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АНОТАЦІЯ

Губська Я.В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» (081 –

Право). – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.

Дисертація присвячується розгляду матеріального забезпечення та надання

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхування

на випадок безробіття. Аналізуються поняття, принципи, завдання та умови

здійснення страхування. Досліджується становлення та розвиток законодавства у

сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття у різні історичні періоди: первіснообщинного ладу, періоду Київської

Русі, Галицько-Волинського князівства та Литовсько-Польської доби, Козаччини

та Гетьманщини, в період Нової економічної політики, в період з 1927 року до

1942 року, в період з 1942 року до 1991 року; у період становлення незалежності

України до 2000 року, а також з 2000 року і по теперішній час. Здійснено

авторську етапізацію законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття, в якій виділено та охарактеризовано дев’ять

етапів його історичного розвитку.

Вивчається правовий статус Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, визначаються його основні

завдання, розглядаються види матеріального забезпечення та види соціальних

послуг за страхуванням на випадок безробіття. Висловлено позицію щодо

закріплення у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» переліку основних завдань Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, оскільки такі завдання на рівні закону не встановлені, а саме вони є
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необхідною умовою подальшого визначення перспективних напрямків його

роботи та пріоритетів.

Охарактеризовано умови, розмір та тривалість надання матеріальної

допомоги на випадок безробіття, обґрунтовано можливість використання

зарубіжного досвіду під час визначення умов та розміру матеріальної допомоги.

Наголошено на необхідності диференціювання строків виплати матеріальної

допомоги на випадок безробіття з урахуванням динаміки та співвідношення

рівнів безробіття у різних регіонах України, критеріїв, що впливають на

визначення розміру виплат, а також здійснення децентралізації надання

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням з метою закріплення оптимального переліку послуг для

безробітних осіб, виходячи із тих потреб, які існують у конкретному регіоні чи

кожній окремій територіальній одиниці.

Аналізуючи джерела формування доходів Фонду на випадок безробіття,

наголошено на залученні додаткових ресурсів для їх отримання. Одним із таких

джерел запропоновано розглядати внески міжнародних організацій та

міжнародних фондів, звернено увагу на удосконалення політики щодо

оптимізації витрат Фонду на матеріальне забезпечення безробітних. У дисертації

детально розглянуто види матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Автор зосереджує увагу на необхідності зміни єдиного підходу до визначення

права, нарахування та виплати допомоги по безробіттю, оскільки має бути

індивідуальний підхід до кожної людини та повинні бути враховані такі

чинники: склад сім’ї безробітного, реальний дохід сім’ї, наявність на утриманні в

особи неповнолітніх чи непрацездатних осіб, чи є особа усиновлювачем чи

піклувальником, умови проживання тощо. Обґрунтовано необхідність надання

допомоги для організації підприємницької діяльності саме молоді, тобто особам

віком до 35 років, та передбачити для них відповідні пільги, оскільки Закон

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» не розмежовує надання матеріальної допомоги молоді та іншим

особам, що є наслідком відсутності стимулювання молоді до відкриття власної
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справи. У контексті дослідження розглянуто взаємні права та обов’язки

страхувальника та застрахованих осіб, права та обов’язки осіб, які надають

соціальні послуги, та осіб, які їх отримують, наголошено на їх тісному

взаємозв’язку, що виражається у їх кореспондуючих правах та обов’язках.

На основі характеристики організаційних та правових засад надання

соціальної послуги за страхуванням на випадок безробіття дисертантом

запропоновано здійснити такі важливі заходи  з метою підвищення рівня

організаційних засад надання соціальних послуг: 1) запровадження процесу

децентралізації надання соціальних послуг; 2) розробка програм зайнятості

населення за непопулярними професіями; 3) створення нових робочих місць; 4)

закріплення алгоритмів дій щодо стимулювання працевлаштування окремих

соціально-демографічних груп населення (молоді, осіб передпенсійного віку,

жінок, осіб з інвалідністю, демобілізованих учасників АТО, внутрішньо

переміщених осіб тощо); 5) вжиття заходів щодо повернення незайнятого

населення та безробітних осіб до трудової діяльності шляхом розширення

механізмів сприяння особам у працевлаштуванні з боку центрів зайнятості через:

а) вжиття заходів щодо наповнення бази вакансій; б) удосконалення та подальше

використання нових сучасних технологій: відео-резюме, відео-презентацій

роботодавця щодо вакансій, он-лайн співбесід, комунікацій із безробітними

через соціальні мережі; в) вчинення дій щодо подальшого сприяння підвищенню

зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у

пріоритетних видах економічної діяльності; г) розроблення нових шляхів та

системної взаємодії, посилення співпраці центрів зайнятості з місцевими

органами державної влади, роботодавцями, навчальними закладами. Окремо

наголошено на необхідності удосконалення діяльності вищих навчальних

закладів при здійсненні підготовки, перепідготовки та перекваліфікації

безробітних, форм та методів навчання, подальшого створення належних умов

для навчання та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб

віком старших за 45 років тощо. Підвищення організаційних та правових засад

надання соціальних послуг науковець також вбачає й у вдосконаленні роботи
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центрів зайнятості.

У дисертації детально досліджені види соціальних послуг, які передбачені

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття», запропоновано їх власну класифікацію за різними

підставами. Зроблено висновок, що вичерпний перелік соціальних послуг, який

закріплений у статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття», обмежує діяльність працівників

центрів зайнятості у наданні допомоги, що може негативно впливати на сам

процес надання таких послуг. У процесі дослідження соціальних послуг внесено

ряд пропозицій щодо шляхів підвищення кваліфікації, перекваліфікації та

перепідготовки безробітних осіб у вищих навчальних закладах, подальшої

децентралізації надання соціальних послуг та вчинення заходів стосовно

сприяння зайнятості населення.

Ключові слова: матеріальне забезпечення, соціальні послуги, соціальне

страхування, безробітний, застрахована особа.

SUMMARY

Gubskaya Ya.V. Maternal and Social Services for Compulsory State Social

Insurance in Case of Unemployment. - The qualifying scientific work on the rights of

the manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 “Labor

law; social security law” (081 – Law). – Volodymyr Dahl East Ukrainian National

University. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to the consideration of material support and

provision of social services for compulsory state social insurance in case of

unemployment. The concept, principles, tasks and conditions of insurance are

analyzed. The formation and development of legislation in the field of compulsory

state social insurance against unemployment in various historical periods - the

communist system of the period, the period of Kyiv Rus, the Galician-Volyn
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principality and the Lithuanian-Polish period, the Cossacks and the Hetmanate, in the

period of the New Economic Policy, in the period from 1927 to 1942, from VII - from

1942 to 1991; in the period of independence of Ukraine in 2000, as well as in the

period from 2000 to the present were studied. The author made his own phase-out of

the law on compulsory state social insurance in case of unemployment was carried out,

in which nine stages of its historical development were identified and described.

The legal status of the Fund of compulsory state social insurance against

unemployment is studied, its main tasks are determined, types of material security and

types of social services for unemployment insurance are considered in the research.

The position on the consolidation in the Law of Ukraine "On Compulsory State Social

Insurance against Unemployment" is stated in the list of the main tasks of the Fund for

Mandatory State Social Insurance against Unemployment. This is so, because such

tasks are not defined at the level of the law, namely, they are a prerequisite for further

definition perspective directions of his work, determination of priorities.

 The conditions, size and duration of the provision of material assistance in case

of unemployment were characterized, the possibility of using foreign experience in

determining the conditions and amount of material assistance was substantiated. The

author defined the necessity to differentiate the terms of maternity unemployment

benefits in case of unemployment, taking into account the dynamics and the ratio of

unemployment rates in different regions of Ukraine, the criteria influencing the

determination of the amount of payments, as well as the decentralization of the

provision of social services to the compulsory state social to consolidate the optimal

list services for the unemployed, based on the needs that exist in a specific region or

separate territorial unit.

Analyzing sources of income generation of the Fund in case of unemployment, it is

emphasized on attracting additional resources for their receipt. One of such sources is

proposed to consider the contributions of international organizations and international

funds, emphasizing the improvement of the policy on optimizing the fund's

expenditures for the material provision of the unemployed. The dissertation deals with

the types of material support in case of unemployment in detail. The author focuses on
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the need to change the unified approach to the definition of the right, accrual and

payment of unemployment benefits, since there must be an individual approach to each

person and we should take into account such factors as: the composition of the family

of the unemployed, the real income of the family, the presence of a dependent in the

person of minors or disabled, whether the person is an adopter or caretaker, living

conditions, etc. The necessity of rendering assistance for the organization of

entrepreneurial activity to young people is defined. We mean persons under the age of

35 years and it is necessary to provide appropriate privileges for them, since the Law

of Ukraine "On Compulsory State Social Insurance against Unemployment" does not

distinguish between provision of material assistance to youth and others to persons,

which is the result of the lack of encouragement of youth to open their own business.

 In the context of the study, the mutual rights and obligations of the beneficiary and

insured persons are considered, the rights and obligations of the persons providing

social services and the persons receiving them are emphasized by their close

interconnection, this is expressed in their correspondent rights and obliged " tricks

Describing the organizational and legal basis for providing social services in the

field of unemployment insurance, the following important steps are taken in the

dissertation to increase the level of organizational principles for the provision of social

services: 1) the introduction of decentralization of social services provision; 2)

development of programs of employment of the population by unpopular professions;

3) creation of new jobs; 4) consolidation of the algorithms of actions to stimulate the

employment of certain socio-demographic groups of the population (young people,

persons of pre-retirement age, women, persons with disabilities, demobilized

participants of the ATO, internally displaced persons, etc.); 5) taking measures to

return unoccupied and unemployed people to work by expanding the mechanisms for

facilitating employment in employment by the centers of employment through: a)

taking measures to fill the vacancy base; b) improvement and further use of new

modern technologies - video resume, video presentation of the employer and

vacancies, on-line interviews, communication with the unemployed through social

networks; c) action to further promotion of the increase of employers' interest in
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creating new jobs, including in priority economic activities; d) developing new ways

and system interaction, strengthening cooperation between employment centers with

local authorities, employers, and educational institutions. The necessity of improving

the activity of higher educational establishments in the course of preparation,

retraining of the unemployed, improvement of forms and methods of training, further

creation of appropriate conditions for training and raising the level of competitiveness

on the labor market of persons over the age of 45 years, etc., are emphasized. The

scientist also sees an increase in the organizational and legal basis for the provision of

social services in improving the work of the employment centers.

In the thesis, types of social services provided by the Law of Ukraine "On

Compulsory State Social Insurance against Unemployment" are analyzed and various

propositions about its own classification are made. It is concluded that the exhaustive

list of social services, which is enshrined in the Article 7 of the Law of Ukraine "On

Compulsory State Social Insurance against Unemployment", restricts the activities of

employees of the centers of employment in providing assistance that may adversely

affect the process of providing such services. In the process of studying social services,

a number of suggestions were made on ways to improve skills, retraining and

retraining of unemployed people in higher educational institutions, further

decentralization of provision of social services and measures to promote employment.

Key words: material security, social services, social insurance, unemployed,

insured person.
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ВСТУП
Актуальність теми. Безробіття є складним соціально-економічним

явищем, яке впливає на розвиток економічних процесів у державі, соціальний

добробут громадян, реалізацію їх права на зайнятість. На сьогодні рівень

безробіття в Україні є однією із найбільш актуальних проблем, вирішення якої

потребує кропіткої роботи представників законодавчої та виконавчої гілок

влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об’єднань та самих

пересічних громадян. Проте наразі реалізація державної політики у сфері

подолання безробіття, на жаль, у більшості випадків залишається на

декларативному рівні, оскільки спостерігається подальше скорочення

працівників як у державному, так і приватному секторах, у результаті якого

значна кількість осіб залишаться без засобів для існування. Ситуація навколо

поширення безробіття загострюється й активною міграцією працездатного

населення за межі України, продовженням процесу тінізації заробітної плати,

внаслідок чого особа не може отримати належний соціальний захист.

Враховуючи зазначені фактори, акцентуємо увагу на тому, що актуальним

залишається підвищення ефективності соціального захисту осіб, які з тих чи

інших причин залишились без засобів для існування, шляхом забезпечення

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, удосконалення роботи Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття та його органів.

На жаль, дослідження законодавства у сфері соціального страхування на

випадок безробіття свідчить про існування ряду проблем у цій царині,

вирішення яких може бути здійснено за рахунок підвищення якості взаємодії

суб’єктів соціального страхування, розширення сфер формуванням коштів

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття тощо. Особливо гостро на сьогодні стоїть питання отримання права

на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних

послуг безробітним, що ускладнюється реформами системи соціального

страхування та складним економічним станом в Україні. Наразі існує
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необхідність визначення ефективних шляхів та умов удосконалення надання

матеріальної допомоги безробітним, перегляду розмірів та тривалості отримання

відповідної допомоги та соціальних послуг у випадку безробіття, що і

обумовлює актуальність представленого дисертаційного дослідження.

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали праці

вчених у галузі соціального та пенсійного забезпечення, а саме таких науковців

як: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.М. Бутузова, С.Я. Вавженчук, С.В.

Венедіктов, Л.К. Воронова, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин,

М.М. Клемпарський, В.К. Колпаков, Р.І. Коваленко, В.Л. Костюк,

Л.М. Князькова, Н.П. Коробенко, М.П. Кучерявенко, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш,

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, І.В. Оклей, С.М. Прилипко,

С.М. Синчук, І.М. Сирота, А.В. Скоробагатько, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко,

М.М. Шумило, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Водночас,

незважаючи на існуючі наукові праці у цій сфері, теоретичні та практичні

проблеми правового регулювання матеріального забезпечення і соціальних

послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття потребують свого подальшого дослідження та вирішення.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження

полягає в тому, щоб з урахуванням концептуальних розробок юридичної науки,

доктрини права соціального забезпечення, вимог чинного законодавства

дослідити матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та сформулювати

напрямки їх удосконалення.

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставляться такі

основні завдання:

– визначити поняття, принципи, завдання та умови здійснення

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття;

– охарактеризувати становлення та сучасний стан законодавства про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
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 – розкрити сутність права на матеріальне забезпечення на випадок

безробіття та соціальні послуги осіб, які підлягають страхуванню на випадок

безробіття;

– надати характеристику правовому статусу, завданням та функціям

Фонду соціального страхування України;

– узагальнити умови, розмір та тривалість надання матеріальної допомоги

на випадок безробіття, визначити перспективні шляхи отримання коштів на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

– визначити види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття;

– сформулювати поняття соціальної послуги за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, право на її

отримання, визначити організаційні та правові засади її надання;

– охарактеризувати види соціальних послуг за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття.

Предметом дослідження є матеріальне забезпечення і соціальні послуги

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття.

Методи дисертаційного дослідження. Методологічну основу

дисертаційного дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні

методи наукового пізнання. Використання вказаних методів дозволило

забезпечити комплексне виконання поставлених завдань, зробити обґрунтовані

та достовірні висновки і внести пропозиції у відповідній сфері. За допомогою

історичного методу розкрито становлення і розвиток системи соціального

страхування та законодавства про страхування на випадок безробіття на

території України, розглянуто парадигмальний розвиток засад соціального
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страхування на випадок безробіття (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий

(компаративістський) метод використовується при аналізі норм законодавства

зарубіжних держав, розгляді міжнародного досвіду здійснення матеріального

забезпечення та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття (підрозділи 2.1, 2.3, 3.2).

Застосування логіко-семантичного та логіко-юридичного методів дозволило

сформулювати авторські визначення понять «соціальної послуги», «право на

матеріальне забезпечення на випадок безробіття» тощо (підрозділ 1.3). Метод

групування та системно-функціональний метод застосовано при характеристиці

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, його

принципів, завдань, умов здійснення страхування, а також при розгляді проблем

сучасного стану функціонування Фонду соціального страхування на випадок

безробіття, дослідженні його правового статусу та основних завдань (підрозділи

1.1, 1.4). Метод класифікації використано при дослідженні видів матеріального

забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття (підрозділи 2.3, 3.3). За

допомогою системно-структурного методу досліджено особливості формування

джерел коштів страхування за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття, організаційні та правові засади надання

соціальної послуги за загальнообов’язковим державним страхуванням

(підрозділи 2.2, 3.2). Використання методів аналізу, синтезу та узагальнення

дало можливість сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного

законодавства, яке регулює матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим

державним страхуванням на випадок безробіття щодо умов, розміру та

тривалості надання матеріальної допомоги (підрозділ 2.1).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація

є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів

пізнання розкрити особливості матеріального забезпечення і соціальних послуг

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок
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безробіття та на цій підставі обґрунтувати низку нових теоретичних положень і

висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з їх удосконалення. У

результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових положень і

висновків, зокрема:

уперше:

– узагальнено види соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття, в тому числі здійснено їх

класифікацію за різними критеріями, а саме: 1) за змістом надання соціальних

послуг; 2) за необхідністю вчинення додаткових дій щодо навчання; 3) за

сферою дії; 4) за суб’єктами, яким надаються такі послуги;

– з урахуванням динаміки та співвідношення рівнів безробіття у різних

регіонах України запропоновано диференціювати строки виплат матеріальної

допомоги на випадок безробіття, критерії, що впливають на визначення розміру

виплат, а також здійснити децентралізацію надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з метою

закріплення оптимального переліку послуг для безробітних осіб, виходячи із тих

потреб, які існують у конкретному регіоні чи кожній окремій територіальній

одиниці;

 – запропоновано у Законі України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» передбачити надання

матеріальної допомоги у вигляді стартового капіталу особам віком до 35 років з

метою розвитку молодіжного підприємництва, а також внести відповідні зміни

до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, в якому

передбачити механізм, процедуру та умови надання такої виплати;

удосконалено:

– етапізацію законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття, в якій виділено та охарактеризовано дев’ять

етапів його історичного розвитку;
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– визначення поняття та ознаки, які характеризують загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття, до яких віднесено: 1) є

окремим видом соціального страхування; 2) регламентовано законодавством

України; 3) застосовується виключно до застрахованих осіб; 4) підставою

настання є соціальний ризик – втрата заробітної плати; 5) являє собою систему

заходів як матеріального забезпечення, так і надання відповідних соціальних

послуг; 6) фінансування здійснюється за рахунок єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що акумулює Фонд

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття;

– розуміння поняття принципів загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття як системи керівних засад, ідей,

вихідних положень у сфері здійснення державного соціального страхування на

випадок безробіття, які закріплені чинним законодавством, визначають

державну політику у сфері соціального страхування на випадок безробіття щодо

надання громадянам матеріальних благ та соціальних послуг;

– визначення поняття соціальної послуги у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття та обґрунтовано

необхідність його закріплення у статті 1 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

– узагальнення ознак соціальної послуги у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття, до яких віднесено:

1) є одним із видів соціального забезпечення та соціального обслуговування;

2) підстави та порядок їх застосування чітко нормативно регламентовані; 3)

надаються виключно особам, які отримали статус безробітного; 4) носять

безоплатний характер; 5) метою надання є працевлаштування особи, здійснення

її підготовки, перепідготовки, перекваліфікації; 6) надаються спеціально

уповноваженим на це органом – Фондом загальнообов’язкового соціального

страхування на випадок безробіття; 7) здійснюються за рахунок коштів Фонду у
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визначених законодавством випадках; 8) формами є: працевлаштування

безробітних, підвищення рівня їх професійної орієнтації, перекваліфікація тощо;

9) характеризуються супроводом особи від отримання статусу безробітного до її

працевлаштування;

– розуміння необхідності підвищення рівня організаційних засад надання

соціальних послуг шляхом вчинення відповідних комплексних заходів з боку

таких суб’єктів: 1) держави та її органів; 2) центрів зайнятості населення; 3)

навчальних закладів, які здійснюють навчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації, переорієнтацію безробітних;

дістали подальшого розвитку:

– пропозиції щодо закріплення у спеціалізованому Законі України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

поряд із правами, обов’язками та відповідальністю чітко визначеного переліку

основних завдань Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття;

– пропозиції передбачити окремим списком перелік професій, щодо яких

можливе навчання та подальше працевлаштування за окремими замовленнями

роботодавців та до яких застосовується індивідуальна форма навчання, в

результаті якої безробітний отримує вузьку спеціальність у відповідній галузі

виробництва;

– обґрунтування необхідності внесення змін до статті 7 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття», які б закріплювали можливості надання застрахованим особам

інших видів соціальних послуг, серед яких: розроблення та залучення

безробітних до програм зайнятості за непопулярними професіями, створення

додаткових пільг для роботодавців, які працевлаштовують не тільки громадян

окремих категорій, а й за непопулярними професіями тощо;

– пропозиції щодо шляхів підвищення кваліфікації, перекваліфікації та

перепідготовки безробітних осіб у вищих навчальних закладах, здійснення їх
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профорієнтації шляхом: 1) врахування специфіки контингенту слухачів;

2) запровадження дистанційної форми навчання; 3) подальшого розвитку

індивідуальної форми професійного навчання; 4) навчання безробітних під

конкретні замовлення роботодавців.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому можуть бути

використані:

– у правотворчості – при внесенні змін та доповнень, а також прийнятті

нових нормативно-правових актів у сфері матеріального забезпечення та

надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття;

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення практичної

діяльності суб’єктів, що забезпечують матеріальне забезпечення та надання

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття;

 – у науково-дослідній роботі – для подальшої наукової розробки проблем,

пов’язаних із здійсненням загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття в Україні;

– у навчальному процесі – при підготовці підручників та іншої навчальної

літератури за напрямками: «Право соціального забезпечення», «Трудове право».

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення і висновки,

що складають зміст дисертації і виносяться на її захист, отримано та

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури,

визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його

обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані

й оформлені усі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів » (м. Київ, 10 –



11

11 березня 2016 року); «Актуальні проблеми реформування системи

законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у

семи статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових

періодичних виданнях інших держав, та двох тезах наукових повідомлень на

науково-практичних конференціях.

Структура дисертації обумовлена метою й завданнями дослідження.

Дисертація включає анотацію, вступ, три розділи, поділені на десять підрозділів,

висновки та список використаних джерел, додаток. Повний обсяг дисертації

становить 271 сторінку, обсяг основного тексту – 231 сторінку. Список

використаних джерел складається із 241 найменувань і займає 27 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК

БЕЗРОБІТТЯ

1.1 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття: поняття, принципи, завдання та умови здійснення страхування

Розвиток та належне забезпечення соціальних гарантій у державі є

важливим напрямком державної політики. Особливо гостро проблема

ефективного соціального забезпечення громадян постає у період реформування

системи державних органів та адаптації законодавства України до норм

Європейського Союзу. Наголосимо, що наразі соціальна спрямованість держави

базується на дотриманні соціальних стандартів, підвищенні рівня соціальної

політики держави, реалізації соціальних стандартів тощо. Аналізуючи соціальне

становище та соціальну політику України, наголосимо, що на сьогодні особливо

актуальною у нашій державі залишається проблема подолання безробіття,

залучення працездатного населення до праці, боротьба з бідністю, зменшення

кількості осіб, які з тих чи інших причин виїжджають до інших країн для

працевлаштування. Безробіття в Україні, на жаль, є досить поширеним явищем,

що обумовлено відсутністю попиту на робочі місця та необхідної пропозиції з

боку роботодавців і держави. Причини поширення безробіття полягають у

неефективності реформ, які здійснювались ціною соціальних втрат, у багатьох

випадках були зруйновані і ті соціальні цінності, які свого часу були запозичені

західними країнами. Розбалансування економічних, соціальних та політичних

чинників призвело до того, що сформувалася велика група працездатних людей,

які готові працювати, але не можуть заробити достатню кількість коштів для

утримання своєї сім’ї. Таким чином, причини українського безробіття та, як

наслідок, і бідності полягають насамперед у повільній адаптації національної

економіки до ринкових умов, неконкурентоспроможності низки галузей і

виробництв, переважанні низькооплачуваних робочих місць [1]. Рівень
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безробіття постійно збільшується, а на державу, в свою чергу, покладається

обов’язок щодо здійснення соціального захисту громадян на випадок їх

безробіття. Сьогодні на рівні держави передбачено існування

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття –

важливої соціальної гарантії захисту осіб, які не працюють, та яка є не від’ємним

елементом загальної системи соціального страхування в Україні.

Проблемами загальнообов’язкового державного соціального страхування

на випадок безробіття переймалося багато науковців, серед яких варто назвати

таких: Н.Б. Болотіну, Г.В. Єфремову, Д.В. Карамишева, О.П. Кириленка, А.М.

Колосок, С.О. Кропельницьку, Е.М. Лібанова, О.М. Палій, О.М. Прилипка, С.О.

Сільченка, В.А. Скуратівського, Т.В. Солоджук, Я.Ф. Радиш та інших. Проте,

незважаючи на значну кількість наукових праць у цій сфері, недостатньо

дослідженим залишаються аспекти термінологічного розуміння поняття

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. У

наукових працях вчених досить детально аналізуються причини виникнення

безробіття, здійснюється пошук шляхів для його подолання, проте майже не

приділено уваги формулюванню поняття загальнообов’язкового державного

страхування на випадок безробіття, що призводить до неоднакового тлумачення

завдань та цілей такого страхування, умов для його застосування, принципів

його здійснення.

Переходячи до безпосереднього розгляду досліджуваного поняття,

пропонуємо дослідити термін «соціальне страхування». Соціальний (від лат.

socialis) означає суспільний, пов’язаний із життям і відносинами людей у

суспільстві. Це свідчить не лише про соціальний розвиток людини, а й про її

орієнтацію на соціальні цінності, норми і правила середовища життєдіяльності, в

якому людина проживає і реалізується як особистість [2, с. 8]. У свою чергу,

термінологічно поняття «страхування» означає «бути впевненим у чомусь».

