть: облік населення, його потреб у 
захисті, облік обсягів допомоги, яка вже надається на території за рахунок 
державних коштів та благодійних організацій, пошук коштів для населення, 
реалізація проектів для отримання коштів на потреби фонду. 

Вважаємо доцільним формування інституту на наступних принципах: 
1) Прозорості. Прозорість буде реалізована через публічний вибір 

проектів, способів їх фінансування та результатів витрачання коштів. 
Передбачити повернення коштів в випадках відміни відкриття проектів, та 
змістовне звітування за результатами реалізованих проектів. Заохочення 
учасників проектів та жертводавців. 

2)  Соціального партнерства та спільного управління інститутом. Інститут 
буде управлятись представниками державних органів, громадських організацій 
чи утворень, бізнесу. Саме в співпраці будуть створюватись проекти, 
втілюватись в життя та знаходитись компроміси, узгодження інтересів всіх 
сторін учасників інституту.  

3) Регіональної специфіки. Урахування регіональних відмінностей 
(структури населення, економічного розвитку, економічного стану, рівня цін, 
екологічних та інших факторів) 
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С развитием рыночных отношений наметилась устойчивая тенденция к 
децентрализации в структуре источников инвестиций. При переходе к 
рыночной модели инвестирования источники финансирования инвестиций 
стали разнообразными. Происходит перераспределение функций государства и 
предприятий в инвестиционном процессе, развиваются рынок инвестиций и 
институциональные инвесторы, функцией которых является накопление 
финансовых ресурсов и их вложение в предпринимательскую деятельность. 