Таким чином, соціальне страхування трактується як впевненість у забезпеченні

відповідними соціальними цінностями, соціальними гарантіями, які надає

держава для своїх громадян.  У науковій літературі досить часто поняття
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«соціальне страхування» ототожнюють з поняттями «соціальний захист»,

«соціальна допомога», «соціальне забезпечення» тощо. Щодо нас, то ми

вважаємо, що хоч вищезазначені категорії й спрямовані на відповідний захист

особи, яка з тих чи інших причин не може себе самостійно захистити, тобто вони

охоплюють однорідні суспільні відносини, проте, на наш погляд, це все ж таки

різнорідні поняття. Зокрема соціальне страхування є більш вузьким поняттям,

ніж соціальний захист чи соціальне забезпечення, оскільки останні – це

сукупність відповідних заходів держави, спрямованих на задоволення потреб

людини, яка у відповідний проміжок часу не може вирішити свої проблеми

самостійно. Тобто соціальний захист та соціальне забезпечення охоплює

різноманітну діяльність держави у цій сфері, є систематизованими у відповідну

систему та виконуються уповноваженими на це державними органами. Ці

поняття охоплюють значне коло суспільних відносин та можуть торкатися всіх

без виключення аспектів життя людини. У свою чергу, соціальне страхування є

частиною системи соціального захисту населення, яка спрямована на вирішення

конкретного страхового випадку, а допомога здійснюється із відповідних

спеціальних фондів. Іншими словами, соціальне страхування є більш вузьким

поняттям по відношенню до соціального захисту. У науковій літературі при

розмежуванні зазначених термінів використовується одна із ознак соціального

страхування – виконання функції не тільки компенсації соціального ризику,

тобто подолання несприятливих наслідків ризикової ситуації, а і її

попередження. На думку Г.В. Єфремової, це головна відмінність соціального

страхування від соціального забезпечення, яке надається тільки в несприятливих

життєвих ситуаціях [3, с. 259].

Для більш детального дослідження державного соціального страхування

наведемо наукові позиції вчених щодо тлумачення зазначеного поняття. Як

зазначає Д.В. Карамишев, соціальне страхування у класичному розумінні

передбачає захист на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій, вирішити

які самостійно або дуже складно, або взагалі неможливо [4, с. 4]. У даному

випадку соціальне страхування ототожнюється із соціальним захистом з боку
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держави, її піклуванням про своїх громадян у тих випадках, коли особа

потрапила у складні життєві обставини та не може самостійно знайти шляхи

виходу з них. Соціальне страхування, як вважає С.О. Сільченко, не лише

захищає працюючих, а й служить механізмом суспільних інвестицій, доходи від

яких повертаються у вигляді покращення якості життя населення, стабільності

суспільства, формування спонукальних мотивів до праці, освіти й підвищення

кваліфікації. Воно стало важливим засобом досягнення соціальної злагоди в

суспільстві, запобігання й зниження рівня бідності. Право працюючих на це

страхування набуло значення одного з найважливіших прав людини і

громадянина [5, с. 78]. Ми погоджуємося із наведеною вище думкою науковця,

оскільки, дійсно, держава має піклуватися про своїх громадян, а соціальне

страхування може розглядатися як ефективний механізм підтримки осіб, які

втратили працездатність, материнства, захисту на випадок безробіття,

інвалідності тощо. Проте варто наголосити на тому, що соціальним

страхуванням не можна зловживати. Так, наприклад, у випадку безробіття

держава взяла на себе обов’язок забезпечити існування людини на протязі

певного часового проміжку відповідними соціальними виплатами, але при цьому

відповідному індивіду слід якомога швидше вирішити питання щодо свого

подальшого працевлаштування.

Цікавим щодо термінологічного розуміння соціального страхування є

позиція, надана В.А. Скуратівським, який розглядає соціальне страхування крізь

призму соціального захисту громадян. На думку автора, соціальний захист

містить як пасивні, так і активні заходи підтримки доходів. Пасивними заходами

є соціальна допомога, активними – соціальне страхування (тобто забезпечення

доходів у випадку втрати працездатності чи роботи), лікування та профілактика

хвороб, а також сприяння в одержанні освіти й підвищенні кваліфікації [6, с.

106]. У зазначеному випадку соціальне страхування є активною формою

соціального захисту населення, яка передбачає виконання конституційного права

населення на соціальний захист, належне існування людини. Подібну до

вищенаведеної думку висловлює й С.О. Кропельницька, яка вважає, що
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соціальне страхування – це система заходів, спрямована на матеріальне

забезпечення населення в старості, на випадок захворювання чи втрати

працездатності в працездатному віці, безробіття, підтримку материнства та

дитинства, охорону здоров’я громадян, при виході на пенсію тощо. Соціальне

страхування, на думку науковця, є фінансовою категорією, яка виражає

економічні відносини, що виникають у процесі розподілу та перерозподілу

валового внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошових коштів

та їх використання для забезпечення громадян у старості, на випадок безробіття,

материнства, а також для охорони здоров’я [7, с. 138-142]. С.М. Прилипко

визначає соціальне страхування як найважливіший елемент державної соціальної

політики у сфері управління ризиками відтворення населення, який виконує

функції соціального захисту, забезпечення фінансування соціальної допомоги,

регулювання доходів та рівня життя різних груп населення, попередження та

профілактики наслідків настання соціальних ризиків [8, с. 47]. У даному випадку

науковець соціальне страхування пов’язує не тільки із настанням конкретного

страхового ризику, а й наголошує на профілактиці настання негативних

соціальних ризиків. Така позиція вченого є досить важливою, оскільки у будь-

якому випадку не можна нехтувати відповідними профілактичними заходами,

які виконує соціальне страхування, так як воно виконує й певну виховну та

профілактичну функцію, а також функцію попередження негативних наслідків

для особи та держави від настання безробіття. Профілактична функція

соціального державного страхування, на нашу думку, виражається й у тому, що

при виникненні страхового випадку Фонд соціального страхування в Україні в

певних випадках здійснює дії щодо запобігання настання подібних страхових

випадків та страхових ризиків. Важливу функцію у здійсненні профілактики

настання страхових випадків виконують суб’єкти страхування, які можуть

відігравати різні ролі при настанні стразового випадку шляхом аналізу

алгоритму їх дій тощо.

Досить цікавою щодо визначення поняття загальнообов’язкового

державного соціального страхування є дефініція, надана І.С. Ярошенком, який
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під останнім розуміє діяльність працівників, роботодавців та держави з реалізації

системи державних правових гарантій, яка передбачає надання матеріального

забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам у разі настання

страхового випадку за рахунок коштів, що акумулюються в спеціальних фондах і

формуються шляхом солідарної сплати страхових внесків роботодавцями та

працівниками, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених

законом [9, с. 28]. У даному випадку науковець розглядає державне соціальне

страхування у тісному взаємозв’язку між працівниками, роботодавцями та

державою в цілому, дія якого спрямована на можливості надання та

забезпечення належного соціального захисту застрахованих осіб з метою

здійснення перерозподілу грошових виплат і соціальних послуг між

застрахованими особами. Тобто у даному випадку мова йде про нерозривний

зв’язок працівника, роботодавця та держави, який використовується для

досягнення поставлених цілей державного соціального страхування. З цього

приводу доречною є думка Ю.М. Маршавіна, який, аналізуючи діяльність Фонду

державного соціального страхування на випадок безробіття, наголошує на тому,

що наявність державної системи страхування на випадок безробіття, солідарне

формування страхового фонду, прозора система залежності матеріального

забезпечення безробітних від сплати внесків створює передумови для

підвищення відповідальності найманих працівників за забезпечення власного

добробуту при скрутній ситуації, вимогливості до роботодавців відносно участі

у соціальному страхуванні [10, с. 4]. У даному випадку спостерігається зв’язок

роботодавця щодо участі у соціальному страхуванні та працівників, які мають

сплачувати внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Без

вчинення дій працівників та роботодавців не може йти мова про створення

відповідного державного Фонду а отже, і про допомогу безробітним при

настанні страхового випадку.

У цілому під соціальним страхуванням мається на увазі

«загальнообов’язкове державне соціальне страхування у вигляді системи прав,

обов’язків і гарантій, яке передбачає надання соціального захисту у формі
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матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних

від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом,

за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків

власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок

бюджетних та інших джерел, передбачених законом [11, с. 5]. З огляду на

наведені вище позиції вчених, можна із впевненістю констатувати, що  державне

соціальне страхування, в тому числі й на випадок безробіття, виступає

специфічним інститутом регулювання соціальних ризиків у державі та

спрямоване на здійснення соціального захисту населення у тих випадках, коли

особа не може самостійно про себе подбати та потребує захисту з боку держави,

а також здійснення профілактичної діяльності щодо настання таких страхових

ризиків [12, с. 68].

Досліджуючи соціальне страхування на випадок безробіття, варто

погодитися із думкою О.П. Кириленка. Науковець вважає, що соціальне

страхування є одним із інструментів соціальної політики держави, оскільки

передбачає підтримку найбільш активної, працездатної частини суспільства,

тобто тих, хто створює матеріальні і нематеріальні блага, призначені для

споживання суспільством, у випадку втрати роботи з незалежних від них причин

[13, с. 288]. Ми погоджуємося із таким твердженням, оскільки, здійснюючи

державне соціальне страхування на випадок безробіття, держава цим самим

підтримує працездатне населення, надає всіляку допомогу у працевлаштуванні

зазначених осіб, вчиняє інші дії, які сприяють якнайшвидшому отриманню

роботи особою. Зазначимо, що проблема подолання безробіття в Україні існує

досить давно, а тому, розуміючи необхідність належного правового регулювання

суспільних відносин, які виникають при обмежених можливостях

працевлаштування, законодавчим органом у 2000 році було прийнято Закон

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття», який визначив загальнообов’язкове державне соціальне страхування

на випадок безробіття як систему прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає
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матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих

осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття [14]. Таким чином, сутність загальнообов’язкового державного

страхування на випадок безробіття полягає у компенсації втраченого заробітку

застрахованих осіб, які втратили заробітну плату з незалежних від них обставин.

Такий вид державного страхування тісно пов’язаний із трудовою діяльністю та

відповідними страховими внесками, які особа сплачувала із свого доходу до

Фонду.

Отже, під загальнообов’язковим державним страхуванням на випадок

безробіття варто розуміти вид державного страхування, передбачений чинним

законодавством України, що являє собою систему заходів матеріального

забезпечення, які застосовуються до застрахованих осіб, котрі втратили

заробітну плату з незалежних від них обставин (у випадку настання страхового

випадку), надання їм відповідних соціальних послуг за рахунок коштів, які

акумулюються у відповідному фонді, відповідно до чітко регламентованої

законодавством процедури та за наявності відповідних умов.

Не менш важливого значення на сьогодні набуває дослідження основних

ознак загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття. У спеціальній науковій літературі В.Д. Роїк розглядає сутність

соціального страхування шляхом виділення наступних його ознак: 1)

фінансування даного явища здійснюється за рахунок обов’язкових страхових

внесків, які солідарно сплачують роботодавці і працівники при можливій участі

держави у формі додаткових страхових внесків або дотацій; 2) обов’язкова

участь усіх громадян (за деяким винятком); 3) акумуляція страхових внесків у

спеціальних фондах, за рахунок яких і виплачуються допомоги та здійснюється

підтримка; 4) забезпечення працівників у всіх випадках втрати ними

працездатності, втрати заробітку в разі безробіття шляхом соціального

страхування; 5) інвестування невикористаних на сплату допомоги надлишків у

фонді обов’язкового соціального страхування для розвитку економіки й
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одержання додаткового доходу; 6) гарантування визначених законодавством

особистих прав на соціальне забезпечення й отримання допомоги наявністю

обліку страхових внесків без перевірки доходів або потреби застрахованої особи;

7) залежність розмірів внесків і допомоги від того, скільки застрахований

працівник заробляє або заробляв; 8) фінансування страхування від трудового

каліцтва, професійного захворювання у повному об’ємі за рахунок роботодавця

при можливій участі держави з податків; 9) здійснення управління системою

обов’язкового соціального страхування на підставі соціального партнерства; 10)

надання підвищених соціальних гарантій застрахованим особам у системі

соціального страхування [15, с. 106-107]. Подібний перелік ознак

загальнообов’язкового державного соціального страхування наданий й іншим

науковцем. Так, В.С. Тарасенко називає наступні ознаки і особливості

державного соціального страхування: 1) законодавче визначення умов і порядку

здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування; 2)

передумовою виникнення страхових правовідносин та здійснення виплат за

соціальним страхуванням виступають соціальні (страхові) ризики (каліцтво,

смерть внаслідок нещасного випадку, хвороба, безробіття, втрата

працездатності, народження, смерть, досягнення певного віку тощо); 3) надання

застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг,

визначених законом; 4) ймовірний характер відносин, який передбачає

неможливість визначення заздалегідь конкретного страховика, час настання

страхового випадку, виплат, які повинні здійснюватися у такому випадку тощо;

5) обов’язковість сплати особами, визначеними законом, єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 6) фінансування

матеріального забезпечення та соціальних послуг у сфері соціального

страхування за рахунок коштів страхових фондів; 7) поворотність коштів

соціального страхування, яка полягає в тому, що страхові платежі, які

здійснювалися застрахованою особою після акумулювання їх у відповідному

страховому Фонді, підлягають виплаті застрахованій особі (за відрахуванням

передбачених законом витрат) у разі настання страхового випадку; 8) цільове
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використання коштів загальнообов’язкового державного соціального

страхування, тобто витрачання страхових ресурсів здійснюється виключно в

чітко визначених випадках, що обумовлено умовами договору; 9) виплати за

соціальним страхуванням надаються незалежно від матеріального стану особи

(пенсії, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по безробіттю

тощо), але залежно від трудової діяльності особи, сплати нею внесків до

страхових фондів та наявності у неї страхового стажу; 10) для отримання виплат

за соціальним страхуванням основною умовою є те, щоб людина була

застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального

страхування [16, с. 340]. Це загальний перелік основних ознак, який

застосовується до всіх видів державного соціального рахування, що наразі

існують у державі. Проте кожний із видів соціального страхування має свої

особливості та специфічні риси.

Ми ж на основі проаналізованих наукових підходів пропонуємо виділити

наступні основні ознаки загальнообов’язкового державного страхування на

випадок безробіття:

 1) це окремий вид соціального страхування. Тобто зазначений вид

соціального страхування стосується виключно страхових випадків щодо

застрахованих осіб у випадку їх безробіття. Наголосимо на тому, що чинним

законодавством України, а саме статтею 4 Основ законодавства України про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачено існування

певних видів соціального страхування. Цією ж статтею передбачено, що

відносини, які виникають за зазначеними у частині першій цієї статті видами

загальнообов’язкового державного соціального страхування, регулюються

законами, прийнятими відповідно до цих Основ [17]. У зазначеному випадку

кожний окремий вид соціального страхування характеризується наявністю

власного страхового фонду та спеціального закону, який і здійснює його

регулювання. У контексті досліджуваних відносин – це Фонд

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття та Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
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страхування на випадок безробіття». Страхування на випадок безробіття

здійснюється самостійно, його функціонування не залежить від роботи інших

фондів;

 2) такий вид страхування чітко регламентований законодавством України.

На законодавчому рівні загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття виділено як окремий вид соціального страхування,

регулювання якого здійснюється відповідно до спеціального законодавства –

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття». Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття [14]. Наявність спеціального законодавства у сфері страхування на

випадок безробіття підкреслює значимість такого виду страхування у

державному та суспільному житті, важливість регулювання відносин у

відповідній сфері, необхідність чіткого та неупередженого визначення засад

такого страхування у державі;

 3) страхування застосовується виключно до застрахованих осіб – осіб, які

працюють на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах,

передбачених законодавством про працю, а також проходять альтернативну

(невійськову) службу, беруть участь у формуванні коштів соціального

страхування. Законодавець чітко визначив коло суб’єктів, відносно яких може

здійснюватися загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття. До них віднесені застраховані особи, які чітко визначені спеціальним

законом – Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття». Застосування такого виду страхування до

осіб, які не передбачені вищезазначеним Законом, забороняється. Більш детальне

дослідження застрахованих осіб ми буде здійснювати у наступних підрозділах

дисертації;

4) підставою настання є соціальний ризик – втрата заробітної плати. Отже,

соціальне страхування на випадок безробіття характеризується специфічною

причиною настання – страховим ризиком чи страховим випадком. Страховий
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випадок – це подія, внаслідок якої застраховані особи втратили заробітну плату

(грошове забезпечення) або інші передбачені законодавством України доходи

через втрату роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані в

установленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої

роботи і дійсно шукають роботу;

 5) являє собою систему заходів як матеріального забезпечення, так і

надання відповідних соціальних послуг здійснення соціального забезпечення

осіб, тобто характеризується проведенням активних дій відносно осіб, які стали

безробітними. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг

передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття», про які ми будемо детально говорити у

третьому розділі дисертації;

 6) фінансування здійснюється за рахунок єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який акумулює Фонд

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття.

Не менш важливого значення при дослідженні загальнообов’язкового

державного соціального страхування набуває розгляд та подальше дослідження

принципів, на яких базується загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття, що обумовлено реформуванням системи

соціального захисту громадян в цілому та системи державного соціального

страхування на випадок безробіття зокрема. Отже, з огляду на вищенаведене,

можемо зробити висновок про те, що потребують подальшого розгляду та

дослідження принципи, які покладені в основу такого виду страхування. Крім

того, у науковій літературі немає однозначного розуміння поняття «принципи

соціального страхування», а тим паче «принципи загальнообов’язкового

державного страхування на випадок безробіття». Зазначимо, що страхування на

випадок безробіття не здійснюється хаотично, а має досить вагоме законодавче

підґрунтя та базується на відповідних керівних засадах, які закріплені Законом

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
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безробіття». Тобто важливість принципів державного страхування передбачена

їх закріпленням на законодавчому рівні у спеціалізованому нормативно-

правовому акті, що підкреслює їх особливе значення при здійсненні страхування

на випадок безробіття. З цього приводу варто згадати думку В.В. Юровської, яка

зазначає, що закріплення принципів права безпосередньо у нормативно-

правовому акті є ознакою розвиненості та досконалості правової системи. Також

науковець говорить про існування єдиного юридичного механізму регулювання

всіх видів соціального страхування, заснованого на спільних принципах права і

методах, та зауважує, що загальні принципи, притаманні підгалузі права

загальнообов’язкового державного соціального страхування, в рамках системи

страхування від безробіття уточнюються і конкретизуються [18, с. 8]. Цікавою у

визначенні важливості принципів соціального страхування є позиція

О.В. Москаленка, який наголошує на тому, що соціально-страхові принципи –

це, по суті, ключові орієнтири для нормотворчої діяльності з формування

новітньої системи соціального захисту населення України. Чим повніше вони

будуть ураховані, чим більш вдало адаптовані до запитів дійсності, тим

надійніше й ефективніше така система буде функціонувати [19, с. 319]. Що

стосується принципів загальнообов’язкового державного страхування на

випадок безробіття, зазначимо, що статтею 2 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від

02.03.2000 № 1533-III передбачено перелік принципів, на основі яких

здійснюється зазначене страхування. Так, Законом до них віднесено: 1) принцип

надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; 2)

принцип обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на

умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених

законом, та можливості добровільного страхування у випадках, передбачених

законом; 3) принцип цільового використання коштів страхування на випадок

безробіття; 4) принцип солідарності та субсидування; 5) принцип обов’язковості

фінансування Фондом загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття витрат, пов’язаних з наданням
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матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах,

передбачених цим Законом; 6) принцип паритетності в управлінні страхуванням

на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб та

роботодавців; 7) принцип диференціації розмірів виплати допомоги по

безробіттю залежно від страхового стажу та тривалості безробіття; 8) принцип

законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування на випадок

безробіття [14]. Проте зазначимо, що наведений вище перелік принципів

соціального страхування на випадок безробіття є досить стислим, деякі

принципи, не передбачені профільним законом, закріплюються й у інших

законах та нормативно-правових актах, які визначають соціальну спрямованість

держави.

Переходячи до безпосереднього розгляду мети нашого дослідження,

варто дослідити термінологічне розуміння принципів соціального (державного)

страхування. У російському словнику за редакцією С.І. Ожегова поняття

«принцип» (від лат. principium – початок, основа) тлумачиться як: 1) основне,

вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, світогляду, теоретичної програми;

2) переконання, погляд на речі; 3) основна особливість у пристрої чого-небудь

[20, с. 347]. У свою чергу, М.Д. Бойко вважає, що принципи – це керівні ідеї, які

мають важливе значення для ефективного функціонування всієї системи норм

цієї галузі права. За допомогою принципів не тільки формулюється сучасний

державний підхід до правового регулювання сфери соціального забезпечення, а

й визначається суть майбутніх правових норм. Принципи – це ідеї, виражені у

формі правової норми. Це означає, що принципи є правовими приписами,

причому приписами обов’язковими [21, c. 54]. Таким чином, принципи дуже

важливі та необхідні для подальшого ефективного розвитку і функціонування

системи соціального страхування на випадок безробіття у державі, оскільки вони

визначають основні та головні напрямки соціального забезпечення, здійснення

соціальної політики уповноваженими на це органами, тенденції розвитку

соціального захисту, встановлюють взаємодію та взаємозв’язок різноманітних

соціальних норм, які у своїй сукупності складають соціальне законодавство
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нашої держави, взаємозв’язок із застрахованими особами, іншими важливими

правовими інституціями держави. Важливу роль у визначенні основних

принципів соціального страхування на випадок безробіття відіграє соціальна

спрямованість держави, яка виступає ключовою засадою у формулюванні

основних цілей соціального страхування. Діяльність держави спрямована на

захист прав, свобод та інтересів громадян, забезпечення їх відповідними

державними гарантіями. З цього приводу варто навести позицію К.Г. Волинки:

«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 правовий статус особи і, насамперед, її права і

свободи стали б фактичним становищем кожної людини і громадянина» [22, с.

21]. У даному випадку принципи, закладені в основу державного страхування на

випадок безробіття, гарантують застрахованим особам, які втратили заробітну

плату чи застрахованим особам, які опинилися в стані часткового безробіття,

відповідне матеріальне забезпечення, рівні правові можливості на доступ до

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття. Порушення таких принципів – досить негативне явище, оскільки

порушує цілеспрямованість діяльності конкретного органу, взаємоузгодженість

окремих структурних елементів, взаємодію як у самій системі, так із різними

структурними підрозділами та іншими державними органами тощо.

Про важливість принципів соціального страхування у своїх наукових

працях наголошує не один вітчизняний та зарубіжний вчений. Так, наприклад,

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко вважають, що відхід від принципів конкретної

діяльності призводить до її непослідовності, неузгодженості в діях її виконавців

і, врешті-решт, не до тих результатів, досягнення яких було її головною метою

[23, с. 112]. Принципи, на нашу думку, є одним із джерел удосконалення

законодавства у сфері здійснення соціального страхування, вони визначають

перспективи та шляхи подальшого реформування і розвитку соціального

страхування в Україні. З цього приводу знову ж таки доцільною є думка
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О.В. Москаленко, яка зазначає, що з активізацією ринкової економіки, темпів

розвитку, корінним оновленням законодавства принципи загальнообов’язкового

державного соціального страхування поступово набирають своєї нової форми та

змісту. В них відображається міра націленості держави на допомогу своїм

громадянам, прагнення до гуманності та співчуття. Ці принципи, як наголошує

науковець, знайшли своє легальне закріплення в діючому законодавстві України,

що в цілому є ознакою достатньо розвинутої та досконалої правової системи

держави [24, с. 284].

Аналізуючи різноманітні наукові праці вчених, зазначимо, що ними

активно здійснюється визначення конкретних принципів соціального

страхування на випадок безробіття, проте майже не приділено уваги визначенню

поняття «принципи соціального забезпечення», а тому їх розуміння є досить

дискусійним. Це, на нашу думку, пов’язано як із неоднозначним тлумаченням як

самого поняття «принцип», так і галузевих принципів соціального страхування

на випадок безробіття. Загалом, у науковій літературі принципи соціального

страхування досить часто розглядають у співвідношенні із принципами

соціального забезпечення як його різновиду. Дійсно, соціальне страхування, як і

соціальне забезпечення та соціальний захист, спрямовані на здійснення

відповідного соціального захисту осіб, проте страхування є більш вузьким

поняттям. Але, характеризуючи соціальну спрямованість страхування, можна

припустити співвідношення принципів соціального страхування та принципів

соціального забезпечення, які мають одну мету – реальне дотримання та

забезпечення соціального благополуччя людини, єдності політики та завдань

органів державної влади у соціальній сфері [25, с. 55]. У науковій літературі

міститься досить незначна кількість наукових визначень поняття

«загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Так, наприклад, М.І. Мальований принципи соціального страхування розглядав

як базові ідеї і положення щодо страхової та соціальної сфер. Науковець

зазначає, що соціальне страхування ґрунтується на принципах, які характерні як

для страхової, так і для соціальної сфери [26, с. 36-37]. Принципи соціального
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забезпечення, як стверджує Б.І. Страшків, – це основні засади, вихідні ідеї, що

відображають суттєві положення права і закріплені (легалізовані) в нормативно-

правових актах або виведені із змісту та смислу законодавства чи сформульовані

юридичною практикою [27, c. 119]. Таким чином, на основі наведених позицій

пропонуємо під принципами загальнообов’язкового державного страхування на

випадок безробіття розуміти систему керівних засад, ідей, вихідних положень у

сфері здійснення державного страхування на випадок безробіття, які закріплені

чинним законодавством, визначають державну політику у сфері соціального

страхування на випадок безробіття щодо надання громадянам матеріальних благ

та соціальних послуг

Існуюче на сьогодні неоднакове тлумачення поняття «принципи

загальнообов’язкового державного соціального страхування» спричиняє такі

проблеми як відсутність єдності у здійсненні соціальної політики в державі,

нестабільність реалізації різноманітних соціальних процесів, несистематичність

вчинення окремих заходів, спрямованих на соціальний захист окремих категорій

людей. Тому є необхідність для його більш детального дослідження в аспекті

вивчення окремих ознак принципів.  До основних ознак принципів державного

соціального страхування на випадок безробіття ми відносимо наступні: 1) це

сукупність засад, ідей, положень у сфері державного соціального страхування,

які становлять відповідну систему; 2) визначають формування єдиних засад

державної політики у сфері загальнообов’язкового державного соціального

страхування; 3) спрямовані на забезпечення рівних умов доступу до страхування

на випадок безробіття всіх застрахованих осіб; 4) визначають сутність,

закономірності та впорядкування діяльності держави у сфері надання

соціального страхування на випадок безробіття; 5) визначають умови та

закономірності розвитку інституту соціального страхування; 6) поширюються на

правовідносини у сфері соціального страхування на випадок безробіття; 7)

закріплюються у відповідних законодавчих та нормативно-правових актах, які

регламентують соціальні правовідносини зазначеної галузі права.
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Досліджуючи загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття, варто окремо зупинитися й на тих завданнях, які виконує

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Зазначимо, що соціальне страхування на випадок безробіття виконує одне із

найважливіших завдань держави – здійснення соціального захисту особи, яка

опинилося у скрутному становищі. На підставі аналізу завдань соціального

страхування в цілому варто погодитися із позицію, згідно з якою соціальне

страхування як соціальна система ставить за мету визначення і створення

загальнонаціональних пріоритетів і механізмів реалізації законодавчо

закріплених соціальних, правових і економічних прав та свобод, соціальних

гарантій громадян, формування органів управління всіх рівнів, інститутів, а

також соціальних служб, що забезпечують певний рівень соціального захисту

населення від дестабілізуючих чинників (інфляції, безробіття, падіння

виробництва тощо), досягнення соціально припустимого рівня життя населення

[28, с. 122]. Отже, соціальне страхування спрямоване на створення відповідної

соціальної системи здійснення захисту громадян, формування чітких механізмів

для реалізації державної соціальної політики, забезпечення належних соціальних

виплат тощо. Метою соціального страхування також варто назвати й створення

основ для функціонування системи органів державної влади при здійсненні

соціального страхування осіб на випадок їх безробіття, розробленні ефективних

механізмів та напрямків подолання такого негативного явища як безробіття.

Основним завданням залишається здійснення захисту особи шляхом

встановлення певних державних гарантій, вчинення активних заходів підтримки

окремих категорій населення (у даному разі – у випадку безробіття) [29, с. 81-

82]. Але ми вважаємо, що основне завдання соціального страхування не можна

зводити виключно до забезпечення соціальних гарантій та здійснення

соціального захисту застрахованих осіб. Соціальне страхування виконує й ряд

інших важливих завдань, які зводяться до забезпечення стабільності економічної

політики у сфері страхування та матеріального забезпечення осіб, здійснення

превентивної діяльності тощо. Таким чином, пропонуємо завдання соціального
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страхування поділити на три важливих види: 1) економічні; 2) соціальні; 3)

превентивні.

При дослідженні основних економічних завдань соціального страхування

варто погодитися із позицією Б.В. Надточій. Так науковець зазначає, що важко

переоцінити його значення у суспільстві, оскільки соціальне страхування

вирішує ряд таких важливих завдань: 1) формує грошові фонди, з яких

покриваються витрати, пов’язані з утриманням непрацездатних чи осіб, що не

беруть участь у трудовому процесі; 2) забезпечує необхідну кількість та

структуру трудових ресурсів, а також їхній розподіл відповідно до об’єктивних

потреб розвитку суспільства; 3) скорочує розрив у рівні матеріального

забезпечення непрацюючих і працюючих членів суспільства; 4) домагається

вирівнювання життєвого рівня різних соціальних груп населення, не зайнятих у

трудовому процесі [30]. На подібні економічні завдання соціального страхування

вказує й Н.М. Внукова, яка наголошує, що система соціального страхування

розв’язує два важливих соціально-економічних завдання, а саме: 1) збереження

та повне відновлення працездатності активної частини населення країни; 2)

гарантоване матеріальне забезпечення громадян, які втратили працездатність у

зв’язку з виходом на пенсію чи не мали її в працездатному віці з тих чи інших

причин [31, с. 9]. Отже, основним завданням соціального страхування, з точки

зору економічного спрямування, є вирівнювання життєвого рівня різних

соціальних груп населення, що не залучені до трудового процесу, надання

матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення тощо.

Наступне завдання, яке виконує соціальне страхування на випадок

безробіття, тісно пов’язане із соціальним призначенням держави –

забезпеченням належного соціального захисту своїх громадян. Соціальний

захист громадян є одним із важливих напрямків розвитку нашої держави, а тому

до основних завдань, які стоять перед загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття, віднесено: 1) встановлення

соціальних гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян України,

покращення їх соціального добробуту, які через виникнення соціального ризику
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чи страхового випадку стали безробітними; 2) надання соціальної допомоги

безробітним, відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою

безробітних, їх перепідготовкою та профорієнтацією з метою підвищення

кваліфікації та адаптації до нових умов життя; 3) запобігання настанню

негативних наслідків  для незабезпечених верств населення шляхом надання їм

відповідної матеріальної допомоги та відповідних соціальних послуг [2, с. 24].

Ще одним важливим завданням, яке виконує соціальне страхування, є

здійснення превентивної діяльності.  Проведення профілактичних заходів

Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття передбачено статтею 7-1 Закону України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття», про які ми будемо

говорити, розглядаючи правовий статус згаданого Фонду. У науковій літературі

також наголошується на превентивній ролі соціального страхування на випадок

безробіття. Так, при дослідженні особливостей організації державного

соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної

нестабільності Ю.М. Маршавін зазначає, що сутність такого виду страхування

полягає не тільки і не стільки у пасивній компенсації безробітному втраченого

доходу, скільки у профілактиці безробіття, пом’якшенні його наслідків через

сприяння прискоренню працевлаштування [10, с. 7].

Таким чином, до завдань у сфері превентивної діяльності соціального

страхування ми відносимо:

 1) збереження трудового потенціалу населення шляхом гарантування

матеріального забезпечення та ефективного надання соціальних послуг особам,

які втратили працездатність. Тобто ми маємо на увазі те, що соціальне

страхування сприяє збереженню трудового потенціалу держави за рахунок

надання певної матеріальної та соціальної підтримки. Забезпечення осіб, які

стали безробітними з незалежних від них обставин, як ми вже неодноразово

зазначали, має досить вагоме значення, оскільки здійснюється не тільки певна

матеріальна підтримка таких осіб, а й моральна підтримка, яка виражається в

активних діях держави щодо забезпечення таких осіб. Крім того, надання
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матеріальної підтримки безробітним є необхідним для запобігання виникненню

інших негативних явищ у державі, серед яких суттєве місце займає проблема

відтоку працездатного населення за межі України. Отже, ми вважаємо, що при

здійсненні матеріального забезпечення та наданні якісних соціальних послуг

реалізується профілактичне завдання щодо збереження трудового потенціалу

населення України;

2) аналіз причин та умов, які спричиняють виникнення та поширення

безробіття. Це досить важливе завдання соціального страхування, оскільки варто

не тільки надавати допомогу при виникненні у особи страхового випадку, а й

проводити аналіз виникнення таких страхових випадків, причин, які сприяли їх

виникненню, з метою подальшого недопущення.  Завдяки такому аналізу можна

досягнути певних результатів у подоланні причин, які призводять до виникнення

та поширення безробіття, здійснити вплив на фактори, які їх утворюють;

3) здійснення заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних

чинників, які стали наслідком виникнення соціального ризику чи страхового

випадку, а отже, і безробіття. Зазначене завдання досить тісно пов’язано із

попереднім та полягає в тому, що варто не тільки виявити та проаналізувати

чинники виникнення страхового ризику та безробіття, а й вчиняти дії щодо їх

мінімізації або усунення. Отже, перед соціальним страхуванням на випадок

безробіття стоїть досить багато важливих завдань, вирішення яких має вагоме

значення для подальшого розвитку держави в цілому.

Як висновок, зазначимо, що сьогодні інститут загальнообов’язкового

державного страхуванням на випадок безробіття є досить важливим, оскільки за

допомогою такого страхування здійснюється матеріальна підтримка безробітних

осіб. У сучасних умовах та у зв’язку із збільшенням кількості безробітних,

постійними негативними економічними процесами система державного

страхування на випадок безробіття неспроможна своєчасно та в повному обсязі

реагувати на зміни, які відбуваються на ринку праці. Особливо гострою

залишається проблема забезпечення зайнятості населення та вирішення

проблеми безробіття. Варто пам’ятати, що ефективність системи
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загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття напряму

залежить від політики держави, спрямованої на боротьбу з бідністю та

безробіттям. А тому державі в цілому варто спрямувати всі сили на створення

нових робочих місць, створення належних умов для реалізації громадянами

свого конституційного права на працю, належної оплати праці з тим, щоб особа

могла забезпечити себе та свою сім’ю необхідними умовами та засобами

існування.

1.2 Законодавство про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

на випадок безробіття: історичний аспект та сучасність

Однією із найбільш важливих функцій держави є та залишається

соціальний захист своїх громадян, забезпечення їх соціального добробуту,

благополуччя, можливості без будь-яких обмежень використовувати надані їм

права та можливості. Законодавством кожної із країн передбачено нормативно-

правове закріплення та регулювання інституту соціального захисту населення,

осіб, які втратили працездатність, стали інвалідами чи безробітними, отримали

статус пенсіонера, втратили годувальника тощо. Не є винятком і Україна, в якій

у сфері соціального захисту прийнято ряд важливих законів, на основі яких

здійснюється нормативно-правове регулювання соціального захисту населення,

забезпечується можливість отримання населенням соціальних виплат та

матеріальної допомоги у разі настання страхового випадку. Проте історія

виникнення та становлення системи загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття сягає багатьох століть, а

розвиток нормативно-правового забезпечення у цій сфері досить тісно

пов’язаний з напрямками розвитку держави та її законодавства в цілому. Також

наголосимо й на тому, що соціальне страхування на випадок безробіття є одним

із напрямків соціального страхування в цілому, а тому у контексті дослідження

його становлення, розвитку та функціонування варто це враховувати.
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 Аналіз значної кількості наукових праць у цій сфері свідчить про те, що у

вчених немає єдиного підходу до часу зародження та виникнення соціального

страхування, в тому числі й на випадок безробіття, класифікації його історичних

періодів, етапів розвитку тощо. Одні вчені досить вузько розглядають

становлення соціального страхування, пов’язуючи його виключно із розвитком

законодавства, прийняттям законів та нормативно-правових актів у соціальній

сфері, інші ж, навпаки, розвиток соціального страхування вбачають ще у періоді

раннього розвитку суспільства, тобто первіснообщинного ладу, виникнення

перших держав на теренах України. Ми вважаємо, що і одна, і друга позиції

науковців є виправданими, оскільки соціальний захист існував завжди, проте

відмінним було його вираження у суспільстві та змістове тлумачення засобів,

способів та форм здійснення.

Розглянемо окремі підходи до розвитку соціального страхування на

теренах України. Наприклад, О.В. Жмурко пов’язує виникнення соціального

страхування на території України із його витоками у радянський період,

починаючи із 1922 року. У рамках цього періоду автор виділяє наступні

історичні етапи розвитку соціального страхування в Україні: 1) перший етап

(1922-1927 рр.) – вперше підписано нормативний документ з державного

соціального страхування, принципами якого були: участь держави в управлінні

державним соціальним страхуванням, охопленість ним працівників, контроль з

боку Міністерства фінансів. 2) другий етап (1927-1942 рр.), який

характеризувався жорсткими умовами страхування, коли умови надання

страхування залежали від стажу роботи, місця роботи та участі в профспілковій

організації; розвивалось особисте страхування від нещасних випадків,

запровадилось страхування життя для селян, було зменшено розмір страхових

тарифів, запроваджувалося колективне страхування життя, управління системою

охорони здоров’я здійснювалось державою; 3) третій етап (1942-1956 рр.),

упродовж якого уряд скасував колективне страхування життя, підвищилися

розміри страхових виплат та пенсії, важливу роль в управлінні соціальним

страхуванням почали відігравати профспілкові організації; 4) четвертий етап
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(1956-1991 рр.), на якому разом із продовженням удосконалення інституту

державного соціального страхування на передбачалося реформування пенсійної

системи, надання права республікам управління системою страхування,

охороною здоров’я, яке розпочали здійснювати місцеві ради; 5) п’ятий етап

(1991 р. – до нинішнього часу) –створення системи державного соціального

страхування в основному на принципах радянської системи інституту

страхування з активнішою участю профспілкових організацій, збільшенням

кількості контролюючих органів, децентралізацією управління системою,

охопленістю всього населення та наданням права громадянам управляти

системою [33, с. 248]. У зазначеній позиції автор становлення та розвиток

інституту соціального страхування вже ж таки пов’язує із виникненням та

поступовим розвитком нормативно-правового закріплення соціального

страхування, розвитком законодавства у цій сфері, а також з тими змінами, які

відбувались у суспільстві та були пов’язані із трудовими відносинами,

економічними відносинами у державі, здійсненням соціального захисту тощо,

які відбувалися у радянський період та торкалися соціального захисту громадян.

Щодо нас, то ми погоджуємося із думкою науковця стосовно того, що соціальне

страхування в тому розумінні, яке ми маємо зараз, виникло та розвивалось із

розвитком держави та законодавства у цій сфері, проте ми вже ж більш схильні

до думки, що соціальне страхування виникло набагато раніше, а його розвиток

та нормативно-правове закріплення пов’язується саме із розвитком держави та її

законодавства.

Отже, переходячи до безпосереднього розгляду становлення та розвитку

соціального страхування, в тому числі й на випадок безробіття, зазначимо, що

паростки історичного розвитку системи соціального страхування сягають ще

найдавніших часів, тобто часів первіснообщинного ладу. Зокрема таку позицію

підтримує В.І. Божко, яка, досліджуючи соціальне страхування на випадок

тимчасової втрати працездатності, виокремлює наступні основні етапи його

реформування: 1) 1-й етап (Х-ХVI ст.) – проста (неорганізована) добродійність.

Характеризується сліпою роздачею милостині окремими «нищелюбцами»,
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відсутністю мети добродійності. Роль церкви є переважаючою у справі турботи

про жебраків; 2) 2-й етап (ХVI-ХVII ст.) – суспільне піклування. Добродійність

набуває організованої форми на основі усвідомлення солідарності між членами

громади. Турбота держави про благо бідуючих з метою принесення суспільної

користі; 3) 3-й етап (ХVIII ст. – 1917 р.) – державне опікування. Виникає цілісна

система суспільного піклування під суворим контролем держави, створюються

спеціальні державні установи, з’являється соціальне страхування; 4) 4-й етап

(1917-1991 рр.) – соціальне забезпечення. Формується система загального й

універсального соціального забезпечення з використанням спочатку широкої

натуралізації, зникнення добродійності, повна відповідальність держави за

соціальне забезпечення, розвиток обов’язкового соціального страхування і

солідарного пенсійного забезпечення; 5) 5-й етап (1992 р. – до нинішнього часу)

–соціальний захист. Відмова від загального соціального забезпечення, поява

програм адресної соціальної допомоги, поступовий перехід до солідарно-

накопичувальної пенсійної системи [34, с. 112-113]. У наведеній позиції чітко

спостерігається перехід від більш добровільних форм соціального захисту та

соціального страхування до створення спеціальних державних органів, які

уповноважені на здійснення соціального захисту, здійснення обов’язкового

державного соціального страхування окремих верств населення, нормативно-

правового закріплення механізму здійснення соціального страхування. Ми

погоджуємося із такою позицією, але вважаємо, що основи соціального

страхування, в тому числі й на випадок безробіття, виникли ще раніше, тобто за

часів первіснообщинного ладу.

Досліджуючи соціальний захист у період первіснообщинного ладу,

зазначимо, що останній носив досить примітивний характер та виражався

виключно у здійсненні допомоги однієї людини іншій, однієї сім’ї іншій,

вчиненні дій щодо самозахисту від інших осіб тощо. Проте з розвитком праці та

її поступовим поділом можна було побачити перші риси здійснення захисту осіб,

які здобували їжу, ходили на полювання, виконували інші важливі функції, котрі

тим чи іншим чином стосувались діяльності всієї громади. До таких осіб
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застосовувались певні обмеження при виконанні іншої роботи, їм надавались

окремі привілеї при залученні до інших видів робіт тощо. У період

первіснообщинного ладу соціальне страхування взагалі не мало чітко

визначених рис та характеризувалось виключно наданням окремим особам

привілеїв, які були пов’язані із їх правовим статусом у общині. Характерною

рисою також було те, що у цей період соціальне страхування взагалі не було

схоже на його сучасне розуміння, оскільки соціальний захист у той період

отримувати не слабші, а, навпаки, сильніші особи. Вважалося, що сильні особи є

більш важливими для общини, оскільки вони здійснювали захист від ворогів,

здобували їжу, виконувати інші важливі функції для всієї общини.

Поступово так зване соціальне забезпечення набувало все більш яскравих

рис та виражалось вже те тільки в отриманні певних привілеїв особами, які

здобували їжу, а вже й у наданні допомоги слабким, беззахисним людям, старим

особам, дітям тощо. Тобто із розвитком державності на теренах України

починаються змінюватися певні пріоритети, в тому числі й у сфері соціального

захисту населення та здійснення соціального забезпечення. Так, наприклад, у

період Київської Русі досить активного розвитку набувала доброчинність. З

одного боку, на виникнення доброчинності впливала релігія, яка на той час була

досить поширеною в Київській Русі, а з іншого – у зазначений період вже було

чітке розмежування між окремими верствами населення, а тому для

демонстрування своєї величі окремими особами здійснювались певні добрі

вчинки по відношенню до осіб, які перебували в їх підпорядкуванні, були

нижчими у своєму соціальному статусі, беззахиснішими тощо. Крім того, у

процесі характеристики періоду Київської Русі науковцями виділяються й інші

риси, які могли б свідчити про розвиток соціального забезпечення та соціального

захисту окремих категорій людей та їх об’єднань. Наприклад, у підручнику

«Право соціального забезпечення» за загальною редакцією С.Б. Страшкова

зазначено, що для часу Київської Русі характерними були такі види підтримки

(допомоги): 1) взаємодопомога між племенами; 2) філантропічна допомога з

боку вождів і старійшин роду співплемінникам, що знаходились нижче за
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встановленою у племені ієрархією; 3) міжособистісна допомога. У навчальній

літературі з історії соціальної роботи найчастіше називають такі основні форми

допомоги та взаємодопомоги: 1) культові з різноманітними сакральними, тобто

такими, що стосуються релігійного культу й ритуалу, атрибутами; 2) общинно-

родові в рамках роду, сім’ї, поселення; 3) господарські [35, с. 580]. Таким чином,

у період Київської Русі соціальне страхування в цілому розглядалось виключно

як надання певної допомоги тими особами, які мали певні соціальні статки та

могли надати таку допомогу іншим особам, котрі перебували у нижчому

правовому статусі, а її надання значно поліпшувало матеріальне становище

таких осіб та їх подальше гідне існування у суспільстві.

Отже, характерними рисами соціального страхування у Київській Русі є те,

що у зазначений період воно набуває рис, які спрямовані на турботу про тих

осіб, що цього потребували. Проте цілі такого страхування були дещо

відмінними від тих, які ми маємо зараз. У досліджуваний період надання

соціального захисту здійснювалось не державою, а особами, які мали певні

статки та могли надати допомогу іншим особам, та у більшості випадків

виражалась у благодійності, демонструванні своєї величі, могутності, влади по

відношенню до більш слабких осіб тощо, але його суть ще не зводилася до

вчинення реальних дій соціального забезпечення осіб, які цього потребують,

здійснення справжнього соціального вирівнювання осіб у своїх правах на захист

тощо.

Риси соціального страхування, які були притаманні періоду Київської Русі,

збереглися й у часи Галицько-Волинського князівства (середина ХІІ століття –

40  роки ХІІІ століття) та Литовсько-Польської доби (40 роки ХІІІ століття – 70

роки ХV століття). Крім того, у науковій літературі також наголошувалося на

наявності на зазначених етапах розвитку суспільства і держави так званих

благодійників. З цього приводу досить вдало висловились О.В. Безпалько та

Ю.М. Галустян, які наголошували на тому, що не можна залишати поза увагою

діяльність на всіх історичних етапах так званих «благодійників» – меценатів,

філантропів та ін., які свого часу були здатні й здебільшого забезпечували попит
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на соціальні послуги у громаді та завдяки безпосередній наближеності до

клієнтів мали можливість виконувати специфічні функції,  які держава з тих або

інших причин не могла виконувати [36, с. 76]. Подібну думку висловлює й Д.В.

Божко, яка наголошує на тому, що початковими формами соціального

забезпечення були благодійництво і громадська опіка як вираз соціальної

допомоги. Були створені різні організаційно-правові моделі соціального

забезпечення, на шляху реалізації яких у сучасний період спостерігається все

більше проблем у всіх державах без винятку незалежно від рівня їх економічної

могутності, політичної спрямованості, форм та режимів державного правління

[34, с. 109]. Основними формами допомоги і взаємодопомоги у давніх

слов’янських общинах, з точки зору М.Л. Захарова, були: 1) культові форми

допомоги і підтримки. До культових дійств належало дотримання громадських

традицій; 2) общинно-родові форми допомоги й захисту в межах роду, сім’ї,

поселення; 3) господарські форми допомоги і взаємодопомоги [37, с. 9-11].

Отже, у період Галицько-Волинського князівства та Литовсько-Польської доби

соціальне страхування було досить примітивним та полягало у здійсненні різних

доброчинних справ по відношенню до осіб, які цього потребували, та не носило

певного цільового характеру, не було відокремлене від інших видів соціального

страхування, а допомогу могли отримувати як особи, які були задіяні у

виробництві чи виконували покладену на них роботу, так і ті, які не були задіяні

у трудовому процесі. Це говорить про те, що при наданні допомоги зазвичай

враховувався соціальних статус особи, а не наявність у неї трудових

правовідносин.

Важливим періодом реформування соціального страхування варто назвати

період Козаччини (40-70 роки ХV – середина ХVІІ століття) та період

Гетьманщини (середина ХVІІ – 70-80 роки ХVІІІ століття). У цей час уже можна

було спостерігати певні зміни у системі соціального страхування. На підставі

дослідження соціального страхування у XIV ст. – першій половині XVII ст.

Д.В. Божко робить висновок, що у цей період розвиваються три основні форми

соціальної підтримки знедолених: 1) монастирська система підтримки; 2)
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державна система допомоги; 3) перші світські прояви благодійності [34, с. 109].

Тобто у період Козаччини та Гетьманщини соціальне страхування ще

характеризується тими рисами, які існували у період Київської Русі, проте разом

із ними розвиваються нові ознаки, які характеризують соціальне страхування

цього періоду. Зокрема вже в окремих випадках спостерігається участь держави

у його здійсненні. Як вдало зазначає з цього приводу В.І. Форманюк, протягом

XVI ст. – першої половини XVII ст. патріархальність солідарної допомоги і

взаємодопомоги залишалися базовим принципом, на якому в той час

формувалася будова суспільства. У другій половині XVIII ст. традиційні форми

соціального захисту (сімейна, громадська, християнська) почали доповнюватися

артільною, яка стала прикладом спрощеної корпоративної соціальної політики.

Члени трудової артілі (рибалки, чумаки, ремісники, селяни-підприємці)

об’єднували свої зусилля від постійних і чисельних ризиків щодо прибутковості

своєї діяльності та для самодопомоги. З XVIII ст. поодинока соціальна допомога

поступово замінюється систематизованою. Політика в галузі соціального захисту

набуває диференційованого характеру [38, c. 305]. Саме у зазначений період

держава починає усвідомлювати свою вирішальну роль і непересічну місію у

створенні системи захисту та допомоги нужденним. Одним із вагомих свідчень,

як зазначено у навчальному посібнику «Історія соціальної роботи» за редакцією

А.В.Фурмана та М. В. Підгурської, є те, що за часів правління Петра І (1682-1725

рр.) відбувається активізація політики боротьби з професійним жебрацтвом,

підсилюється роль держави у соціальному захисті, розширюються заходи,

скеровані на обмеження впливу церкви на громадськість і посилення державного

управління. 1712 року Петро І видав указ, що забороняв жебрацтво. Він закликав

робити благодійні внески у шпиталях та інших благодійних закладах, а не

подавати милостиню на вулицях [39, с. 175-176]. Таким чином, розвиток

соціального страхування у період розвитку козацтва та Гетьманщини можна

сміливо порівняти із здійсненням заходів, спрямованих на боротьбу з

жебрацтвом, безробіттям, і зробити висновок, що з XVIII ст. соціальна допомога,

соціальний захист набуває все нових рис: до сфер соціального захисту
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залучається держава, з’являється певна систематизація у здійсненні соціального

захисту та наданні соціальної допомоги; держава усвідомлює необхідність своєї

участі не тільки у формуванні, а й у реалізації державної соціальної політики, в

тому числі й у сфері подолання безробіття. Соціальне страхування не тільки

визнається державою та її органами, а й на окремих етапах розвитку

розпочинається процес його нормативно-правового закріплення, а це вже є

показником його важливості та значимості при регулюванні суспільних відносин

у сфері соціального захисту від безробіття, непрацездатності, старості тощо.

        Одним із найбільш важливих періодів розвитку інституту соціального

страхування на випадок безробіття ми вважаємо великий часовий проміжок, що

тривав з 1880 року до 1927 року, оскільки саме в цей період вперше

здійснюється закріплення на законодавчому рівні системи соціального

страхування та приймаються перші нормативно-правові акти, які регулюють

питання соціального захисту безробітних, надання їм державної допомоги тощо.

Зазначимо, що у даний період соціальне страхування розвивається не тільки на

теренах сучасної України, а й у всьому світі. Так, наприклад, активно

поширюється соціальне страхування у Німеччині. Канцлер Німеччини Отто фон

Бісмарк в 1883-1889 рр. уперше в законодавчому порядку запровадив систему

соціального страхування, що  стало одним із головних напрямків соціальної

політики Німеччини. У цьому контексті було прийнято низку соціальних

законів, а саме: «Про страхування на випадок хвороби» (1883 р.); «Про

страхування від нещасних випадків на виробництві» (1884 р.); «Про страхування

на випадок старості та інвалідності» (1889 р.) тощо. Таким чином, історичною

батьківщиною становлення та розвитку сучасної системи соціального

страхування можна вважати саме Німеччину, у законодавстві якої вперше було

закріплено систему соціального страхування, здійснено його поділ на окремі

види та забезпечено їх нормативно-правове регулювання й закріплення. Після

ефективного та продуктивного впровадження соціального страхування в

Німеччині, інші країни також почали процес законодавчого регламентування

соціального страхування,  розробляючи свою власну модель соціального
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страхування, яка відрізнялась одна від одної та адаптувалась до соціально-

економічного розвитку держави, специфіки розвитку законодавства країни.

Таким чином, виникло чотири моделі соціального страхування: 1)

англосаксонська; 2) континентальна; 3) скандинавська; 4) південноєвропейська.

Кожна з них має свої, притаманні тільки їй, риси.

У свою чергу, радянська держава розглядала державне соціальне

страхування як засіб відшкодування збитків населенню, завданих стихійними

лихами, а також як засіб забезпечення громадян та їх сімей на випадок смерті

або втрати працездатності [40, с. 332]. Проте поступово стереотипи змінювались,

а перелік видів страхування розширювався. 15 листопада 1921 року був

підписаний Декрет РНК РСФРР «Про соціальне страхування осіб, зайнятих

найманою працею». Страхування поширювалося на всі види тимчасової та повної

втрати працездатності, на випадок безробіття, а також смерті. Сплата страхових

внесків повністю покладалася на підприємства і установи (приватні – у більшому

розмірі). На органи соціального страхування було покладено функції з

фінансування медичної допомоги населенню через страхові каси [41, с. 16].

Таким чином, соціальне страхування, в тому числі осіб, які працюють, набувало

все більшого значення. Проте на досить низькому рівні залишалось соціальне

страхування саме на випадок безробіття особи, хоча певні кроки у зазначеному

напрямку страхування все ж були: з метою захисту прав працівників

створювались спеціальні місцеві каси безробітних, а потім страхові каси. 1917

року радянським урядом приймається Положення про страхування на випадок

безробіття, дія якого розповсюджується й на українські землі, переважна

більшість яких перебувала у складі формально незалежної УСРР. 31 жовтня 1918

року Рада народних комісарів РСФРР затвердила Положення про соціальне

забезпечення трудящих, згідно з яким передбачались такі види матеріального

забезпечення: допомога з тимчасової втрати працездатності, з безробіття, з

вагітності та пологів, у зв’язку з народженням дитини, на поховання, пенсії з

інвалідності, медичну допомогу, протезування та інше. У зв’язку із великим

зростанням безробіття загострилась проблема здійснення соціального захисту
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осіб, які втратили роботу. Положення про соціальне забезпечення трудящих,

затверджене Декретом РНК РСФРР 31 жовтня 1918 року, передбачало такі

випадки настання страхування: а) надання всіх видів лікувальної, лікарської та

іншої допомоги, а також допомоги по пологах особам, які їх потребують; б)

тимчасова втрата коштів, необхідних для  існування, внаслідок

непрацездатності, незалежно від причини, що її викликала (загальне

захворювання, каліцтво та ін.); в) постійна втрата коштів, необхідних для

існування (всіх або частини), внаслідок непрацездатності, викликаної каліцтвом,

хворобою, старістю та ін.; г) втрата коштів, необхідних для існування, внаслідок

безробіття, що настало не з вини працездатної особи [42]. У зазначеному акті

вже йшла мова про здійснення соціального страхування на випадок безробіття із

певним застереженням – настанням безробіття, яке сталося не з вини особи.

Спеціалізованого правового акта, який би регулював процедуру соціального

страхування на випадок безробіття, прийнято не було. Важливим документом у

сфері соціального страхування на випадок безробіття стали постанова РНК УСРР

від 15.11.1921 «Про соціальне страхування осіб, зайнятих найманою працею» та

постанова РНК УСРР «Про страхові внески на соціальне забезпечення по

безробіттю» від 10 лютого 1922 року [43]. Саме із прийняттям зазначених

документів ми пов’язуємо початок законодавчого регламентування процесу

соціального страхування на випадок безробіття, оскільки у них закріплювалась

необхідність сплати страхових внесків підприємствами, установами,

організаціями, які використовували найману працю, а отже, наймані працівники

отримали перші гарантії свого соціального захисту у випадку втрати роботи та

настання безробіття. Крім того, для соціального захисту безробітних у цей

період було створено ряд спеціальних органів: відділи охорони праці, страхові

каси, біржі праці для безробітних тощо. Важливим кроком радянської влади у

нормативно-правовому закріпленні соціального захисту безробітних було

прийняття 11.06.1923 Народним комісаріатом праці та Центральним

Управлінням соціального страхування СРСР Інструкції «Про видачу допомоги та

надання пільг по безробіттю», яка набувала чинності з 01.01.1924. Так, Н.О.



44

Харасик, досліджуючи вказану Інструкцію, наголошує на тому, що право на

одержання допомоги мали особи, у яких не було засобів до існування у вигляді

заробітків, торгівлі, промислів, господарств та ін. та які були своєчасно

зареєстровані на біржах праці як безробітні. Зазначеною Інструкцією

встановлювався чіткий алгоритм дій безробітного, який передбачав отримання

допомоги по безробіттю [44, с. 377-378]. Отже, у період Нової економічної

політики на території України починає створюватись законодавче підґрунтя для

здійснення соціального захисту безробітного населення, надання йому

матеріальної допомоги, а отже, вже можна чітко говорити про виникнення

соціального страхування на випадок безробіття, хоча воно залишалось далеким

від досконалості та тих реалій, які насправді існували у державі. Розвиток

системи соціального страхування на випадок безробіття продовжився й у 1924

році, коли Союзною Радою соціального страхування при НКП СРСР було

прийнято постанову «Про затвердження Правила про призначення та видачу

допомоги по безробіттю в порядку соціального страхування». Відповідно до цих

Правил було розширено коло безробітних, продовжено термін отримання

допомоги по безробіттю, норми забезпечення безробітних тощо [45]. Згідно із

зазначеними Правилами суттєво збільшилась кількість осіб, які отримували

допомогу по безробіттю, на цій підставі можна констатувати, що дещо

покращилось матеріальне становище таких осіб. На основі вищенаведеного

можемо зробити висновок, що у період так званої Нової економічної політики

держава намагалася активно вчиняти дії щодо підвищення рівня соціального

життя населення, піклувалась про соціальне забезпечення не тільки

безробітного, а й членів його сім’ї. Характерними рисами досліджуваного

періоду  з 1880 року до 1927 року є здійснення активних дій з боку держави,

спрямованих на забезпечення соціально-економічного захисту безробітних,

прийняття нормативно-правових актів, які стосувались соціального забезпечення

та соціального захисту громадян, в тому числі й щодо страхування на випадок

безробіття.
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Наступним періодом, який ми пропонуємо дослідити при історичному

розгляді соціального страхування на випадок безробіття, є період з 1927 року до

1942 року, який характеризується занепадом розвитку соціального страхування

на території України, оскільки всі ті досягнення, які були здобуті в період Нової

економічної політики, починають поступово втрачатися, звужуються права

безробітних на отримання допомоги тощо. Як приклад, зазначимо, що в 1927

році повністю припинялися виплати безробітним, незадекларовані доходи

котрих перевищували 50% пересічного заробітку для даної місцевості. Із

забезпечення знімалися також частково застраховані. На рік раніше вводилася

заборона на видачу допомоги політично неблагонадійним безробітним.

Категорія таких осіб визначалася інструкцією ЦВК СРСР від 28 вересня 1926

року [46]. Також ситуація із здійсненням соціальних виплат загострилась тим,

що у 1930-х роках державою було проголошено відсутність безробіття у державі,

оскільки вважалося, що безробіття є негативним соціальним явищем, яке існує

лише у капіталістичних державах, а тому замість того, щоб його викорінювати

ринковими методами чи шляхом проведення активної політики зайнятості, було

прийнято рішення про його приховування. Держава проголосила, що безробіття

подолано, а тому відпала необхідність у здійсненні нормативно-правового

забезпечення та соціального захисту такої категорії громадян як безробітні.

Питання про здійснення виплат особам, які були безробітними, в соціальній

політиці держави поступово відходить на другий план. Соціальні виплати

безробітним припинилися, а ті особи, які не працювали, примусового

направлялися на різноманітні види робіт. Проте не було враховано те, що

проголошення безробіття не викорінило його, а тому правове та соціальне

становище осіб, які не працювали не із своєї вини, значно загострилося, що

викликало потужну хвилю обурення з боку безробітних. Фактично безробіття

продовжувало існували, багато людей, які залишилися без роботи, із

припиненням соціальних виплат втратили будь-які засоби до свого існування.

Рівень соціально-економічного становища людей значно погіршився, а всі

вчинені у попередні періоди дії щодо їх соціальної підтримки  втратили своє
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значення. Так, наприклад, у грудні 1938 році внесені зміни в соціальне

страхування, у тому числі в Положення про соціальну допомогу з тимчасової

непрацездатності. Розмір допомоги було поставлено в залежність від тривалості

безперервної роботи на підприємстві [41, с. 17]. Тобто ми спостерігаємо

певний занепад розвитку та нормативно-правового забезпечення соціального

страхування на випадок безробіття, колишня система соціального страхування,

яка була створена у період НЕПу у цій сфері, була знищена, а нову створювати

не поспішали. З цього приводу конструктивною є думка О.А. Мельничука, який

зазначає, що на початку 30-х років ХХ століття почалася індустріалізація і Нову

економічну політику було згорнуто, оскільки влада вважала, що наявність

приватного підприємництва в країні суперечить марксистським цінностям

побудови комуністичної держави. Науковець вказує на те, що із згортанням

НЕПу та відновленням комуністичного штурму наприкінці 20-х – початку 30-х

років ХХ століття соціальне страхування втрачає свої захисні функції та

перетворюється на систему матеріально-побутового забезпечення робітників

провідних галузей економіки в умовах соціалістичного наступу [47, с. 138].

Аналізуючи законодавство у період з 1927 по 1942 роки, варто наголосити на

тому, що інші види соціального страхування продовжували своє існування,

проте і в законодавство, яке здійснювало регулювання надання різних видів

соціального страхування, було внесено ряд змін, які погіршували становище

людей. Зокрема встановлювались додаткові вимоги для отримання того чи

іншого виду допомоги, воно ставилося в залежність від конкретних факторів,

умови отримання допомоги ставали все більш жорсткими тощо. Розвиток

соціального страхування був суттєво обмежений рамками, встановленими

законодавством та органами державної влади. Наприклад, у статті 120

Конституції СРСР 1936 року закріплювалось право на матеріальне забезпечення

в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності. Про матеріальне

забезпечення на випадок безробіття мова не йшла [48].

Окремим періодом розвитку соціального страхування на випадок

безробіття ми пропонуємо виділити часовий проміжок, який тривав з 1942 року
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до 1991 року. В період Другої світової війни соціальному страхуванню в цілому

не приділялось значної уваги і тільки після її закінчення розпочався процес

відновлення держави, життєдіяльності населення. Про проблему безробіття, як

зазначає Л.В. Гордієнко, почали говорити в Радянській Україні лише у 1960-1970

рр. у контексті соціально-економічної історії. Досліджувалися причини

останнього, його динаміка та склад безробітних, а також заходи радянської влади

щодо подолання цього явища та надання допомоги тим, хто не мав роботи [49,

с. 95-96]. У цей же період активно обговорюються питання соціального

забезпечення осіб, які стали безробітними, досліджується доцільність і

необхідність здійснення їх соціального забезпечення, соціального захисту та

підтримки.

На підставі аналізу діяльності держави у сфері соціального захисту

безробітних на різних етапах її розвитку зазначимо, що окремими науковцями

висловлюється позиція про відсутність чітких рис соціального страхування на

випадок безробіття аж майже до початку ХХ століття. Р.І. Іванова, зокрема,

стверджує, що майже до кінця ХХ століття держава не втручалася в регулювання

відносин із забезпечення старих та непрацездатних осіб засобами існування.

Самодопомога, самозабезпечення, взаємодопомога заохочувалися державою та

сприяли втіленню в життя бентамівської теорії сильного індивідуалізму, щодо

якої «повна воля індивідууму» може бути досягнута тільки за повного

невтручання держави в справи кожного індивідуума й у рівень його життя [50,

с. 16]. Подібна думка висловлюється й іншим науковцем – С.О.

Кропельницькою, яка вказує, що процес становлення і розвитку інституту

страхування на випадок безробіття зайняв не одне десятиліття. Зародившись на

рубежі XIX і XX століть, страхування від безробіття активно впроваджувалося в

практику більшості розвинених країн на початку минулого століття при активній

підтримці профспілок і до кінця 1940-х років стало невід’ємною складовою

національних систем соціального захисту [7, с. 45-46]. Проте ми дещо не

погоджуємося із таким твердженням науковця, оскільки, аналізуючи розвиток

законодавства про соціальне страхування на українських землях під егідою
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радянської влади, можна констатувати, що даний вид страхування майже не

виокремлювався з інших видів страхування. Характерними рисами зазначеного

періоду розвитку системи соціального страхування на випадок безробіття варто

назвати: 1) занепад у вирішенні проблеми подолання безробіття; 2) відсутність

розвитку соціального страхування на випадок безробіття як окремого напрямку

соціального розвитку, а отже, і відсутність активної державної політики у

зазначеній сфері; 3) розвиток соціального страхування на випадок безробіття у

системі загального соціального страхування під егідою радянської влади.

 Важливим етапом формування системи соціального страхування на

випадок безробіття варто назвати період, який охоплений часовим проміжком з

1991 по 2000 роки (до запровадження системи загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття та створення Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття). Варто погодитися із думкою В.В. Корженко та Н.М. Мельтюхова,

які зазначають, що новий етап переходу до нових принципів діяльності держави

в соціальній сфері почався із здобуттям Україною в 1991 році незалежності,

розбудовою самостійної демократичної держави, розвитком ринкової економіки,

що супроводжувалось інфляцією, зростанням безробіття, зниженням рівня життя

переважної більшості населення, при цьому радянська система соціального

забезпечення перестала бути адекватною реаліям [51, с. 215]. Дійсно, із

проголошенням незалежності України  розпочинається процес власного

формування державної політики. Не винятком стало й впровадження новацій у

соціальній сфері. Україна потребувала нових підходів до здійснення соціального

захисту, який був обумовлений багатьма чинниками: економічними,

соціальними, загальноосвітніми процесами, подальшим соціально-економічним

розвитком, відсутністю ефективної системи соціального захисту населення в

Україні тощо. У цей період починається активна законотворча діяльність. У 1993

році прийнято проект Концепції соціального забезпечення населення України,

яка була схвалена Верховною Радою України у грудні 1993 року й передбачала

систему конкретних форм соціального забезпечення населення, а саме:
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матеріальне забезпечення шляхом соціального страхування у разі безробіття,

тимчасової або постійної непрацездатності та соціальну допомогу

непрацездатним і малозабезпеченим громадянам [52]. Дослідивши Концепцію,

О.В. Боков зазначив, що у ній було сформовано два структурних блоки

соціального забезпечення населення України: 1) матеріальне забезпечення

шляхом соціального страхування в разі безробіття, тимчасової або постійної

непрацездатності; 2) соціальна допомога непрацездатним і малозабезпеченим

громадянам, підтримання рівня життя в умовах зростання споживчих цін,

компенсації та пільги громадянам, які постраждали від техногенно-екологічних і

природних катастроф. Концепція соціального забезпечення населення України

визначила основоположні принципи і окреслила контури структурної моделі

соціального страхування в ринкових умовах [53, с. 4]. У самій же Концепції

відокремлено чотири інституційні форми соціального захисту населення: а)

страхування на випадок безробіття; б) медичне страхування; в) страхування від

нещасного випадку на виробництві; г) пенсійне страхування. Цим нормативним

актом передбачалось, що для захисту громадян від безробіття на державному і

місцевому рівнях створюється фонд сприяння зайнятості населення за рахунок

страхових внесків підприємств, громадян і надходжень із державного та

місцевих бюджетів, а також добровільних надходжень від підприємств і

громадян [52]. Отже, саме в Концепції вже чітко передбачено страхування на

випадок безробіття як окремий вид соціального страхування.

Наступним важливим актом, який мав суттєве значення для подальшого

розвитку соціального страхування на випадок безробіття, була прийнята у 1996

році Конституція України, яка на конституційному рівні закріпила необхідність

соціального захисту населення. У 1997 році Указом Президента України від

18.10.1997 № 1166/97 затверджено Основні напрямки соціальної політики на

1997-2000 роки [54]. Одним із завдань соціальної політики була її орієнтація на

економічно активне населення, збереження і відтворення трудового потенціалу,

утвердження необхідної мотивації продуктивної праці, запобігання масовому

безробіттю, проведення політики заохочення ефективного платоспроможного
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попиту населення. Для досягнення цієї мети визначено необхідність підвищити

роль загальнообов’язкового державного соціального страхування як

найважливішого механізму захисту громадян у разі виходу на пенсію, втрати

заробітку внаслідок безробіття, хвороби, інших соціальних і професійних

ризиків. У цей період все частіше виникала необхідність у створенні

спеціального Фонду, який би здійснював акумулювання коштів на здійснення

страхування на випадок безробіття. На основі та на виконання норм, закріплених

у Конституції України, у 1998 році було прийнято Закон України «Основи

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування», який закріпив принципи та загальні правові, фінансові та

організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування

громадян в Україні. Статтею 4 було чітко передбачено запровадження

страхування на випадок безробіття як одного із видів загальнообов’язкового

державного соціального страхування [17]. Спеціалізований закон прийнято лише

у 2000 році, із яким ми пов’язуємо наступний етап розвиту

загальнообов’язкового держаного соціального страхування на випадок

безробіття.

 Загалом, зазначимо, що майже до 2000 року на теренах незалежної

України система соціального страхування продовжувала розвиватись на тих

засадах та принципах, які були закладені в його основу ще за часів Радянського

Союзу. Варто погодитися із позицією Е.І. Родіонова, який стверджує, що

інститут державного соціального страхування в Україні бере свої витоки з

радянської системи соціального страхування. Хронологічно цей період

розпочався у 1922 році, коли було підписано Декрет «Про соціальне страхування

працівників» [55,  с. 23]. Ми погоджуємося із думкою науковця, що на початку

проголошення незалежності України власної законодавчої бази системи

соціального страхування на випадок безробіття не було, оскільки у такий

перехідний для України період продовжувала діяти та система соціального

страхування, яка існувала у Радянському Союзі.
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Як висновок до зазначеного періоду, варто наголосити, що формування

системи соціального страхування в період з 1991 по 2000 роки проходить на

основі законодавства, яке існувало у Радянському Союзі, досить складно, що

обумовлено, на нашу думку, соціально-економічним розвитком держави,

постійною нестачею грошових коштів для забезпечення ефективного та в

повному обсязі функціонування соціального страхування. Ресурси держави із

проголошенням її незалежності були спрямовані на різні цілі, а тому соціальне

страхування на випадок безробіття не мало прогресивного розвитку, проте вже

спостерігались передумови та законодавча база для створення ефективної

системи соціального захисту громадян на випадок їх безробіття, напрямків

подолання безробіття, його негативних наслідків.

 Наступним етапом розвитку інституту загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, як ми вже зазначали вище, є

період, який розпочався у 2000 році і продовжує тривати й зараз. Найбільш

визначальною подією початку цього періоду було прийняття спеціалізованого

Закону у сфері соціального страхування на випадок безробіття – Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття», в якому вперше у незалежній Україні закріплено правові, фінансові

та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття [14]. Згідно із зазначеним Законом було

створено важливий орган – Фонд загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття – для управління страхуванням на випадок

безробіття, акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів,

виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій.

На виконання зазначеного Закону постановою Кабінету Міністрів України від 14

червня 2000 року № 955 прийнято «Організаційні заходи щодо запровадження

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття», які передбачали приведення норм чинного законодавства до норм

вищезазначеного Закону з метою його належної та ефективної реалізації [56].

Важливим кроком стало затвердження Статуту Фонду, у якому було закріплено
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напрямки діяльності Фонду, його права, обов’язки та відповідальність,

визначено Порядок формування, обов’язки, повноваження, права,

відповідальність правління Фонду та його виконавчої дирекції, закріплено

порядок прийняття рішень правлінням Фонду тощо [57]. Суттєве значення для

розвитку соціального страхування на випадок безробіття мало прийняття

Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової

матеріальної допомоги непрацездатним особам, які перебувають на його

утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка

перебувала на його утриманні, яким передбачено чіткий алгоритм дій

уповноважених органів влади щодо надання матеріальної допомоги

безробітному, надання одноразової матеріальної допомоги по безробіттю,

допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на

його утриманні, та виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на

випадок безробіття у разі смерті безробітного, а також передбачено перелік

документів, які мають бути подані для отримання зазначених видів допомоги

[58]. Іншим важливими нормативно-правовими актами були такі: наказ

Міністерства праці та соціального захисту населення від 20.11.2000 № 308 «Про

затвердження порядку надання матеріальної допомоги у період професійної

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного» (на даний

час втратив чинність) [59]; спільний наказ Міністерства праці та соціальної

політики України та Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 № 53/59

«Про затвердження Положення про порядок надання Фондом

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття послуг професійної підготовки, перепідготовки або підвищення

кваліфікації» (втратив чинність) [60] тощо.

Саме в цей період розробляються механізми сплати внесків на

зазначений вид страхування та здійснюється їх нормативно-правове

закріплення. Так, наприклад, 2001 року було прийнято Закон України «Про

розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального

страхування» (втратив чинність 31.05.2013) [61], розроблено Інструкцію про



53

порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття [62] (втратила чинність), механізми взаємодії Фонду з іншими

органами влади, зокрема затверджується Порядок відшкодування Пенсійному

фонду України з Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття витрат, пов’язаних із достроковим

виходом працівників на пенсію [63]; приймається Порядок відшкодування

витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри та

тривалість, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття», працівникам, які вивільняються з

роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації [64],

які мали важливе значення для розвитку соціального страхування на випадок

безробіття, оскільки було здійснено оптимізацію правового регулювання

соціального страхування на випадок безробіття при здійсненні сплати страхових

внесків, визначено правові основи взаємодії при відшкодуванні витрат на

випадок безробіття.

 У досліджуваний період на виконання Закону України «Про зайнятість

населення» приймаються та активно впроваджуються різноманітні програми

зайнятості населення, зокрема 2002 року було прийнято Закон України «Про

затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки»,

відповідно до якого метою програми було забезпечення проведення державної

політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок

структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо

працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують

соціального захисту і не здатні з незалежних від них причин на рівних

конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних шляхом реалізації

законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» [65]. Прийняття таких

програм було важливим кроком у напрямку подолання проблеми безробіття в



54

Україні, яке на той час продовжувало існувати та поширюватись. Поступово

розширюються повноваження Фонду щодо можливості вчиняти перевірки

цільового використання коштів на випадок соціального страхування та розгляду

справ про адміністративні правопорушення. На виконання зазначених

повноважень 2003 року постановою правління Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття від 24.04.2003 № 196

затверджується Інструкція з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів

про адміністративні правопорушення [66], що визначає повноваження та

процедуру виявлення порядку використання коштів загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасного або

неповного їх повернення; несвоєчасного подання або подання недостовірних

відомостей про використання коштів загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття  тощо.

Починаючи з 2004 року, розвиток соціального страхування на випадок

безробіття набуває нових обертів. Зокрема мова йде про започаткування

здійснення співпраці органів державної влади із професійними спілками та

профоб’єднаннями. У 2004 році прийнято Генеральну угоду між Кабінетом

Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і

підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005

роки, відповідно до якої сторони у сфері здійснення соціального захисту на

випадок безробіття домовились: 1) внести у 2004 році на засідання правління

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття пропозиції щодо розгляду питання про введення в дію статей 24-26

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» (пункт 1.2.14); 2) здійснювати подальше поступове

підвищення розмірів мінімальної допомоги по безробіттю з урахуванням темпів

зростання середньої заробітної плати в сферах економічної діяльності, виходячи

з можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття (пункт 1.2.15); 3) здійснити заходи щодо
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підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних з метою

забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку

праці (пункт 1.2.19). Крім того, цим актом передбачено, що Кабінет Міністрів

України зобов’язується під час розроблення проектів законодавчих та

нормативно-правових актів забезпечувати попередній їх розгляд і узгодження з

об’єднаннями профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців

[67]. Таким чином, позитивним моментом у розвитку соціального страхування

на випадок безробіття варто назвати те, що державна політика починає

узгоджувати свої дії з профспілковими організаціями, а отже, спостерігається

діалог між державою та найманими працівниками, яких представляють

професійні спілки. Цього ж року розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 08.092004 № 651-р було затверджено план заходів здійснення вищезазначеної

угоди на 2004-2005 роки [68].

У зв’язку із посиленням ролі та значення соціального страхування на

випадок безробіття виникла необхідність у вчиненні дій щодо державного

нагляду у сфері його здійснення. Так, Міністерством праці та соціальної

політики України видається наказ, яким затверджується Порядок здійснення

державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття та у зв’язку із тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням,

відповідно до якого визначено процедуру здійснення такого нагляду

Міністерством праці та соціальної політики України та передбачено, що

державний нагляд реалізується шляхом контролю за додержанням страховиками

та страхувальниками законодавства про страхування на випадок безробіття та

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.. Ним також

встановлено алгоритм дій при виявленні порушення чинного законодавства [69].

На сьогодні зазначений нормативно-правовий акт втратив чинність, проте саме

він вперше закріпив відповідальність не тільки страхувальників, а й страховика у

випадку прийняття ним рішень з порушенням норм законодавства. Активно

вчиняються дії щодо запобігання настанню страхових випадків. Важливе місце у
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цьому процесі відведено здійсненню профілактичних дій, вчинення яких

закріплюється на нормативно-правовому рівні. Так, 29.01.2009 Правління Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття приймає постанову, якою затверджується Порядок здійснення

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових

випадків [70],  яким передбачено затвердження Порядку фінансування витрат

роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню

тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року)

за умови збереження за ними основного місця роботи. Також постановою

правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття прийнято Порядок фінансування витрат роботодавця на

професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких

є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням

підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за

працівниками місця роботи , яким передбачено умови та механізм фінансування

витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації

працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку із змінами в організації

виробництва та праці або перепрофілюванням підприємства [71]. Отже, все

більша увага приділяється здійсненню запобігання настанню страхових

випадків, професійної підготовки та перепідготовки працівників, підвищення

рівня їх кваліфікації. Цим же Порядком передбачено окремі фінансові механізми

щодо витрат роботодавців на оплату праці працівників, які спрямовані на

профілактику настання страхових випадків.

При дослідженні суспільних відносин у сфері безробіття у науковій

літературі та у законодавстві все частіше починають говорити про таке поняття

як «часткове безробіття». У наказі Міністерства праці та соціальної політики

України від 07.02.2009 № 45, яким затверджено «Порядок фінансування виплат

по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю»

надано визначення часткового безробіття як вимушеного тимчасового

скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості
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робочого часу, перерви в одержанні заробітку або скорочення його розміру через

тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин

економічного, технологічного та структурного характеру (втратив чинність

07.03.2013) [72]. Також у 2013 році Міністерством соціальної політики України

було видано наказ, яким затверджено Порядок надання допомоги по частковому

безробіттю, що передбачає механізм та умови надання застрахованим особам

допомоги по частковому безробіттю [73]. Про зазначений вид безробіття ми

будемо говорити у наступних підрозділах дисертації.

Посилюється робота і щодо розслідування страхових випадків, тому

спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Державної

податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку розслідування

страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення

безробітним» від 13 лютого 2009 року [74] визначено механізм проведення

розслідування страхових випадків. У цей період активно виявляються причини

виникнення безробіття та здійснюється пошук шляхів їх усунення. К.Л. Бабчук

вважає, що основні напрямки вирішення проблем безробіття мають включати

цілу низку заходів, а саме: приведення законодавства України у відповідність до

міжнародних норм і принципів, запровадження механізмів захисту внутрішнього

ринку праці; реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості;

сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; забезпечення

збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення нових;

створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької

діяльності безробітних; легалізацію тіньової зайнятості тощо [75]. Все більшого

значення при дослідженні проблеми безробіття набуває міжнародний досвід та

врахування міжнародних стандартів у сфері подолання проблеми безробіття, а

тому починають активно впроваджуватись міжнародні стандарти у діяльність

органів, що здійснюють досліджуваний вид страхування, розпочинається процес

адаптації національного законодавства до міжнародно-правових норми та норм

Європейського Союзу. Активним у цьому напрямку є і розвиток законодавства.

У цьому контексті було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну
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програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського

Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV, який передбачає адаптацію законодавства,

утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для

ефективного правотворення та правозастосування. У Законі зазначено, що

адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною

складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що, в свою

чергу, є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики [76].

Отже, характерними рисами зазначеного періоду були: 1) прийняття

спеціалізованого закону у сфері соціального страхування на випадок безробіття

– Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття», оскільки однією із причин необхідності законодавчого

закріплення страхування на випадок безробіття став активний економічний

розвиток України, подальший розвиток активної складової демократичної

держави – соціального захисту населення, подолання негативних наслідків при

впровадженні нових технологій виробництва, активний розвиток та організація

нових форм трудової активності людини; 2) створення спеціального органу, який

здійснює страхування на випадок безробіття, акумулює грошові кошти,

призначені для виплати допомоги по безробіттю, – Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття; 3) визначення на

законодавчому рівні основних напрямків розвитку системи соціального

страхування на випадок безробіття, яка спрямовується на створення гарантованої

системи соціального захисту осіб, які стати безробітними, забезпечення всіх

найманих працівників гарантіями матеріального забезпечення у випадку

тимчасової втрати заробітку; 4) визнання проблеми безробіття та часткового

безробіття проблемою всієї держави та суспільства, а тому проголошення

боротьби із нею за загальнодержавному рівні; 5) створення на законодавчому

рівні механізмів взаємодії Фонду із іншими органами влади, професійними

спілками щодо здійснення фінансування виплат по безробіттю та вирішенні

інших важливих питань, які стосуються отримання допомоги по безробіттю

тощо; 6) закріплення на законодавчому рівні здійснення нагляду за цільовим та



59

раціональним використанням коштів Фонду; 7) вивчення відповідності норм

національного права із міжнародно-правовими принципами, стандартами та

нормами здійснення соціального страхування на випадок безробіття, а також

започаткування процесу імплементації таких норм у національне законодавство.

Підводячи підсумок, зазначимо, що в цілому законодавство про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це

система норм, яка передбачає матеріальне забезпечення громадян у разі настання

страхового випадку, тобто повного чи часткового безробіття. На сьогодні

система законодавства у сфері як соціального страхування в цілому, так і

соціального страхування на випадок безробіття зокрема складається із

національних норм, але наближених до європейських стандартів та норм

Європейського Союзу. У нинішніх умовах важливого значення набувають

міжнародно-правові норми, міжнародні договори й угоди, конвенції

Міжнародної організації праці, які у встановленому законом порядку

ратифіковані Україною. Отже, можна зробити висновок про значний розвиток

законодавства та велику кількість нормативно-правових актів у сфері здійснення

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття.

1.3 Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та

соціальні послуги й особи, які підлягають страхуванню на випадок

безробіття

Конституцією України, а саме частиною 1 статті 46, закріплено, що

громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення

їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в

інших випадках, передбачених законом [77]. Таким чином, на конституційному

рівні проголошується забезпечення права на соціальний захист громадян. Війна
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на сході України негативно вплинула на розвиток економіки в нашій державі.

Це виражається не тільки у втраті значної території, важливих стратегічних

об’єктів, підприємств, які розташовувались на території Луганської та Донецької

областей та приносили значні прибутки у дохідну частину Державного бюджету

України, а й у необхідності інвестувати великі суми грошових коштів у галузь

оборони, виготовлення зброї, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення

проведення антитерористичної операції, здійснення належного грошового

забезпечення військовослужбовців тощо. Така ситуація загострює проблему в

інших галузях виробництва, у розвитку підприємництва, де спостерігається не

тільки спад виробничих процесів, скорочення виробництва, відсутність попиту

на товари, скорочення видатків на здійснення окремих видів діяльності, а й

зменшення чисельності штату працівників, скорочення фонду оплати праці,

зниження ролі держави у регулювання та розв’язання проблеми зайнятості

населення. Така ситуація на ринку праці безумовно призводить до такого

негативного явища як зростання безробіття у державі.

Безробіття – це складне соціально-економічне явище, яке значним чином

впливає на розвиток соціально-економічних процесів у державі, на розвиток

суспільства в цілому, порушує його нормальне функціонування, породжує

бідність людей, зниження якості та рівня життя, порушення рівноваги у

соціально-трудовій сфері життя держави. Важливим суб’єктом подолання

безробіття в Україні, підвищення соціально-економічного становища населення

є саме держава. Досліджуючи значення держави у подоланні безробіття,

Р.І. Атаманюк та Н.П. Базалійська виділяють два основних напрямки соціально-

економічної діяльності держави щодо безробіття: регулювання рівня й

тривалості безробіття і соціальний захист людей від безробіття. Перший

напрямок, на думку науковців, передбачає перетворення реального безробіття в

приховане і за рівнем, і за тривалістю. Стимулювання державою попиту

допомагає пом’якшувати циклічний рух суспільного виробництва й тим самим

утримувати в допустимих межах масштаби резервної армії праці (безробіття). В

іншому випадку, неконтрольоване зростання безробіття в періоди криз загрожує
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соціальними конфліктами, які можуть підірвати економічний розвиток країни.

Другий напрямок передбачає визначення форм і методів соціального захисту

(допомоги по безробіттю, гарантований мінімум зарплати тощо.), а також

способів його розподілу [78, с. 94]. Науковці стверджують, що держава має

можливість подолати таке явище як безробіття двома способами, один з яких

полягає у приховуванні безробіття при одночасному здійсненні відповідної

політики щодо його викорінення, а інший – у визнанні безробіття у державі та

здійсненні політики щодо надання соціальної допомоги тим особам, відносно

яких настав страховий випадок, шляхом отримання ними відповідної

матеріальної допомоги, соціальних послуг тощо. Ми вважаємо, що якими б

ефективними не були дії держави щодо приховування безробіття, постійно це

робити буде неможливо, оскільки, коли його рівень перейде визначену межу, це

явище стане очевидним та відкритим. Подолати такий рівень безробіття вже

буде досить важко та, на нашу думку, майже неможливо, оскільки страшним є не

саме безробіття, а ті наслідки, які воно спричиняє. Варто пам’ятати, що

безробіття тягне за собою ряд інших негативних подій, а саме: підвищення

криміногенної ситуації в державі; зниження рівня довіри до влади; посилення

неефективності політики держави; зниження рівня моральних якостей людини;

виникнення таких рис як заздрість, ненависть, злоба тощо. А тому для держави,

в тому числі й для України, такий підхід до державного регулювання рівня

безробіття є неприйнятним, так як він може ще більше загострити вже й так

непросту ситуацію, яка на сьогодні існує у нашій державі.

Більш прийнятним для нас є другий підхід, суть якого зводиться до

надання всілякої матеріальної допомоги особам, які втратили роботу та

отримали статус безробітного. Проте у межах зазначеного підрозділу варто

дослідити саме право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та

соціальні послуги, яке, на нашу думку, виступає певною соціальною гарантією

існування людини у державі, а також виокремити й охарактеризувати осіб, які

підлягають страхуванню на випадок безробіття. Варто з цього приводу

погодитися із думкою О.І. Крюкова, який наголошує на тому, що держава
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повинна гарантувати соціальний захист, що передбачає мінімальний рівень

життєзабезпечення людини. Якщо держава не буде встановлювати і надавати

гарантовану мінімальну соціальну допомогу, то виникатимуть загрози життю і

здоров’ю людини. Соціальні гарантії держави – це її зобов’язання щодо

підтримки життєзабезпечення особи на відповідному рівні, необхідному для

виживання. Межа цих гарантій не дозволяє вийти на рівень нормального

функціонування й розвитку людини, але дає змогу не допустити можливості

фізичної загибелі [79, с. 7]. Ми підтримуємо думку науковця відносно того, що

саме на державу та її органи покладено визначення стандартів забезпечення при

здійсненні соціального захисту, тобто тих норм, згідно з якими чи при отриманні

яких людина зможе існувати на рівні виживання, хоч якось забезпечувати себе та

свою сім’ю першими необхідними засобами для існування. На підставі

вищенаведеного можемо зробити висновок про те, що право на матеріальне

забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги ми пропонуємо

розглядати як відповідну соціальну гарантію, яка встановлюється державою з

метою здійснення захисту своїх громадян.

Досліджуючи право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та

надання соціальних послуг, наголосимо на відсутності термінологічного

розуміння зазначеного поняття. Загалом, окремими науковцями матеріальне

забезпечення розглядається як різновид соціального забезпечення. Так,

наприклад, Н.Б. Болотіна вважає, що соціальне забезпечення – це організаційно-

правова діяльність, спрямована на матеріальне забезпечення, соціальне

обслуговування, утримання людей, надання медичних послуг особам, які зазнали

соціального ризику, через що втратили засоби для життя, здоров’я і не мають

можливості забезпечувати себе та своїх утриманців самостійно, що здійснюється

коштом спеціально створених фінансових джерел [80, с. 38]. Подібна думка

висловлена й іншим науковцем – А.А. Араловим, який під соціальним

забезпеченням розуміє одну з правових форм матеріального забезпечення: у

старості, при непрацездатності, в разі настання інвалідності, хвороби, втрати

годувальника і в інших випадках, встановлених законом [81, с. 14]. У зазначених
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наукових позиціях вчених матеріальне забезпечення розглядається як різновид

чи форма соціального забезпечення, тобто може виражатись у наданні в

різноманітних організаційно-правових формах, серед яких важливе місце

відведено саме матеріальному забезпеченню. Ми вважаємо, що матеріальне

забезпечення в аспекті такого соціального явища як безробіття варто розглядати

більш широко. Загалом, право на матеріальне забезпечення доцільно

досліджувати у співвідношенні із таким поняттям як «прожитковий мінімум»,

під яким відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» від

15.07.1999 № 966-XIV розуміють вартісну величину достатнього для

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його

здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору

непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [82]. Варто,

зокрема, погодитися із позицією Т.З. Герасимова, який зазначає, що за

соціально-економічної ситуації, що склалась у нашій державі, основним

інструментом соціальної політики держави має бути визначено лише єдиний

норматив – прожитковий мінімум, зміст якого охоплює і зміст нормативу «межа

малозабезпеченості». Як вважає науковець, закріпивши на законодавчому рівні

зміст та вартісну величину прожиткового мінімуму, необхідно керуватись лише

цим одним соціальним нормативом при встановленні соціальних допомог,

пенсій та розміру мінімальної заробітної плати. Також автор вважає, що

вищезазначене внесе більшу ясність і в соціальне законодавство (удосконалить

його з позиції застосування юридичної термінології), у практику його

застосування, а також у правосвідомість громадян [83, с. 77]. Отже, порівнюючи

право на матеріальне забезпечення із прожитковим мінімумом, варто зробити

висновок, що особа має право на отримання матеріальної допомоги у випадку

безробіття у розмірі, що є не меншим від встановленого законом прожиткового

мінімуму, оскільки саме такий розмір допомоги є достатнім для існування

людини у суспільстві.
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Беручи до уваги вищенаведене, зазначимо, що право на матеріальне

забезпечення та надання соціальних послуг на випадок безробіття варто

розглядати як один із різновидів права соціального забезпечення особи, який

застосовується до застрахованих та в окремих випадках – незастрахованих осіб,

відносно яких настав страховий випадок. Право на матеріальне забезпечення

виникає в передбачених чинним законодавством випадках, які пов’язані із

втратою особою роботи чи частковим безробіттям, та включає можливість особи

отримати певну, чітко передбачену матеріальну допомогу та/або конкретну

соціальну послугу за рахунок акумульованих Фондом загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття коштів, у разі

отримання застрахованою особою статусу безробітного чи перебування в умовах

часткового безробіття. До основних характеристик права на матеріальне

забезпечення та надання соціальних послуг на випадок безробіття ми

пропонуємо віднести такі: 1) це один із різновидів права соціального

забезпечення та здійснення соціального захисту, який передбачений

Конституцією України та законами України; 2) воно стосується осіб, які

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на

випадок безробіття та чітко передбачені Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,

тобто здійснюється по відношенню до застрахованих осіб та в чітко

передбачених випадках стосовно незастрахованих осіб; 3) виникає при настанні

страхового випадку; 4) характерною рисою права на матеріальне забезпечення є

те, що зазначене право носить аліментарний характер. Конструктивним з цього

приводу видається підхід, наданий М.І. Полупановим, який називає відносини

щодо матеріального забезпечення аліментарними, оскільки воно спрямовується

на задоволення життєво необхідних потреб людини та надається

безеквівалентно, а не в порядку відповідних дій за працю [84, с. 6]; 5)

виражається як у грошовій, так і в натуральній формі, в залежності від потреб

застрахованої особи; 6) гарантується за рахунок коштів, які акумулюються у

спеціально створеному фонді  – Фонді загальнообов’язкового державного
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соціального страхування на випадок безробіття; 7) не створює у застрахованої

особи обов’язку щодо його використання. Тобто особа набуває такого права,

проте реалізувати його вона може у випадку вчинення дій щодо отримання такої

допомоги (здійснення дій щодо отримання статусу безробітного, подання

відповідної заяви до територіального центру зайнятості населення тощо); 8)

гарантує особі рівень грошового забезпечення не нижче встановленого законом

прожиткового мінімуму доходів громадян та права на отримання якісних

соціальних послуг відповідно до потреб людини, яка звертається за їх

отриманням; 9) гарантується та охороняється на рівні закону, безпідставна

відмова у наданні такого права особі, якій законом передбачене його отримання,

є порушенням прав людини і громадянина, а отже, тягне за собою відповідний

вид покарання.

  Переходячи до безпосереднього дослідження права на матеріальне

забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, виокремлення

та характеристики осіб, які підлягають страхуванню на випадок безробіття,

зазначимо, що Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» чітко передбачено перелік осіб, які

підлягають страхуванню на випадок безробіття. Так, у статті 4 Закону закріплена

норма такого змісту: «Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які

працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які

проходять альтернативну (невійськову) службу, цивільно-правового договору чи

на інших підставах, передбачених законом, військовослужбовці (крім

військовослужбовців строкової служби) та особи, які проходять службу та

отримують грошове забезпечення (далі – військовослужбовці), особи, які

провадять незалежну професійну діяльність, фізичні особи-підприємці, члени

фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають

страхуванню на інших підставах». Стаття 6 цього ж Закону розширює перелік

осіб, які мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на

випадок безробіття, до яких віднесено: 1) молодь, яка закінчила або припинила

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
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закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової)

служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у

разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних; 2)

члени особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими

працівниками, громадяни України, які працюють за межами України та не

застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в

якій вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом за умови

сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 3)

працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості за

сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку

підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням,

профілактичні заходи відповідно до статті 7-1 цього Закону. Роз’ясненням

Міністерства юстиції України від 14.07.2011 «Умови та тривалість виплати

допомоги по безробіттю» [85] передбачено, що право на допомогу по безробіттю

мають застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які

протягом 12 місяців до початку безробіття, працювали на умовах повного або

неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували

страхові внески.

Розглянемо наведених суб’єктів більш детально. Як зазначає

В.В. Юровська, правовий статус особи у загальнообов’язковому державному

соціальному страхуванні нерозривно пов’язаний з її трудовим статусом. Право

на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування є статутним

трудовим правом працівника, закріпленим ст. 2 КЗпП. Умовою існування

правовідносин соціального страхування на випадок безробіття є наявність

трудових правовідносин між працівником і роботодавцем, при цьому останній

якраз і зобов’язаний здійснювати страхування на випадок безробіття на користь

застрахованої особи (працівника) [18, с. 9]. Отже, страхуванню на випадок

безробіття підлягають особи, які: 1) працюють на умовах договору (контракту);
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2) проходять альтернативну (невійськову службу); 3) провадять незалежну

професійну діяльність, фізичні особи-підприємці; 4) є членами фермерського

господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на

інших підставах. Крім того, у науковій літературі здійснюється класифікація

суб’єктів правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття. А.С. Горобець пропонує поділяти таких

суб’єктів на первинні, основні і допоміжні. Первинним суб’єктом науковець

називає застраховану особу, адже без неї соціальне страхування втрачає будь-

який сенс. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття є системою прав, обов’язків і гарантій, що передбачає матеріальне

забезпечення на випадок безробіття і надання соціальних послуг саме

застрахованій особі, оскільки  на її користь воно й здійснюється. Весь соціально-

страховий механізм створений і функціонує для того, щоб захистити права та

задовольнити інтереси застрахованих осіб [86, с. 143-144].

 Одним із перших суб’єктів здійснення соціального страхування на

випадок безробіття є застраховані особи. Наголосимо на відсутності у науковій

літературі термінологічного розуміння поняття «застрахована  особа». Зазначено

те, що за загальним правилом право на забезпечення за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття мають застраховані

особи. Загалом, під застрахованою особою розуміють фізичну особу, яка

відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному

соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи

сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок. Особа набуває

статусу застрахованої з дня укладення трудового договору (контракту) або

цивільно-правового договору, тоді ж починається сплата страхових внесків [87,

c. 32-33]. Законом чітко передбачено, що страхуванню на випадок безробіття

підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту),

цивільно-правового договору, включаючи тих, які проходять альтернативну

(невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або

неповний робочий тиждень та на інших підставах, передбачених законодавством
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про працю, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби).

Отже, по-перше, застрахованою особою є фізична особа, на користь якої

здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття та, по-друге, для отримання права на страхування у особи має бути

укладений трудовий договір і саме з періоду його укладення вона набуває

статусу застрахованої особи.

Аналізуючи загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття, зазначимо, що досліджуваний вид страхування поширюється

на осіб:

1) які працюють за трудовими договорами (контрактами), укладеними на

підприємствах, в установах, організаціях. Важливою нормою законодавця є те,

що особі не обов’язково працювати повний робочий день, оскільки для

здійснення страхування достатньо бути частково працевлаштованим. Тобто

навіть працюючи неповний робочий день чи робочий тиждень, особа має право

на здійснення страхування на випадок безробіття, а отже, на неї поширюється

відповідний соціальний захист. Але варто зазначити, що правом на отримання

матеріального забезпечення при частковому чи неповному працевлаштуванні

окремі особи можуть певним чином зловживати, що може стати порушенням

принципу цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття. А тому при

здійсненні матеріального забезпечення такої особи варто досить зважено

підходити до питання часткового працевлаштування, аналізуючи причини

виникнення саме часткового безробіття, досліджувати та аналізувати обставити,

якими обумовлено часткове безробіття особи;

2) які працюють у інших фізичних осіб. Зазвичай таке працевлаштування

здійснюється на основі укладеного трудового чи цивільно-правового договору,

на основі якого роботодавець здійснює сплату страхових внесків за застраховану

особу на випадок безробіття. В даному випадку платником страхових внесків до

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на

випадок безробіття виступає особа-роботодавець. Вона реєструється в центрі
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зайнятості (на який покладено функції робочого органу виконавчої дирекції

зазначеного Фонду) за місцем свого проживання в день укладання трудового

договору з найманим працівником;

3) які забезпечують себе роботою самостійно. Особи, які забезпечують

себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є

членами цих спілок), фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, особи,

які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими угодами,

мають право на забезпечення за умови сплати страховику страхових внесків. У

даному випадку можна чітко стверджувати, що необхідно умовою для

здійснення страхування є саме сплата страхових внесків. Особи, які

забезпечують себе роботою самостійно можуть за власним бажанням стати

платниками страхових внесків, ставши таким чином на добровільних засадах

суб’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття. Для цього особі достатньо звернутися до територіального

центру зайнятості та подати наступні документи: заяву за встановленою

формою; засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії свідоцтва

про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, довідки про

присвоєння ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб-

платників податків та інших обов’язкових платежів. Після реєстрації центр

зайнятості видає так зване повідомлення про реєстрацію платника страхових

внесків, у якому зазначається реєстраційний номер, присвоєний платникові

страхових внесків, а також вказуються розмір та терміни перерахування

страхових внесків, реквізити банківського рахунку, на який необхідно

перераховувати страхові внески, та терміни подання розрахункової відомості про

нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду. Можна зробити

висновок, що особа самостійно для себе вирішує, чи брати їй участь у

загальнообов’язковому державному страхуванні на випадок безробіття, чи ні;

 4) які працюють за межами території України та не застраховані у

системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, у тих

випадках, коли вони сплачують страхові внески по загальнообов’язковому
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державному страхуванню на випадок безробіття в Україні та якщо інше не

передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана

Верховною Радою України. У даному контексті мова йде про категорію осіб, які,

хоча і не працюють на території України, проте залишаються її громадянами, а

тому на них поширюється законодавство у сфері соціального страхування на

випадок безробіття. Проте необхідною умовою для здійснення такого

страхування є, по-перше, відсутність сплати страхових внесків в країні, в якій

вони перебувають, по-друге, сплата такою особою відповідних внесків до Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття в Україні; по-третє, відсутність міжнародних норм, які передбачені

міжнародними договорами щодо іншого механізму регулювання соціального

страхування на випадок безробіття такої категорії громадян;

5) які є членами фермерського господарства, якщо вони не належать до

осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах. З 01 січня 2018 року

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо підвищення пенсій» до платників єдиного внеску належать члени

фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають

страхуванню на інших підставах. До цього члени фермерського господарства

визначалися як особи, які можуть добровільно сплачувати внески [88].

Застрахованим особам надається посвідчення застрахованої особи в

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування –

спеціальний документ у вигляді електронної смарт-картки з візуальними

персоніфікованими ознаками, який забезпечує документування, збереження і

використання індивідуальної інформації про набуття застрахованою особою

права у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. На

зазначеному електронному носієві може зберігатися й інша інформація для

забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання коштів та послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхування. Проте варто

наголосити на тому, що законодавство обмежує певне коло працівників, які хоча

і є застрахованими особами, але все ж таки не підлягають страхуванню на
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випадок безробіття. Так, страхуванню на випадок безробіття, за загальним

правилом, не підлягають працюючі пенсіонери та особи, які відповідно до

законодавства мають право на пенсію. Проте відповідно до частини 5 статті 6

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби

зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги

щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а

також на інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з

працевлаштуванням, профілактичні заходи відповідно до статті 7-1 цього Закону

[14]. Наголосимо, що такі пенсіонери можуть скористатися іншим видом

страхування – пенсійним забезпеченням, тобто на них уже поширюються

конкретні види страхування (в тому числі пенсійне страхування), якими вони у

випадку волевиявлення можуть скористатися. Така позиція законодавця є

суттєвою, оскільки дозволяє запобігти нецільовому використанню грошових

коштів Фонду, зловживанню особами своїм правами на матеріальне

забезпечення чи надання послуг тощо.

Норми чинного законодавства закріплено, що соціальному страхуванню

на випадок безробіття також підлягає і окрема категорія незастрахованих осіб.

Право на забезпечення та соціальні послуги за законом мають теж

незастраховані особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу,

цивільно-правового договору чи на інших підставах, передбачених законом,

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та інші особи,

які проходять службу та отримують грошове забезпечення (військовослужбовці);

6) на молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової

військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у

працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому

порядку відповідних осіб як безробітних. Молодь – це категорія осіб, які ведуть

молодіжний спосіб життя та вважаються важливою соціально-демографічною

групою населення сучасної України, яка активно впливає на визначення
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напрямків у державній політиці, розроблення шляхів її розвитку. У будь-якій

державі молодь вважається рушійною силою держави, найбільш перспективною

категорією населення, яка може та не боїться і здатна втілювати нові форми

розвитку у будь-яку галузь суспільного життя. Законом України «Про сприяння

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» передбачено, що

молодь – це громадяни України віком від 14 до 35 років [89]. Згідно з наведеним

визначенням молодь виділяється своїми віковими характеристиками. Проте це

не всі ознаки, які її визначають. Досліджуючи термінологічне поняття, І.С.

Коном під ним розуміє соціально-демографічну групу, що виділяється на основі

сукупності вікових характеристик, особливостей соціального положення і

обумовлених тим чи іншим складом соціально-психологічних властивостей [90].

Необхідними умовами отримання права на соціальне страхування є: 1)

закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і

вищих навчальних закладах; 2) звільнення із строкової військової або

альтернативної (невійськової) служби; 3) потреба особи у сприянні в

працевлаштуванні на перше робоче місце; 4) реєстрація такої особи в

установленому порядку як безробітної.

Таким чином, дослідивши законодавче закріплення права на матеріальне

забезпечення на випадок безробіття та осіб, які підлягають страхуванню на

випадок безробіття, наголосимо на значному переліку таких осіб, на яких

поширюється зазначений вид страхування.

1.4 Фонд соціального страхування України: правовий статус та основні

завдання

Проблема збереження працездатності населення, підвищення рівня

соціально-економічних прав трудового населення, посилення їх трудових

гарантій, реальне дотримання закріплених конституційних прав є

перспективними напрямками соціальної політики держави. Особливо гостро

проблема реалізації зазначеного напрямку обумовлена виїздом працездатного
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населення держави за межі України, нестабільністю соціальної політики

держави, зростанням випадків соціального ризику, різноманітними

економічними перетвореннями, які впливають на соціально-економічне

становище людини і громадянина. На виконання завдання щодо забезпечення

соціального захисту працездатного населення, яке з тих чи інших причин

опинилося у лавах безробітних, держава створила відповідний механізм

відшкодування тимчасово втраченого заробітку такою особою. Так, в Україні

було сформовано спеціальні фонди соціального страхування, які акумулюють

страхові внески застрахованих осіб та в подальшому спрямовують грошові

кошти на здійснення соціальних виплат та надання соціальних послуг. Досить

важливим на сьогодні є діяльність саме Фонду соціального страхування на

випадок безробіття, що, як ми вже неодноразово наголошували, обумовлено

соціально-економічним становищем працездатного населення нашої держави.

Органам законодавчої та виконавчої влади варто розробити механізм

ефективного соціального страхування на випадок безробіття, від якого буде

залежати перспектива дотримання трудового права та права соціального

забезпечення. І досить важлива роль у реалізації такого механізму припадає саме

на відповідні фонди соціального страхування, в тому числі і на Фонд

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття.

Перш ніж досліджувати сутність, правовий статус та завдання Фонду

соціального страхування на випадок безробіття, пропонуємо проаналізувати

термінологічне значення поняття «фонд соціального страхування». Окремо

наголосимо на відсутності у науковій літературі єдиного термінологічного

підходу до поняття «фонди соціального страхування». Зокрема фонд

розглядається як особлива організаційна форма, як спеціально уповноважений

орган, некомерційна самоврядна організації, як певний обсяг грошових коштів

тощо. Так, наприклад, С.М. Синчук і В.Я. Бурак фонди соціального страхування

називають спеціальними уповноваженими органами, які здійснюють керівництво

та управління окремими видами соціального забезпечення та фінансують їх
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надання і використовують для характеристики цих суб’єктів поняття «соціальні

фонди». Вказане обґрунтовується їх цільовим призначенням – ефективною

реалізацією соціальних завдань [91, с. 56-57]. Вважаємо, що в даному випадку

фонд соціального страхування розглядається у досить вузькому розумінні, тобто

виключно з точки зору його цільового призначення – соціального захисту

населення, що є недоцільним, оскільки відповідні фонди виконують не тільки

соціальну функцію, а й захисну, превентивну, виховну, забезпечувальну тощо.

Обмеження функцій фонду соціального страхування лише здійсненням

соціального захисту населення є недоцільним, оскільки в даному випадку не

повністю розкривається його правовий статус, правові можливості, а отже, в

повній мірі не виконуються функції й самого соціального страхування. У даному

випадку варто навести позицію С.О. Сільченка, який зазначає, що соціальне

страхування не лише захищає працюючих, а й служить механізмом суспільних

інвестицій, доходи від яких повертаються у вигляді покращення якості життя

населення, стабільності суспільства, формування спонукальних мотивів до праці,

освіти й підвищення кваліфікації [5, с. 78]. Спираючись на вищенаведене,

наголошуємо на тому, що Фонд державного страхування має здійснювати не

тільки захисну функцію працюючих осіб та осіб, які втратили працездатність чи

стали безробітними, захищати їх прав та інтереси, а й виконувати економічні

функції, які виражаються у забезпеченні економічної стабільності у державі,

здійсненні економічного захисту населення, зниження рівня бідності на

загальнодержавному рівні тощо. Крім того, ми погоджуємося із думкою

науковця відносного того, що соціальне страхування служить механізмом

суспільних інвестицій, що виражається в участі роботодавців у системі

соціального страхування, з однієї сторони, та підвищенні відповідальності

найманих працівників у необхідності забезпечення власного соціального

добробуту, з іншої. При здійсненні соціального страхування досить чітко

простежується взаємозв’язок найманого працівника, роботодавця, держави та

відповідного фонду страхування, які, хоча і виконують різні за змістом функції,

проте мають одну спільну мету – забезпечення соціального добробуту у
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соціально-трудових відносинах, захисту прав та інтересів працюючих громадян.

З точки зору виконання виключно захисної функції громадян розглядає фонд

соціального страхування С.М. Прилипко, який зазначає, що для захисту

громадян утворюється відповідний фонд соціального страхування на випадок

безробіття, кошти якого формуються за рахунок обов’язкових страхових внесків

роботодавців, працівників і дотацій Державного бюджету [92, с. 350]. Дійсно,

зазначений фонд створений та функціонує з метою здійснення соціального

захисту громадян, проте це не єдина його функція. У даному випадку, як і в

попередньому, не враховано тієї ролі, яку відіграє фонд соціального страхування

для підтримання належної економічної стабільності у державі, виконання

різноманітних напрямків розвитку та підтримки соціальної політики держави.

На відміну від наведених нами вище наукових позицій вчених, більш

широке визначення фонду соціального страхування надає І.М. Сирота. Під

фондом соціального страхування учений розуміє певний обсяг коштів,

спрямованих державою, підприємствами й організаціями на матеріальне

забезпечення і обслуговування громадян. Але при цьому автор окреслює і

організаційний аспект діяльності вказаних установ, оскільки вони є виконавчими

органами, що здійснюють керівництво і управління окремими видами

соціального страхування  [93, с. 345-346]. Ми повністю погоджуємося із тим, що

фонд соціального страхування виконує організаційні дії щодо організації та

забезпечення соціального страхування в Україні. Організаційні функції фондів

соціального страхання полягають у виконанні дій щодо безпосередньої

організації процесу стосовно здійснення соціального страхування в Україні,

оскільки на законодавчому рівні саме на відповідні фонди соціального

страхування покладається вчинення дій щодо організації здійснення соціального

страхування у державі.

Досить цікавою щодо визначення поняття фонду соціального страхування

є думка, висловлена О.І. Кульчицькою, яка вважає, що соціальний страховий

фонд – це особлива організаційно-правова форма, якій притаманні ознаки

юридичних осіб і приватного, і публічного права. Пов’язано це з тим, що, з
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одного боку порядок створення та правовий статус юридичних осіб публічного

права визначаються Конституцією України та законом, а соціальні страхові

фонди створені якраз на підставі законів, що підтверджує їх публічний характер,

а з другого боку, соціальні страхові фонди діють на підставі статутів, які

затверджуються їхніми правліннями, та набувають статусу юридичної особи з

дня реєстрації цього статуту у спеціально уповноваженому органі виконавчої

влади, що свідчить про наявність у правовому статусі цього органу ознак

юридичної особи приватного права [ 94, с. 137]. Отже, науковець наголошує на

двозначному розумінні правового статусу фондів соціального страхування,

розглядаючи їх з точки зору юридичної особи публічного та приватного права.

Досліджуючи Фонд соціального страхування на випадок безробіття можна

констатувати, що з першого погляду йому властиві ознаки юридичної особи

публічного права, а саме: створюється державою, виконує функції держави у

сфері соціального захисту населення тощо. Проте ми більш схильні до думки,

що Фонд соціального страхування все ж таки не варто вважати особою

публічного права, що випливає саме з його правового статусу, тому у межах

нашого дослідження пропонуємо проаналізувати правовий статус Фонду

соціального страхування на прикладі Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття. На наше переконання, фонд

соціального страхування є окремою самоврядною організацією, до повноважень

якої віднесено здійснення соціального страхування на випадок безробіття

застрахованої особи, яка досить тісно пов’язана з діяльністю держави у сфері

соціального страхування. Тобто ми наголошуємо на тісному взаємозв’язку

фондів соціального страхування із державою, її соціальною політикою,

соціальними програмами тощо, з однієї сторони, та самостійністю фондів

соціального страхування, з іншої  [95, с. 37]. Така позиція обумовлена особливим

правовим статусом фондів соціального страхування.

По-перше, аналізуючи чинне законодавство у сфері соціального

страхування на випадок безробіття, можна зазначити, що на рівні закону

закріплено термінологічне розуміння фонду як самоврядної організації. Зокрема
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така норма встановлена у статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття», відповідно до якої

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на

випадок безробіття (далі – Фонд) створюється для управління страхуванням на

випадок безробіття, акумуляції страхових внесків, контролю за використанням

коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших

функцій згідно із цим Законом і статутом Фонду. Цією ж статтею закріплено, що

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною

самоврядною організацією [14]. Поряд з цим, у ній зазначено, що держава є

гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних

послуг Фондом. Отже, держава бере на себе обов’язок здійснювати контроль та

нагляд за діяльністю Фонду, за наданням застрахованим особам відповідних

страхових виплат при настанні страхового ризику, проте при цьому вона не

впливає на самостійну діяльність Фонду.

Діяльність Фонду регулюється Основами законодавства України про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Законом України «Про

зайнятість населення», цим Законом, іншими законами у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування та статутом Фонду,

який затверджується правлінням Фонду [14]. Отже, можна стверджувати, що

держава створює законодавчу базу для роботи фондів соціального страхування,

визначає рамки та межі їх діяльності, закріплює їх основні права та обов’язки,

визначає види відповідальності тощо. Відповідно до статті 15 Основ

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

управління страховими фондами (в тому числі й Фондом соціального

страхування на випадок безробіття) здійснюється на паритетній основі державою

та представниками суб’єктів соціального страхування [17]. Отже, ми можемо

говорити виключно про участь держави в управлінні соціальним страхуванням

поряд із представниками суб’єктів соціального страхування, а не про публічний

характер самих фондів. Зазначимо, що участь держави в управлінні фондами є

значною, вона спрямована на соціальних захист громадян, адаптацію
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вітчизняних соціальних стандартів до міжнародних, підвищення розмірів

соціальних виплат з метою покращення матеріального забезпечення громадян,

контроль за рухом грошових коштів і діяльністю робочих органів фонду. Тобто

можна  виділити певні контрольні та забезпечувальні функції держави у сфері

діяльності фондів соціального страхування, які остання виконує як по

відношенню до фондів соціального страхування, так і по відношенню до інших

сфер суспільної діяльності у державі.

Фонд соціального страхування як самоврядна організація

характеризується наявністю власної внутрішньої самоорганізації, яка становить

собою певну систему органів та осіб у сфері забезпечення управління

соціальним страхуванням, здійсненням соціальних виплат та наданням

соціальних послуг. Відповідно до статті 15 Основ законодавства України про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування управління фондами

загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюють

правління та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують визначені

законами конкретні види соціального страхування. Діяльність Фонду

соціального страхування здійснюється на підставі статуту, який затверджується

правлінням Фонду. У статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття» зазначено вимоги, які

мають бути закріплені у статуті Фонду [17]. Характеризуючи самоврядування

фонду соціального страхування, варто погодитися із авторами підручника

«Соціальне страхування» М.І. Мальованим, П.К. Бечко, В.П. Бечко, які

зазначають, що самоврядування припускає однозначне відокремлення бюджетів

страхових фондів від державного і регіонального бюджетів. Разом з тим,

самоврядування допускає, що всі учасники системи страхування, тобто

застраховані, страхувальники і страховики, несуть відповідальність рівною

мірою за управління відповідним страховим фондом. Участь застрахованих і

роботодавців в управлінні страховими фондами, безсумнівно, може сприяти

послабленню суспільних конфліктів у соціальній сфері. Здійснення такого

співробітництва соціальних партнерів у органах самоврядування природно
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припускає формування відповідних об’єднань (об’єднань найманих робітників,

об’єднань працедавців) [26, с. 38]. Іншими словами, самоврядування Фонду

соціального страхування на випадок безробіття, на думку науковців,

виражається у відокремленому бюджеті Фонду як від державного, так і від

регіонального.

По-друге, фонди соціального страхування самостійно здійснюють свою

діяльність, тобто характеризуються юридичною самостійністю щодо визначення

своїх завдань, напрямків діяльності, діють від власного імені. Юридична

самостійність Фонду соціального страхування на випадок безробіття чітко

передбачена у повноваженнях правління Фонду, відповідно до яких правління

Фонду: 1) визначає перспективні та поточні завдання Фонду; 2) схвалює проект

річного бюджету Фонду та подає у встановленому порядку центральному органу

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах

трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на

затвердження Кабінету Міністрів України; 3) затверджує статут Фонду; 4)

вносить центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики

пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок

безробіття [14]. Законодавство наділяє правління Фонду соціального

страхування на випадок безробіття повноваженнями на самостійне визначення

основних завдань Фонду та здійснення ним діяльності у сфері соціального

страхування. Оскільки держава не бере участі у такій діяльності, можна

впевнено констатувати про існування Фонду поза участю держави. Крім того,

аналіз правового статусу Фонду дозволяє зробити висновок про те, що Фонд діє

від власного імені, керуючись нормами чинного законодавства та не виходячи за

їх межі. Досить вдало про самостійність Фонду соціального страхування

висловились С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, які стверджують, що він є

самостійною юридичною особою, а не автономною частиною державного

апарату; діє не від імені держави, а за її дорученням від власного імені; несе

самостійну відповідальність, а відповідальність держави за дії Фонду обмежена
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рамками цивільного законодавства як власника фінансово-кредитних установ;

він є підконтрольним державній владі, а не підлеглим їй [96, c. 121].

По-третє, фонди соціального страхування – позабюджетні організації.

Фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг у сфері

соціального страхування здійснюється за рахунок коштів страхових фондів.

Відповідно до ч. 5 статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» кошти Фонду не включаються до

Державного бюджету України. Як відзначає М. Л. Захаров, використання коштів

страхових фондів (страхових внесків), перерозподіл здійснюється тільки між

застрахованими, включаючи їх сім’ю. Використовувати ж страхові внески, які

сплачуються роботодавцями або самими застрахованими, для забезпечення

інших громадян заборонено. У цьому і полягає сутність принципу цільового

використання страхових фондів [97, c. 41].

По-четверте, управління фондом здійснюється на паритетній основі

державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців, фонд діє поза

участю держави, але є підконтрольним державній владі. Так, відповідно до статті

10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» управління Фондом здійснюється на паритетній основі

державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців в особі правління

Фонду, до складу якого входять по 5 представників від держави, застрахованих

осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України,

представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються)

репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями

профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими

об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких

представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду

строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова

правління Фонду має двох заступників, які разом з головою представляють
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сторони [14]. В цілому управління соціальним страхуванням здійснюється

Фондом та полягає у плануванні, зборі, акумуляції та обліку коштів, здійсненні

дій щодо контролю за цільовим використанням грошових коштів Фонду,

забезпеченні фінансування матеріальної допомоги у випадку настання

страхового випадку, здійсненні оплати соціальних послуг, виконанні інших дій,

чітко передбачених статутом Фонду. Самостійність Фонду

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

виражається не тільки у наявності власного статуту, який визначає основні

напрямки діяльності Фонду, його права та обов’язки, цілі та напрямки

діяльності, а й інших атрибутів, які характеризують Фонд як відокремлену

юридичну особу, а саме: власної атрибутики, печатки тощо.

 По-п’яте, фонди соціального страхування характеризується

самостійністю в управлінні своїми фінансами, використанням акумульованих

коштів виключно на цілі, які обумовлені його діяльністю. Це означає, що жоден

фонд не має на меті отримання прибутку, а будь-яка діяльність, що вчиняється з

метою отримання прибутку, є забороненою. Всі грошові кошти Фонду

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

спрямовуються на здійснення матеріального забезпечення застрахованих осіб,

які стали безробітними, та надання їм окремих соціальних послуг. Статтею 16

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» передбачено чіткий перелік напрямків використання

грошових коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття [14].

Таким чином, основним розпорядником коштів, які спрямовуються на

здійснення соціального страхування на випадок безробіття та надання

соціальних послуг, виступає саме Фонд. Проте при здійсненні розпорядження

коштами Фонду не можна нівелювати участь держави у нагляді за їх цільовим

використанням. Так, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, має

право безперешкодно здійснювати в адміністративних приміщеннях робочих
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органів виконавчої дирекції Фонду перевірки з питань призначення, нарахування

та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів

матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих

осіб, ознайомлюватися під час перевірок з інформацією, документами і

матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання повноважень

копії або витяги з документів.

Отже, дослідивши особливості правового статусу Фонду соціального

страхування на випадок безробіття, можна констатувати, що Фонд є тим

органом, який безпосередньо здійснює керівництво й управління фінансами та

коштами, забезпечує збір та акумуляцію фінансових ресурсів у цій сфері, які в

подальшому використовуються виключно для відшкодування матеріальної

допомоги та надання соціальних послуг застрахованим особам. Фонд

соціального страхування на випадок безробіття не є суб’єктом публічного права,

діє на підставі статуту, не фінансується із Державного бюджету України, що, на

перший погляд, свідчить про відсутність участі держави у зазначених суспільних

відносинах. Проте держава все ж таки виступає гарантом соціального захисту та

соціального забезпечення громадян, контролює повноту та своєчасність надання

Фондом соціальних послуг та допомоги застрахованим особам.

Досить важливим у межах нашого дослідження є визначення основних

завдань, які виконує Фонд загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття. На підставі аналізу нормативно-правового

підґрунтя діяльності Фонду соціального страхування на випадок безробіття

можна із впевненістю констатувати, що на сьогодні на законодавчому рівні

немає чіткого визначення основних завдань, які має виконувати Фонд, що, на

нашу думку, є суттєвим недоліком з боку законодавця. На наше переконання,

чітке законодавче закріплення завдань Фонду необхідне для подальшого

визначення напрямків роботи, виділення пріоритетів діяльності Фонду та їх

поділу на високі, середні та низькі напрямки, виокремлення основних та

другорядних завдань. Воно має важливе значення з точки зору здійснення
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ефективного планування роботи посадових та службових осіб відповідного

органу та його структурних підрозділів, розроблення механізмів виконання

планів роботи, поглиблення пошуків вирішення проблем, які стають на шляху

виконання окремого завдання, здійснення аналізу причин, умов, які

перешкоджають отриманню найбільш оптимального результату для реалізації

поставленого завдання тощо.

Відсутність чітких завдань діяльності Фонду соціального страхування на

випадок безробіття, на перший погляд, компенсується наявністю конкретних

напрямків його роботи. Проте ми не погоджуємося з цим, оскільки завдання та

напрямки – це дві різні категорії, які, хоча й тісно взаємопов’язані між собою,

проте мають різне значення. У статуті Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття тільки передбачено окремі

напрямки його діяльності [57]. У той же час, у статуті відсутній перелік

конкретних завдань, які стоять перед Фондом загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття. Обмеження завдань Фонду

виключно здійсненням соціального захисту безробітних, на нашу думку, є

невиправданим. Подібна позиція висловлена А.С. Коцуром, який зазначає, що

основним завданням Фонду соціального страхування на випадок безробіття є

виплата допомоги у зв’язку з безробіттям і працевлаштування безробітних, що

здійснюють центри зайнятості Фонду [98, с. 166]. Ми погоджуємося із таким

твердженням, проте зауважуємо, що варто виділити та дослідити й інші, не менш

важливі завдання Фонду соціального страхування, які випливають із його

правового статусу та напрямків діяльності.

Перейдемо до безпосереднього виділення основних завдань Фонду

соціального страхування на випадок безробіття. Так, одним із перших та

найбільш важливих завдань Фонду соціального страхування на випадок

безробіття є виконання завдань та функцій у сфері здійснення зайнятості

населення. Відповідно до частини 6 статті 10 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Державна служба зайнятості здійснює виконання функцій виконавчої дирекції
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Фонду [14].  Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної

політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав

громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття

закріплені у Законі України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-

VI [99]. Законом передбачено, що держава гарантує громадянам захист від

дискримінації у сфері зайнятості. Ним також забезпечено рівний доступ до

вільних робочих місць для жінок і чоловіків, гарантовано право на використання

своєї здатності до праці, професійних знань та кваліфікації, на захист від будь-

якого прояву дискримінації під час реалізації свого права на працю. Цим же

Законом, а саме статтею 24, визначено такі заходи щодо сприяння зайнятості

населення: 1) забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації

працездатних осіб потребам ринку праці; 2) створення умов для активного

пошуку роботи безробітними; 3) підвищення конкурентоспроможності осіб на

ринку праці. Таким чином, Фондом загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття та його виконавчою дирекцією

вчиняються дії, спрямовані на покращення ситуації на ринку праці, забезпечення

якісного та оперативного підбору працівників для роботи в органах влади, на

підприємствах, в установах та організаціях. На виконання Закону України «Про

зайнятість населення» уповноваженими органами влади вчиняються дії щодо

удосконалення технологій пошуку для шукачів роботи, оприлюднення вакансій,

інформації про робочу силу, спрощення процедури доступу шукачів роботи до

отримання інформації у територіальних центрах зайнятості.

Наступним основним завданням Фонду соціального страхування на

випадок безробіття, ми вважаємо, є формування доходів Фонду. Його доходи

формуються за рахунок надходжень від сплати єдиного страхового внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Так,

у розділі «Обов’язки, права та відповідальність Фонду» статуту передбачено, що

Фонд має право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні

штрафи, передбачені законом за порушення вимог Закону; стягувати відповідно

до закону кошти Фонду, виплачені особам, зареєстрованим як безробітні, у
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вигляді матеріального забезпечення на випадок безробіття та витрачені на

надання соціальних послуг безробітним у разі встановлення факту їх отримання

на підставі недостовірних відомостей, поданих особою [57]. Також формування

доходів Фонду здійснюється й шляхом примусового стягнення грошових коштів

із роботодавців, сум страхових коштів та вартість соціальних послуг, наданих

безробітному в разі поновлення його на роботі за рішенням суду, а також

незаконно виплачені безробітному суми матеріального забезпечення в разі

неповідомлення роботодавцем Фонду про прийняття його на роботу. Важливе

значення для формування доходів Фонду мають перевірки та застосування

фінансових санкцій до правопорушників, проведення активної претензійно-

правової роботи із боржниками по стягненню страхових внесків, результатом

якої повинно стати добровільне чи примусове (через органи Державної

виконавчої служби) стягнення заборгованості.

Наступне важливе завдання Фонду полягає у здійсненні контролю за

правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків відповідно до

закону, надходженням страхових внесків. Статутом передбачено, що Фонд

зобов’язаний вживати заходи, спрямовані на раціональне використання коштів і

забезпечення фінансової стабільності Фонду та контроль за правильністю

нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків відповідно до закону, а

також витратами за страхуванням на випадок безробіття, правильністю

призначення роботодавцем та виплатою застрахованим особам допомоги по

частковому безробіттю [57]. Зазначене завдання досить важливе, оскільки

результатом його виконання є відшкодування заборгованості по страхових

внесках відповідно до положень статті 38 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Контроль за надходженням страхових внесків також передбачає активні дії

Фонду щодо здійснення претензійно-правової роботи, роботи з органами

Державної виконавчої служби, правоохоронними органами з метою

відшкодування заборгованості як у судовому, так і позасудовому порядку.
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Важливе завданням Фонду у сучасних умовах – це здійснення

профілактичних заходів, спрямованих на настання страхових випадків. Так,

відповідно до статті 7-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» при виникненні страхового

ризику Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття може здійснювати заходи, спрямовані на

запобігання настанню страхових випадків, у межах коштів, передбачених

бюджетом Фонду на такі цілі. До профілактичних заходів належать наступні: 1)

фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою

запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до

6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи;

2) фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або

підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку

з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим

припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи;

3) інші профілактичні заходи, визначені правлінням Фонду [14]. Про важливість

профілактичної діяльності Фонду соціального страхування на випадок

безробіття зазначено й у науковій літературі. Зокрема, як зазначає Ю.М.

Маршавін, важливим засобом оптимізації витрат коштів страхового Фонду від

безробіття на заходи активної політики зайнятості є також посилення

профілактики безробіття, оскільки добре відомо, що безробіття легше

попередити, ніж подолати його та спричинені ним соціально-економічні

наслідки. Зростання фінансування профілактичних заходів, спрямованих на

недопущення безробіття, справді може у певних випадках і ситуаціях

спричинити не збільшення загальних витрат зазначеного Фонду, а їх скорочення

[10, с. 6]. Ми погоджуємося із твердженням науковця відносно того, що

безробіття легше попередити, аніж потім подолати, а тому одним із найбільш

важливих завдань все ж таки має бути здійснення активної профілактичної

діяльності.
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Наступним завданням, яке ми пропонуємо виділити, є забезпечення

цільового та прозорого використання коштів Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування. Так, кошти Фонду мають бути спрямовані

виключно на ті видатки, які передбачені законодавством та cтатутом, а саме на

надання матеріальної допомоги по безробіттю, у тому числі й надання

одноразової допомоги безробітним для здійснення підприємницької діяльності.

Грошові кошти Фонду також використовуються для виплати допомоги на

поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, здійснення

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних

тощо. Використання коштів Фонду на інші цілі не передбачено. Отже, завданням

Фонду є вчинення дій щодо недопущення нецільового використання грошових

коштів, забезпечення прозорого їх використання у межах кошторисних видатків

та  відповідно до наданих повноважень.

Актуальним на сьогодні видається й завдання Фонду щодо наближення

надання соціальних послуг, виплати матеріальної допомоги та здійснення

соціального захисту до міжнародних європейських стандартів. Органами Фонду

вчиняються дії щодо приведення норм соціального захисту до європейських

стандартів такого захисту. Для поступового досягнення таких стандартів,

надання послуг клієнтам служби зайнятості забезпечено відкритість для всіх

шукачів роботи та роботодавців загальноукраїнської бази вакансій, яка

оновлюється щоденно. Запроваджено сучасні методи інформування населення:

Інтернет-портали, інформаційно-довідкову інтерактивну багатоканальну

телефонну систему державної служби зайнятості України, засоби мобільного

зв’язку (smsсервіс «Пошук роботи»). Активно впроваджується онлайн-зв’язок

для шукачів роботи (ознайомлення із ситуацією на ринку праці, технікою

пошуку роботи, підготовка та використання резюме, відео-резюме, онлайн-

бесіди з роботодавцем тощо) [100]. Із врахуванням європейський норм

соціального страхування в Україні здійснюються робота, спрямована на

стимулювання самозайнятості безробітного населення, оволодіння

комп’ютерними технологіями, проведення різноманітних семінарів та тренінгів з
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метою підвищення рівня обізнаності безробітних та швидкого пошуку роботи

відповідно до отриманих ними знань.

Окремим завданням Фонду соціального страхування на випадок

безробіття, на наш погляд, є здійснення аналітичної роботи, яка полягає в аналізі

причин та умов виникнення безробіття, дослідженні основних чинників, які

впливають на поширення безробіття в Україні, пошуку шляхів для розробки

реальних перспективних напрямків щодо удосконалення надання матеріальної

допомоги безробітним, покращення якості надання соціальних послуг, пошуку

оптимальних можливостей для наближення мінімального розміру надання

матеріальної допомоги до прожиткового мінімуму в Україні. Це досить важливо,

оскільки тривале безробіття, зростання кількості осіб, які не працюють,

проблеми при працевлаштуванні суттєво впливають на соціально-економічне

становище держави і їх слід негайно вирішувати. І саме пошук причин такого

негативного явища як безробіття є важливим для подолання ряду негативних

наслідків, спричинених безробіттям, та подальшого підвищенням рівня

соціально-економічного життя держави в цілому.

Надзвичайно актуального значення, як ми вважаємо, набуває діяльність

Фонду щодо здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації безробітних осіб, що має на меті підвищення рівня їх професійності

та компетентності відповідно до затребуваних у державі професій. Професійна

підготовка, перепідготовка включає в себе не тільки сукупність відповідних дій

щодо підвищення кваліфікації безробітних, а й в окремих випадках їх повну

переорієнтацію на роботу у найбільш конкурентоспроможних галузях

господарства, підготовку для найбільш перспективних професій, виконання тих

робіт, які є найбільш необхідними та значимими для відповідної місцевості.

До інших важливих завдань Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття віднесено: 1) роботу по

запобіганню безробіттю молоді (робота з випускниками вищих навчальних

закладів); 2) роботу із внутрішньо переміщеними особами; 3) підвищення

кваліфікації працівників Фонду та його виконавчої дирекції; 4) здійснення

міжнародного співробітництва у сфері надання соціальних послуг безробітним



89

(участь у розробці міжнародних проектів, участь у міжнародних круглих столах,

конференціях, нарадах, співпраця у сфері надання допомоги безробітним

біженцям, здійснення співпраці з міжнародними органами та міжнародними

організаціями у сфері запобігання безробіттю, участь у розробці та підписанні

міжнародних угод та меморандумів, вчинення різноманітних дій, спрямованих

на співпрацю з міжнародним органами у сфері подолання безробіття та його

поширення); 5) вчинення інших дій, які стосуються підвищення рівня надання

соціальних послуг та створення умов для надання належного рівня соціальних

послуг населенню. З огляду на вищенаведене, пропонуємо завдання Фонду

соціального страхування на випадок безробіття класифікувати на наступні види:

1) завдання, які стосуються безпосередньої діяльності Фонду (управління

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття; формування доходів бюджету; здійснення функцій у сфері зайнятості

населення; контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати

страхових внесків відповідно до закону, здійснення контролю за надходженням

страхових внесків; надання матеріальної допомоги та здійснення соціального

захисту відповідно до міжнародних європейських стандартів тощо); 2) завдання,

які стосуються здійснення профілактичних функцій та професійної

переорієнтації безробітних осіб; 3) завдання, які стосуються внутрішньої

діяльності Фонду (підвищення рівня надання соціальних послуг, перепідготовка

та підвищення кваліфікації працівників Фонду та його виконавчої дирекції

тощо).

 Резюмуючи, зазначимо, що Фонд загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття виконує ряд важливих завдань

для подолання безробіття та здійснення превентивних заходів щодо настання

негативних наслідків від безробіття, а тому ми наголошуємо на важливості на

законодавчому рівні закріпити основні завдання, які виконує Фонд

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, саме у спеціалізованому законі – Законі України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» –

поряд із правами, обов’язками та відповідальністю зазначеного Фонду.
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Висновки до 1 розділу:

1. Під загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття запропоновано розуміти окремий вид державного

страхування, передбачений чинним законодавством України, що являє собою

систему заходів матеріального забезпечення, які застосовуються до

застрахованих осіб, котрі втратили заробітну плату з незалежних від них

обставин (у випадку настання страхового випадку), надання їм відповідних

соціальних послуг за рахунок коштів, які акумулюються у відповідному Фонді

згідно з чітко регламентованою законодавством процедурою, та за наявності

відповідних умов.

2. До основних ознак загальнообов’язкового державного страхування на

випадок безробіття варто віднести: 1) є окремим видом соціального страхування.

Тобто зазначений вид соціального страхування стосується виключно страхових

випадків щодо застрахованих осіб у випадку їх безробіття; 2) воно чітко

регламентовано законодавством України, а саме Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; 3)

застосовується виключно до застрахованих осіб, тобто суб’єктів, які працюють

на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених

законодавством про працю, а також проходять альтернативну (невійськову)

службу, беруть участь у формуванні коштів соціального страхування. 4)

підставою настання є соціальний ризик – втрата заробітної плати; 5) являє собою

систему заходів як матеріального забезпечення, так і надання відповідних

соціальних послуг. До таких соціальних послуг віднесено: надання

інформаційних та консультаційних послуг застрахованій особі, пошук роботи,

сприяння у працевлаштуванні, здійснення професійної підготовки та

перепідготовки працівників, підвищення їх кваліфікації, профорієнтації тощо; 6)

його фінансування здійснюється за рахунок єдиного соціального внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що акумулює Фонд
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загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття.

4. Під принципами загальнообов’язкового державного страхування на

випадок безробіття слід розуміти систему керівних засад, ідей, вихідних

положень у сфері здійснення державного страхування на випадок безробіття, які

закріплені чинним законодавством, визначають державну політику у сфері

соціального страхування на випадок безробіття щодо надання громадянам

матеріальних благ та соціальних послуг.

5. До ознак принципів державного соціального страхування на випадок

безробіття належать: 1) це сукупність засад, ідей, положень у сфері державного

соціального страхування, які становлять відповідну систему; 2) визначають

формування єдиних засад державної політики у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування; 3) спрямовані на забезпечення рівних умов

доступу до страхування на випадок безробіття всіх застрахованих осіб;

4) визначають сутність, закономірності та впорядкування діяльності держави у

сфері надання соціального страхування на випадок безробіття; 5) визначають

умови та закономірності розвитку інституту соціального страхування; 6)

поширюються на правовідносини у сфері соціального страхування на випадок

безробіття; 7) закріплюються у відповідних законодавчих чи нормативно-

правових актах, які регламентують соціальні правовідносини зазначеної галузі

права.

6. Соціальне страхування виконує важливе соціально-економічне завдання

– відновлення працездатності населення, тим самим вирішуючи проблему

трудової міграції у державі, збереження трудового потенціалу України.

Запропоновано завдання соціального страхування поділити на три види: 1)

економічні, що полягають у забезпеченні стабільного соціального розвитку

держави, та формуванні грошових коштів відповідних страхових фондів; 2)

соціальні, суть яких зводиться до встановлення соціальних гарантій щодо

захисту прав та інтересів громадян України, надання соціальної допомоги

безробітним та запобігання настанню негативних наслідків шляхом надання їм
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відповідної матеріальної допомоги та відповідних соціальних послуг; 3)

превентивні, які полягають у здійсненні дій, спрямованих на: а) збереження

трудового потенціалу населення; б) аналіз причин та умов, які спричиняють

виникнення та поширення безробіття; в) вчинення заходів, спрямованих на

усунення шкідливих та небезпечних чинників безробіття.

7. До основних етапів розвитку законодавства про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття віднесено:

І –  період первіснообщинного ладу;

ІІ – період Київської Русі (до середини ХІІ ст.);

ІІІ –  періоди Галицько-Волинського князівства (середина ХІІ століття – 40

роки ХІІІ століття) та Литовсько-Польської доби (40 роки ХІІІ століття – 70 роки

ХV століття);

IV –  період Козаччини (40-70 роки ХV – середина ХVІІ століття) та період

Гетьманщини (середина ХVІІ – 70-80 роки ХVІІІ століття);

V –  період у розвитку соціального страхування на випадок безробіття з

1880 року до 1927 року, який охоплює часи Нової економічної політики;

VI – період з 1927 року до 1942 року;

VII – період з 1942 року і до 1991 року;

VIIІ –  період незалежності України з 1991року по 2000 рік;  ІХ – період з

2000 року і по теперішній час.

8. До основних особливостей правового статусу Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття віднесено: 1) на рівні закону закріплено термінологічне розуміння

Фонду як самоврядної організації; 2) характеризується юридичною

самостійністю щодо визначення своїх завдань, напрямків діяльності, діє від

власного імені; 3) є позабюджетною організацією; 4) управління Фондом

здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих

осіб і роботодавців, Фонд діє поза участю держави, але є підконтрольним

державній владі; 5) самостійність в управлінні фінансами Фонду, використання

акумульованих коштів виключно на цілі, які обумовлені його діяльністю.
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9. Запропоновано завдання Фонду соціального страхування на випадок

безробіття розглядати у співвідношенні із напрямками діяльності Фонду. До них

віднесено наступні: 1) виконання завдань та функцій у сфері здійснення

зайнятості населення; 2) формування доходів Фонду; 3) здійснення контролю за

правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків відповідно до

закону, за надходженням страхових внесків; 4) здійснення профілактичних

заходів, спрямованих на настання страхових випадків; 5) забезпечення цільового

та прозорого використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування; 6) вчинення дій щодо наближення надання соціальних

послуг, виплати матеріальної допомоги та здійснення соціального захисту до

міжнародних європейських стандартів; 7) проведення аналітичної роботи; 8)

реалізація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

безробітних осіб тощо. Зазначені завдання варто закріпити на законодавчому

рівні, а саме у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» поряд з правами та обов’язками Фонду.

10. Запропоновано завдання Фонду соціального страхування на випадок

безробіття класифікувати на наступні види: 1) завдання, які стосуються

безпосередньої діяльності Фонду 2) завдання, які стосуються здійснення

профілактичних функцій та професійної переорієнтації безробітних осіб; 3)

завдання, які стосуються внутрішньої діяльності Фонду (підвищення рівня

надання соціальних послуг, перепідготовка та підвищення кваліфікації

працівників Фонду та його виконавчої дирекції тощо).
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РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ

ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК

БЕЗРОБІТТЯ

2.1 Умови, розмір та тривалість надання матеріальної допомоги на випадок

безробіття

Соціальний захист громадян був та залишається пріоритетним напрямком

нашої держави, спрямованим на забезпечення добробуту кожної особи, захисту у

випадку настання подій, які не залежать від волі людини та порушують її

нормальне життя у суспільстві. Погодимося із думкою В.В. Андріїва, який

підкреслює, що основною метою системи соціального страхування є

забезпечення гідного рівня життя громадян, які упродовж  свого трудового

життя сплачували страхові внески, не приховуючи своїх трудових доходів.

Також вчений зазначає, що основне призначення загальнообов’язкового

державного соціального страхування – це компенсація втраченого заробітку у

разі настання страхового випадку або компенсація інших витрат, пов’язаних із

цим [101, с. 110-113]. Система соціального страхування на випадок безробіття

передбачає захист осіб, які були офіційно працевлаштовані та здійснювали

сплату страхових внесків до Фонду державного соціального страхування на

випадок безробіття. Досліджуючи систему соціального страхування на випадок

безробіття, звертаємо увагу на те, що матеріальна допомога на випадок

безробіття надається застрахованим особам виключно за сукупності певних

умов, які чітко визначені чинним законодавством України. Наявність таких умов

є важливим, оскільки вони встановлюють право особи на отримання

матеріальної допомоги, визначають її розмір, тривалість тощо. Умова – це

необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-

небудь або сприяє чомусь [102]. Під поняттям «умови надання матеріальної

допомоги на випадок безробіття» варто розуміти сукупність тих обставин, з

якими пов’язано отримання застрахованою особою права та матеріальну
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допомогу на випадок безробіття та її фактичну виплату. Наголосимо на тому, що

відсутність хоча б однієї із передбачених умов ставить під сумнів як доцільність

оформлення допомоги, так і можливість її отримання застрахованими особами, а

також призводить до відмови у наданні матеріальної допомоги на випадок

безробіття. Отже, такі умови варто розглядати комплексно та цілісно. Вивчаючи

це питання у контексті національного та зарубіжного законодавства, зазначимо,

що за загальним правилом можливість отримання допомоги по безробіттю

зазвичай визначається виконанням декількох умов. У першу чергу, оцінюється

попередній досвід роботи, його тривалість, а також встановлюється факт сплати

страхових внесків. Другий момент – це вимушеність втрати робочого місця,

наявність офіційного статусу безробітного і активний пошук нового місця для

працевлаштування [103, с. 4]. Проте є й інші умови, які визначені законодавчо та

які не тільки визначають право на отримання матеріальної допомоги на випадок

безробіття, а й впливають на її розмір та тривалість виплати. Законом України

«Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування на випадок

безробіття» не закріплено чіткого переліку умов надання матеріальної допомоги,

проте статтею 22 передбачено, що право на допомогу по безробіттю залежно від

страхового стажу мають застраховані особи, визнані у встановленому порядку

безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували

реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

[14]. Відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі

одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності,

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15.06.2015

№ 613, допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого

дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за формою,

наведеною в додатку 1 до цього Порядку [104]. На основі аналізу наведених

вище норм можемо зробити висновок, що на сьогодні основними умовами

визначення права на отримання допомоги по безробіттю є наявність у особи

страхового стажу. Проте на розмір та тривалість виплати матеріальної допомоги

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15#n158
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на випадок безробіття впливають також й інші фактори: причини втрати роботи,

розмір заробітної плати тощо. Так, М.І. Мальований, досліджуючи допомогу по

безробіттю та тривалість її виплати, зазначає, що її розмір та тривалість залежить

від таких умов: 1) наявності страхового стажу у безробітного; 2) кількості років

страхового стажу; 3) причини втрати роботи (з незалежних чи залежних від

особи причин); 4) розміру заробітної плати за останні 6 місяців, що передують

звільненню; 5) наявності відпрацьованих 26 тижнів протягом 12 місяців перед

отриманням статусу безробітного [26, с. 318]. Ми погоджуємося із виділенням

таких умов, необхідних для отримання матеріальної допомоги по безробіттю,

проте вважаємо, що також до умов варто віднести й сплату страхових внесків за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття. Пропонуємо дослідити кожну із зазначених умов та здійснити їх

співвідношення й порівняння із такими ж умовами у законодавстві зарубіжних

країн.

Переходячи до безпосереднього розгляду умов надання матеріальної

допомоги на випадок безробіття, варто відзначити, що право на допомогу по

безробіттю залежно від страхового стажу має застрахована особа, тобто фізична

особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому

державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку

сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок

[105]. Як зазначено у роз’ясненні Міністерства юстиції України від 14.07.2011

«Умови та тривалість допомоги по безробіттю», Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

передбачена також виплата допомоги по безробіттю незастрахованим особам.

Так, відповідно до статті 33 цього Закону особам, які шукають роботу вперше, та

іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку

безробітними, допомога по безробіттю встановлюється у розмірі прожиткового

мінімуму, передбаченого законом, і виплачується з 8-го дня після реєстрації

особи у встановленому порядку в Державній службі зайнятості. Тривалість

виплати допомоги по безробіттю таким особам не може перевищувати 180
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календарних днів. В окремих випадках право на отримання матеріальної

допомоги на випадок бзробіття мають і незастраховані особи, які визнані у

встановленому законом порядку безробітними. Отже, для отримання

матеріальної допомоги на випадок безробіття така особа має набути статус

безробітного, яким є працездатний громадянин працездатного віку, що через

відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством

доходів і зареєстрований у Державній службі зайнятості як такий, що шукає

роботу та готовий приступити до підходящої роботи, а також інвалід, який не

досяг пенсійного віку, не працює та зареєстрований як такий, що шукає роботу.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус

безробітного надається зазначеним у частині першій цієї статті особам за їх

особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації

у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно

від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування [99]. Таким чином,

ми вважаємо, що отримання статусу безробітного – передумова для надання

матеріальної допомоги по безробіттю, оскільки тільки із набуттям статусу

безробітного особа може претендувати на отримання допомоги по безробіттю та

надання соціальних послуг.

Першою умовою отримання права на надання матеріальної допомоги на

випадок безробіття, про яку ми будемо говорити, є наявність у особи страхового

стажу. Відповідно до статті 9 Закону України «Основи законодавства України

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» страховий стаж – це

період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому

державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею,

роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Страховий стаж визначається за даними, що містяться в системі

персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування [17]. У

контексті дослідження поняття «страховий стаж» конструктивним є підхід П.Д.
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Пилипенка, який вважає, що страховий стаж виступає одночасно і

правостворюючим юридичним фактом (оскільки необхідний для призначення

різних видів соціальних виплат), і правозмінюючим (його збільшення

призводить до зміни і перегляду суми вже призначених пенсій). Законодавець в

одних випадках надає значення тривалості страхового стажу як умови для

призначення того чи іншого виду соціального забезпечення (наприклад, всіх

видів пенсій), а в інших – його тривалість лише презюмується. Зокрема, як

зазначає науковець, для призначення допомоги по вагітності та пологах чи у разі

нещасного випадку на виробництві, що спричинив втрату працездатності,

законодавством не вимагається кількісного критерію страхового стажу.

Достатнім вважається факт, що особа є застрахованою, а отже, передбачається,

що вона є потенційним носієм страхового стажу [106, c. 55]. При наданні

матеріальної допомоги на випадок безробіття наявність страхового стажу, на

нашу думку, варто розглядати як правовстановлюючий факт, який визначає

сумарну трудову діяльність людини та тривалість сплати страхових внесків.

Таким чином, страховий стаж за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття, з нашої точки зору, варто розглядати не

тільки як період, впродовж якого особа сплачувала страхові внески, а й як

кількісний критерій, який впливає на величину оцінки грошових виплат при

призначенні особі допомоги у випадку її безробіття. Страховий стаж має вагоме

значення для диференціації виплат допомоги по безробіттю, оскільки

встановлюється пряма залежність розміру нарахованої допомоги від того часу,

скільки працювала особа та сплачувала внески до Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття. Зазначена

залежність активно обговорюється й на науковому рівні. Зокрема на основі

аналізу світового досвіду соціального забезпечення О.І. Грициняк зазначає, що

величина гарантованих виплат по безробіттю залежить від трудового стажу, а

термін виплат – від часу сплати страхових платежів, їх величини і віку

працівника. У багатьох країнах період виплат допомоги по безробіттю

збільшений для осіб старше 50 років. Проте науковець вважає, що
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запровадження даної моделі в Україні буде не зовсім правильним, так як вона

може результативно функціонувати лише в консервативному суспільстві

добробуту, якому притаманний сильний корпоративний дух і значне поширення

ліберального сценарію ринкової ефективності [107, с. 97]. У даному випадку

автор встановлює залежність тривалості страхового стажу від часу сплати

страхових внесків, їх величини та віку працівника. Зазначимо, що наведена вище

тенденція частково характерна й для України, оскільки відсоткове

співвідношення кількості років страхового стажу впливає на відсоток розміру

допомоги по безробіттю, що визначається на основі середньої заробітної плати

особи. Крім того, здійснюється й додатковий захист осіб передпенсійного віку

шляхом забезпечення виплати допомоги по безробіттю протягом 2-х років до

досягнення ними пенсійного віку. Звичайно ж збільшення періоду виплати

допомоги по безробіттю для осіб віком від 50 років було б досить доречним для

населення України, яке перебуває в умовах численних соціально-економічних

змін та в період постійної оптимізації структури різноманітних державних

органів влади й місцевого самоврядування, що передбачає скорочення штату та

чисельності працівників. Найчастіше саме особи зазначеного віку залишаються

без роботи та потребують більшого соціального захисту. Але ми вважаємо, що

наразі наша держава не може надавати більш тривалу допомогу по безробіттю

для осіб віком від 50 років, що пов’язано із значним рівнем безробіття, міграцією

робочої сили за межі України з метою працевлаштування тощо.

На законодавчому рівні передбачено можливість переривання страхового

стажу за відповідних обставин, що, на нашу думку, також є позитивним

аспектом з боку законодавця. Статтею 22 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

встановлено випадки, коли  право на допомогу по безробіттю зберігається у разі

настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом

місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась у встановленому порядку в

Державній службі зайнятості як безробітна. Закон не надає вичерпного переліку

обставин, які є поважними причинами та відповідно до яких зберігається право
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на отримання допомоги по безробіттю, що є правильним та відповідає соціальній

спрямованості держави, оскільки врахування інших обставин, не передбачених

законом, –  показник індивідуального підходу до кожної особистості, врахування

всіх чинників, які можуть спричинити переривання трудового стажу працівника.

Наступна умова надання матеріальної допомоги на випадок безробіття,

яка досить тісно пов’язана із попередньою та випиває із неї, – кількість років

страхового стажу. Ми не зовсім солідарні із думкою, відповідно до якої кількість

років страхового стажу є умовою для надання допомоги на випадок безробіття,

оскільки цей показник впливає виключно на розмір допомоги, яку може

отримати безробітний. Більш конструктивною є позиція, згідно з якою кількість

років страхового стажу вже ж таки впливає на розмір отриманої у подальшому

допомоги. За загальним правилом тривалість страхового стажу визначається у

роках, місяцях та днях. Так, при наявності страхового стажу до 2-х років розмір

допомоги по безробіттю становить 50 відсотків середньої заробітної плати; від 2

до 6 років – 55 відсотків; від 6 до 10 років – 60 відсотків; понад 10 років – 70

відсотків. Отже, можемо зробити висновок, що чим більший страховий стаж має

особа, тим вищим буде відсоток середньої заробітної плати особи, який буде

основою для нарахування та виплати допомоги по безробіттю, а отже,

стимулюватиме особу до його отримання, офіційного працевлаштування,

одержання легальної заробітної плати. Зазначимо, що наявність страхового

стажу вливає не тільки на розмір допомоги по безробіттю, а й на розмір

пенсійних виплат у подальшому при отриманні права на пенсію.

 Однією із важливих умов надання матеріальної допомоги на випадок

безробіття є визначення причин втрати роботи (з незалежних чи залежних від

особи причин). Відповідно до частини 4 статті 23 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за

власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин

першої та другої цієї статті і її виплата починається з 91-го календарного дня

[14]. У такий спосіб законодавець обмежує строки виплати допомоги по
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безробіттю у зв’язку із звільненням особи за власним бажанням. Ми вважаємо,

що вказана позиція обумовлена тим, що, приймаючи рішення про звільнення за

власним бажанням та за відсутності іншої роботи, особа усвідомлює своє

матеріальне та фінансове становище, в якому вона опиниться, а тому можна

припустити, що вона, знаючи про відсутність на перших етапах безробіття

матеріальної допомоги з боку держави, розраховує виключно на власні сили.

Звичайно ж таку позицію законодавця можна й критикувати, вважаючи, що має

бути індивідуальний підхід до кожної людини, в тому числі і при визначенні

причин звільнення за власним бажанням, чинників, які зумовили прийняття

такого рішення тощо. Проте ми солідарні із позицією законодавця відносно того,

що, звільняючись за власним бажанням, особа, має, в першу чергу,

розраховувати на себе, а вже у подальшому (після спливу 90 днів безробіття) –

на відповідну фінансову допомогу з боку Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття.

Статтею 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» закріплено, що втрата роботи з незалежних

від застрахованих осіб обставин –  це припинення трудового договору

відповідно до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості

продовження роботи, а також невиконання роботодавцем законодавства про

працю, умов колективного чи трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1,

2, 5, 6) Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав,

визначених іншими законами, а для військовослужбовців – звільнення із служби

з поважних причин без права на пенсію (у зв’язку із скороченням штату або

проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням

строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту

командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних причин

відповідно до законодавства про військовий обов’язок і військову службу) [14].

Причини, обставини, відповідно до яких особа залишилась без роботи, та

підстави звільнення детально досліджуються при призначенні допомоги по

безробіттю у країнах із високим рівнем економіки та соціального захисту. У
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більшості таких країн також застосовують певні обмеження при здійсненні

виплати матеріальної допомоги на випадок безробіття, а в окремих державах

особам, які були звільнені за порушення дисципліни, допомога по безробіттю не

виплачується взагалі. Так, наприклад, безробітними у Швеції не вважають осіб,

які самостійно залишили роботу, були звільнені за порушення поведінки,

відмовилися від роботи, що підходить, чи навчання. Крім того, студенти також

за певних умов можуть отримувати допомогу по безробіттю. Допомога по

безробіттю підлягає оподаткуванню [108, с. 194]. У деяких країнах умови

надання безробітним допомоги пов’язують із виконанням ними певних дій чи

утриманням від вчинення окремих дій. У Франції допомога по безробіттю

призначається лише зареєстрованому безробітному за умови, що за період

тривалістю 18 місяців, що передували втраті роботи, він сплачував відповідні

внески упродовж щонайменше чотирьох місяців. Ще одна умова – причиною

втрати роботи має бути звільнення не за власним бажанням, а за ініціативи

адміністрації або внаслідок закінчення строку дії трудового контракту [109].

Таким чином, за французьким законодавством особа, яка була звільнена за

власним бажанням, позбавляється права на отримання допомоги по безробіттю.

Подібна тенденція існує й у Німеччині. У цій державі допомогу не одержують ті,

хто страйкує або був звільнений у результаті локауту, бо, по-перше, безробіття

дає право на одержання допомоги на випадок браку робочих місць, а, по-друге,

страхування від безробіття не може втручатися в конфлікти, пов’язані з

політикою у сфері заробітної плати [110, с. 49-52]. Отже, причини звільнення з

роботи мають вагоме значення не тільки на визначення розміру допомоги, а й

взагалі впливають на право її отримання. Відсутність у особи, яка звільнилась за

власним бажанням, права на отримання допомоги по безробіттю, з однієї

сторони, позбавляє її відповідного соціального захисту з боку держави, а з іншої

– є заходом превентивної діяльності, який запобігає нецільовому використанню

коштів Фонду на виплату допомоги тим людям, які вирішили звільнились з

роботи. Що стосується зазначеного досвіду зарубіжних країн, то ми вважаємо,

що такий досвід не варто запроваджувати у нашій державі, оскільки це ще
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більше погіршить ситуацію щодо здійснення соціального захисту населення

держави та зайнятості населення. Така тенденція пов’язана, перш за все, із тим,

що причинами звільнення з роботи є зазвичай низька заробітна плата, неналежні

умови праці, значна навантаженість на одного працівника (більшість суб’єктів

підприємницької діяльності намагаються значні об’єми роботи покласти на

одного працівника з метою економії грошових коштів) тощо. Ми маємо на увазі

те, що більшість великих та малих підприємств, окремі фізичні особи-підприємці

не можуть створити належні умови праці для працівників та забезпечити їм

гідний рівень оплати праці, тому на сьогодні говорити про можливість

ненадання матеріальної допомоги на випадок безробіття особам, які звільнились

за власним бажанням, є передчасним.

Наступною необхідною умовою надання особі матеріальної допомоги на

випадок безробіття є сплата нею страхових внесків. Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено поняття

мінімального страхового внеску, під яким прийнято розуміти суму коштів, що

визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру

єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за

який нараховується заробітна плата (дохід) [111]. У більшості зарубіжних країн

сплата страхових внесків вважається ключовим показником не тільки для

визначення розміру отриманої допомоги, а й самого права на її отримання.

Наприклад, у Канаді право на допомогу гарантується страховими внесками за

попередній період і залежить передусім не від фінансового становища

безробітного, а від розміру та тривалості сплати внесків [112, с. 91]. Тобто особа

може працювати менше, проте сплачувати страхові внески у більшому розмірі та

протягом тривалого часу, а тому також матиме право на отримання матеріальної

допомоги на випадок безробіття. У Німеччині взагалі всі працівники, які

працюють за наймом, принципово зобов’язані бути застрахованими [113]. Саме

завдяки сплаті страхових внесків за загальнообов’язковим державним

соціальним страхування здійснюється формування коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального рахування на випадок безробіття,
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які ж потім і використовуються Фондом на виплату матеріального забезпечення

та надання соціальних послуг при настанні у особи страхового випадку.

Важлива умова отримання права на матеріальну допомогу на випадок

безробіття – наявність відпрацьованих 26 тижнів протягом 12 місяців перед

отриманням статусу безробітного. Така умова безумовно пов’язана із

попередньою, тобто із необхідністю здійснення сплати роботодавцем чи особою

страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

на випадок безробіття, а також впливає на розмір призначеної допомоги. Крім

того, наявність відпрацьованих 26 тижнів протягом 12 місяців перед отриманням

статусу безробітного суттєво впливає на розмір отриманої безробітним

допомоги. Передбачено, що, якщо страховий стаж у 12 місяцях, що передують

реєстрації безробітного, менший шести місяців або особа була звільнена з

останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини

першої статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, та у разі,

коли ця робота була їх останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю

призначається у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття. Проте зазначена умова має винятки, коли відпрацювання 26 тижнів

протягом 12 місяців перед отриманням статусу безробітного не здійснюється.

Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати

для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим наказом

Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2013 року № 134,

визначено, що молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової

військової служби і потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче

місце, у разі реєстрації у встановленому порядку як безробітної надається

допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів у мінімальному

розмірі, який визначається правлінням Фонду [104]. Наведена вище практика

існує й у зарубіжних країнах. У Німеччині діє правило, згідно з яким у випадку,

коли людина стає безробітною, вона може отримати кошти за умови, що за
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попередні три роки щонайменше 12 місяців сплачувала страхові внески [110, с.

63-64]. На відміну від України, у Німеччині визначено дещо інші умови

отримання матеріальної допомоги на випадок безробіття. Вони характерні для

високорозвинених країн із високим рівнем соціального захисту громадян, які в

повному обсязі можуть подбати про них у випадку безробіття. Для українського

безробітного варто мати відпрацьованих 26 тижнів протягом 12 місяців перед

отриманням статусу безробітного, що, як ми вважаємо, є достатнім для України,

яка характеризується нестабільною економічною ситуацією, високим рівнем

безробіття та недостатньо дієвим механізмом реалізації соціального захисту

населення й забезпечення його соціальних гарантій.

Наступною умовою є наявність заробітної плати за останні 6 місяців, що

передують звільненню. Тобто заробітна плата має бути не тільки нарахована, а й

фактично виплачена протягом 6 місяців поспіль. Від розміру заробітної плати

залежить розмір отримуваної допомоги, оскільки відсоткове співвідношення

розміру виплат береться саме із заробітної плати людини за попередньою

роботою. Чим вища заробітна плата була у особи перед отриманням статусу

безробітного, тим вищим буде рівень отриманої допомоги. Проте розмір

зазначених відсотків коливається у різних державах. У Німеччині, наприклад,

допомога на випадок безробіття становить до 68% від чистої заробітної плати.

Тут до страхових фондів внески відраховують працівники та підприємства [113].

Відповідно до законодавства Іспанії безробітний у перші 180 днів одержує

допомогу, що дорівнює 80-100% мінімальної міжгалузевої заробітної плати, у

подальшому протягом 181- 360 днів розмір допомоги скорочується до 70% і

після 360 днів – до 60% [114]. Вітчизняним законодавством передбачено, що

допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у

відсотках до визначеного розміру: у перші 90 календарних днів безробіття у

розмірі 100 відсотків встановленого розміру допомоги; протягом наступних 90

календарних днів – 80 відсотків; у подальшому – 70 відсотків. Ми вважаємо, що

при дослідженні умов надання матеріальної допомоги на випадок безробіття

варто застосовувати індивідуальний підхід до вирішення питання надання



106

відповідної допомоги. Доцільно, на нашу думку, при призначенні матеріальної

допомоги враховувати й інші чинники у своїй сукупності, до яких ми

пропонуємо віднести: склад сім’ї безробітного, реальний дохід сім’ї, наявність

на утриманні в особи неповнолітніх чи непрацездатних осіб, врахування

обставин, чи є особа усиновлювачем або піклувальником, умови проживання

людини (наявність власного житла, нерухомого майна, близьких родичів із

власним майном тощо). Тобто працівниками центрів зайнятості варто

індивідуально підходити до кожного окремого безробітного, враховуючи всі

обставини отримання статусу безробітного та умови його життя у сукупності.

Аналізуючи досвід зарубіжних країни при дослідженні умов отримання

права на матеріальну допомогу на випадок безробіття, варто наголосити, що в

окремих країнах умови отримання та розмір допомоги по безробіттю залежать й

від інших факторів, таких як рівень безробіття в конкретному регіоні, вчинення

особою чи утримання від вчинення певних дій тощо. Наприклад, у Канаді

спостерігається тенденція, відповідно до якої на величину та строк виплати

допомоги впливають такі фактори, як рівень безробіття в регіоні, безпосередня

причина втрати роботи, частота звернень до служби зайнятості, дохід сім’ї [112,

с. 91]. У цій державі право на допомогу може отримати безробітний, який

відпрацював всього 420 годин або приблизно 10-12 тижнів повної зайнятості,

якщо він живе в регіоні з високим рівнем безробіття (рівень безробіття

перевищує 13%). Канадська система страхування зайнятих осіб також не має

аналогів, так як умови праці обчислюються виключно в годинах [115, с. 6].

Отже, канадська система соціального страхування та надання допомоги на

випадок безробіття характеризується нетривалим строком повної зайнятості,

вона дає право на отримання допомоги та враховує рівень безробіття у регіоні.

Зазначимо, що в Україні на законодавчому рівні не визначено пріоритетів щодо

тривалості страхового стажу та розміру допомоги на випадок безробіття для

окремих категорій осіб, що, на нашу думку, є не зовсім доречним. На сьогодні в

нашій державі існують окремі райони із недостатньо розвинутою соціально-

економічною інфраструктурою, що спричиняє проблему вузької сфери
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застосування робочої сили, а отже, і неповної зайнятості населення. Мова йде

про гірські райони України, в яких питання зайнятості стоїть досить гостро та

особливо поширеним є безробіття, відсутність попиту на робочу силу. Держава

окремими законами та нормативно-правовими актами врегулювала певні життєві

проблеми, які виникають у гірських районах. Наприклад, Законом України «Про

статус гірських населених пунктів в Україні» [116] передбачено окремі підходи

щодо державної підтримки розвитку гірських територій, за якими населені

пункти набувають статусу гірських, визначено основні засади державної

політики щодо розвитку гірських населених пунктів та обумовлено гарантії

соціального захисту громадян, що у них проживають, працюють або навчаються.

Прийнято і відповідні підзаконні акти, серед яких найбільш важливими є

постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, яким

надається статус гірських» (1995 р.) [117] та «Про умови оплати праці осіб, які

працюють у гірських районах» (1995 р.) [118]. Але жодним чином не

врегульовано питання соціального захисту осіб, які отримали статус

безробітного, у таких гірських населених пунктах. Мова йде саме про отримання

допомоги на випадок безробіття, умов для її отримання, тривалості виплати

тощо. Ми вважаємо, що варто дослухатися до практики зарубіжних держав, які

враховують рівень безробіття у відповідному регіоні. А тому для забезпечення

належного рівня соціального захисту безробітних у гірських районах, на нашу

думку, законодавець має реалізувати одне з двох оптимальних завдань:

збільшити термін отримання матеріальної допомоги на випадок безробіття для

безробітних гірських районів, які втратили роботу з незалежних від них

обставин, або зменшити тривалість повної зайнятості, необхідної для отримання

допомоги по безробіттю. Для нас більш прийнятним все ж таки є перший

варіант, а тому саме його ми пропонуємо закріпити у Законі України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Важливим питанням, яке ми пропонуємо дослідити у межах підрозділу, є

питання початку виплати матеріальної допомоги та терміну її виплати.

Характеризуючи досвід зарубіжних країн, варто наголосити на відсутності
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єдиного підходу до початку строків виплати допомоги по безробіттю та її

розміру. Законодавством України передбачено, що допомога по безробіттю

призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного

за його особистою заявою за формою, що передбачена Порядком. Проте у

більшості зарубіжних країн цей термін коливається від одного дня до тижня або

й більше. Так, наприклад в Італії виплаті допомоги по безробіттю передує так

званий «період очікування», який становить сім днів, у Франції, Великобританії

та Ірландії – три дні, а в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Данії, Люксембурзі

допомога по безробіттю сплачується з першого дня його настання [119, с.63].

Щодо нас, то ми дещо не погоджуємося із передбаченим українським

законодавцем терміном виплати допомоги по безробіттю та вважаємо, що так

званий «період очікування» має бути дещо меншим та коливатися від одного до

трьох робочих днів з моменту подачі заяви по безробіттю.

Аналізуючи умови, розмір та тривалість надання матеріальної допомоги за

законодавством України, зазначимо, що Фондом соціального страхування на

випадок безробіття не приділено належної уваги питанню стимулювання

безробітних до пошуку роботи, що у більшості європейських державах є

важливою умовою отримання права на матеріальне забезпечення. Зокрема

відсутня залежність умов та розміру отримання допомоги по безробіттю від

активних дій безробітного щодо свого працевлаштування. Цю проблему ми ще

будемо обговорювати у наступних підрозділах дисертації. Зараз же наголосимо

на тому, що практика зарубіжних країн виходить із дещо іншої позиції. У них

визначаються додаткові умови, необхідні для отримання матеріальної допомоги

по безробіттю, серед яких важливе місце відведено саме стимулюванню до

пошуку роботи. У Великобританії поширена практика посилення правил

отримання допомоги по безробіттю, а також створення стимулів для

непрацюючих погоджуватися на пропоновані їм роботи. У цій державі з квітня

2014 року допомогу по безробіттю виплачують тільки тим британцям, які готові

або 30 годин на тиждень безкоштовно займатися громадськими роботами

(наприклад, підмітати вулиці або доглядати за хворими), або відвідувати
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навчальні курси, або щодня відмічатися в центрах працевлаштування [120, с. 38].

Зазначимо, що надання допомоги по безробіттю тісно пов’язано із певними

вчинками та окремими обов’язками безробітних. У тій же Англії з жовтня 1996

року допомога по безробіттю залежить від наданого безробітними звіту в

адміністративні органи про те, як вони шукали робоче місце. Варто зазначити,

що, формулюючи стратегічні завдання у сфері ринку праці та зайнятості

населення, які є спільними для всіх країн-членів Європейського Союзу, Рада

Європи виходить з урахування ситуації на ринку праці в кожній конкретній

країні [121,с. 167]. Нормами законодавства України такі випадки не передбачені,

а тому розмір допомоги визначається виключно відповідно до тривалості

страхового стажу та розміру доходу особи. Порядком надання допомоги по

безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним

підприємницької діяльності, передбачено виключні випадки відкладення та

скорочення допомоги по безробіттю, підстави для її припинення, а також

поновлення її виплат [104]. Отже, на нормативно-правовому рівні відсутня

жодна норма, яка б ставила в залежність розмір допомоги по безробіттю від

окремих дій безробітного, а це б значно підвищувало мотивацію безробітного до

пошуку роботи. Як ми вже наголошували вище, допомога по безробіттю є

пасивною політикою держави по відношенню до осіб, які втратили роботу.

Відзначимо, що безробітний має сам бути заінтересований у пошуку роботи і

його дії не повинні зводитися лише до відвідування центрів зайнятості,

семінарів, роботодавців виключно за виданим центром зайнятості направленням

тощо. А тому доцільним було б розглянути можливість щодо запровадження

певного обов’язку для безробітного стосовно самостійного пошуку ним роботи,

а для більшої його зацікавленості розумним було б внести норми щодо

залежності розміру допомоги по безробіттю від результативності такого пошуку.

Для реалізації зазначеного обов’язку варто окремо створити ефективний

механізм співпраці працівників центрів зайнятості, самих безробітних та

роботодавців, визначити засади їх взаємодії, шляхи обміну інформацією тощо.

Досліджуючи розміри матеріальної допомоги на випадок безробіття у
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зарубіжних країнах, можна констатувати про її досить високий рівень, який

може забезпечувати гідне існування людини в умовах безробіття. Для

порівняння наведемо розміри допомоги по безробіттю в Україні та окремих

зарубіжних країнах. В Україні допомога по безробіттю не може перевищувати

чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на

теперішній час – 6400 грн.) та не може бути менше ніж 1160 грн. (з 01 квітня

2017 року – 1280 грн.). Допомога по безробіттю у мінімальному розмірі (544

грн.) надається безробітним, страховий стаж яких протягом року до реєстрації

становить менше 6 місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового

державного соціального страхування, або звільненим з останнього місця роботи

з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3,4,7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45

КЗпП України [122].

Проаналізувавши умови, розмір та тривалість надання матеріальної

допомоги на випадок безробіття, зазначимо, що розмір та тривалість її виплати в

цілому є подібними до тих, які діють в більшості європейських державах. Проте

потребують удосконалення умови отримання матеріальної допомоги, оскільки не

враховано всі чинники, які впливають на її отримання та розмір. Варто

посилювати дії щодо стимулювання до працевлаштування, ставлячи в залежність

розмір та тривалість отримання матеріальної допомоги по безробіттю,

аналізувати причини втрати роботи, а також враховувати інші чинники у своїй

сукупності, які можуть впливати на розмір та тривалість виплати матеріальної

допомоги, про які ми говорили вище.

2.2 Формування джерел коштів страхування за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття

Страхування за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття посідає значне місце у системі соціального

захисту безробітного населення та реалізовується за рахунок коштів, які

передбачені за таким видом страхування. Зазначені кошти спрямовуються на
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забезпечення компенсації особам втраченого ними заробітку на протязі певного

періоду часу, відбувається також перерозподіл грошових коштів, які

спрямовуються на здійснення виплати матеріальної допомоги між окремими

громадянами з числа безробітних, оплату послуг за навчання, перенавчання,

підвищення кваліфікації, перепрофілювання працівників, надання їм соціальних

послуг тощо. Проте, аналізуючи ряд статистичних даних та враховуючи

соціально-економічне становище у державі, можна із впевненістю констатувати,

що на сьогодні, на жаль, досліджуваний вид соціального страхування не здатний

у повному обсязі здійснити матеріальне забезпечення безробітних, що

обумовлено дефіцитом грошових коштів у Фонді. Спостерігається тенденція до

збільшення кількості осіб, які отримують допомогу по безробіттю, а отже, і

збільшення видатків на здійснення страхових виплат. Все це впливає на

матеріальне становище Фонду, а значна кількість отримувачів допомоги

спричиняє дефіцит коштів Фонду. Ситуація навколо соціального страхування на

випадок безробіття ускладнюється й тим, що наразі створена недостатня

фінансова база для здійснення виплат за окремими видами допомоги. Така

ситуація пов’язана із різними чинниками. Л.Ю. Петрученко, наприклад,

зазначає, що на формування доходів бюджету Фонду негативно впливає низький

рівень заробітної плати в Україні, від якого залежить наповнюваність Фонду,

заборгованість із заробітної плати, при загальному збільшенні зареєстрованих

платників страхових внесків зменшується кількість роботодавців, які не

сплачують страхові внески, непрозорим, на думку науковця, є й процес

перерозподілу коштів Фонду між регіонами держави [123, с.127-128]. Ми

погоджуємося із таким твердженням, оскільки рівень заробітної плати є

важливим чинником наповнення бюджету Фонду, адже саме із неї здійснюється

відрахування за страховими внесками страхувальника. Чим більше осіб, які

отримують офіційну заробітну плату, тим більше страхових внесків сплачується

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття, а отже, здійснюється фінансове наповнення бюджету Фонду.

Легалізація заробітної плати – це важливий крок до наповнення Фонду
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страхування на випадок безробіття. Конструктивним у цьому напрямку є також

підхід А.А.Сидорчук, відносно того, що головним джерелом фондів соціального

страхування, які існували до 2016 року в нашій державі, є нарахування на фонд

оплати праці для суб’єктів господарювання (вони становлять частину

собівартості продукції цього суб’єкта) та заробітну плату найманих працівників

[124, с. 473-474]. Отже, низький рівень оплати праці є негативним явищем не

тільки з точки зору її впливу на соціально-економічний рівень життя конкретної

особи, а й фінансової стабільності та функціонування створених у державі

фондів, суть яких зводиться до організації соціального захисту населення, яке

цього потребує. Ю.М. Маршавін зазначає, що реалізація пропозицій щодо

зменшення у три рази частки роботодавців у єдиному соціальному внеску, що

спрямовується у страховий Фонд на випадок безробіття, при жебрацьких

розмірах зарплат не лише ставить під сумнів можливість виконання страховим

Фондом передбачених законодавством функцій, а й демонструє намагання

великого бізнесу відійти від вирішення соціальних проблем суспільства, що

суперечить поширеній в Європі ідеї соціально відповідального підприємництва.

Підтримка цього кроку владою свідчить про занепад соціального партнерства в

Україні – однієї із важливих ознак громадянського суспільства, рух до якого

багато років декларується вітчизняними політиками як важлива мета [10, с. 5]

 На формування коштів на соціальне страхування на випадок безробіття

негативно впливає така тенденція як заборгованість по заробітній платі, яка є

досить поширеним негативним явищем у нашій державі. Згідно з даними, які

містяться на офіційному сайті Державної служби статистики України,

заборгованість із виплати заробітної плати на грудень 2017 року по всіх областях

України становить 2581,7 млн. грн. [ 125], станом на 01.04.2018 такий показник

по Україні становить 2422,2 млн. грн. [126]. Бачимо незначне зменшення

заборгованості по заробітній платі у поточному році в порівнянні із попереднім,

проте очевидним є те, що борг залишається досить значним. Забезпечення

виплати заборгованості по заробітній платі є гарантією сплати страхових внесків
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по загальнообов’язковому державному соціальному страхування на випадок

безробіття, а отже, і суттєвого наповненням Фонду коштами.

При дослідженні формування джерел коштів на страхування на випадок

безробіття варто наголосити на одній тенденції, яка визначає можливості

формування зазначеного Фонду, джерел його надходжень. А.А. Сидорчук

здійснює співвідношення формування доходів бюджету та доходів фондів та

наголошує на тому, що фінансові ресурси соціального страхування формуються

лише шляхом використання такого інструменту як внески (відрахування), тоді як

формування бюджетів передбачає застосування цілої низки обов’язкових

платежів (податків, відрахувань та ін.) [124, C. 472]. Ми погоджуємося із

твердженням щодо того, що формування доходів Фонду та доходів бюджету

значно відрізняється між собою, проте доходна частина Фонду формується не

тільки за рахунок сплати внесків, оскільки Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

передбачено, що джерелами формування коштів Фонду є інші надходження

відповідно до законодавства України, про які ми будемо говорити нижче. Крім

того, кошти, сплачені до Фонду страхування на випадок безробіття,

характеризуються тим, що вони у випадку настання в особи страхового випадку

повертаються у вигляді матеріальної допомоги, в той час як кошти, сплачені як

податок, до особи не повертаються. Про таку закономірність коштів страхування

зазначає у своєму науковому дослідженні Н. В. Шаманська, яка наголошує, що

взаємовідносини, які виникають при сплаті страхових внесків до Фонду,

диктуються правовою природою таких внесків. По-перше, держава в

централізованому порядку визначає норму страхових внесків і їх платників.

Обов’язковий характер страхових платежів проявляється також у фінансових

санкціях. Визначаючи сутність страхових внесків як форми накопичення коштів,

які повертаються до індивіда в разі настання страхового випадку – безробіття,

науковець зазначає, що ототожнення страхування з оподаткуванням є

стратегічною помилкою. Зокрема, сплачуючи податок, платник не отримує

прямого еквіваленту, тобто податок виступає в ролі безповоротної фінансової
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участі індивіда у витратах суспільства. Основою страхування, на відміну від

оподаткування, є еквівалентність, повний паритет сторін, а не однобічне

вилучення [127, с. 92]. Отже, кошти до Фонду соціального страхування на

випадок безробіття мають властивість повертатися до індивіда у випаду

настання страхового випадку, а тому їх формування є досить важливим

процесом та потребує поглибленого вивчення і аналізу основних причин та

факторів, які впливають на їх формування та акумуляцію.

В аспекті дослідження джерел формування коштів за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття варто наголосити на тому, що проблема наповнення зазначеного

Фонду обумовлена різними чинниками, які існують у державі. Одним із них є

несприятлива соціально-економічна політика на ринку праці, яка

характеризується відсутністю належного як попиту, так і пропозиції на ринку

праці, податковим навантаженням на малий та середній бізнес, активним

процесом міграції робочої сили за межі України тощо. Особливої гостроти в

умовах соціально-економічної кризи набуває проблема тіньової зайнятості,

відсутності легалізованої заробітної плати, адже саме із офіційного заробітку

роботодавцями здійснюється сплата страхових внесків, які є одним із головних

джерел формування доходів Фонду на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування. Отже, варто ще раз наголосити на тому, що проблема формування

коштів Фонду лежить в площині вирішення інших важливих проблем, які

існують у суспільстві, зокрема щодо легалізації заробітної плати, з якої

здійснюється сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, розвитку малого та середнього бізнесу. З цього приводу варто

погодитися із думкою Ю.М. Маршавіна, який зазначає, що головним напрямом

зменшення фінансового навантаження на бізнес щодо соціального внеску із

одночасним збереженням рівня соціального захисту безробітних є розширення

бази платників внесків за рахунок легалізації зайнятості. Вихід із тіні хоча б

половини із 4,5 млн. працівників, які за офіційними (явно заниженими) даними

працюють у незареєстрованому секторі економіки, створить передумови для
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зменшення частки роботодавців у єдиному соціальному внеску на 10-12

відсоткових пунктів, тобто до 25-27% фонду оплати праці [10, с. 5]. Дійсно,

політика зайнятості має бути спрямована на створення нових робочих місць,

розвиток нових видів підприємницької діяльності, легалізації заробітної плати,

участі працівників та роботодавців у системі загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, результатом якої має стати

сталість системи соціального страхування. З цього приводу доцільною є думка

Е.М. Лібанової, яка стверджує, що фінансову стабільність системи соціального

страхування можливо забезпечити на основі ефективної та гідної оплати праці.

Відповідно, центр тяжіння вдосконалення соціального страхування має

зміститися до сфери соціально-трудових відносин, тобто необхідно принципово

змінити нинішню тенденцію в оплаті праці, суттєво підвищити її величину у

структурі ВВП і собівартості продукції [128, с. 10]. Резюмуючи, зазначимо, що

зростання заробітної плати працівників передбачає також збільшення обсягу

відрахувань до фондів соціального захисту, а отже, і його фактичного

наповнення відповідними коштами, формування резерву коштів тощо. На вплив

заробітної плати на доходну частину Фонду соціального страхування вказує і

Н.В. Шаманська, яка говорить про те, що практика встановлення розмірів

відрахувань до страхового Фонду на випадок безробіття як роботодавців, так і

працівників потребує більшої гнучкості та диференціації з урахуванням

фінансового стану підприємств і розмірів заробітної плати застрахованих осіб.

Розмір заробітної плати найманого працівника, тобто ціна його робочої сили, як і

ставки відрахувань із заробітної плати до страхового Фонду, безпосередньо

впливають на інтенсивність та якість пропозиції робочої сили, на можливості її

розширеного відтворення [127, с. 91-92].

Окремою проблемою формування коштів Фонду є нестабільність

ринкової економіки, яка виражається у відсутності належних умов для розвитку

малого та середнього бізнесу, стимулів для суб’єктів підприємницької діяльності

у розвитку власної справи. Малий та середній бізнес в Україні майже не

розвивається, а та незначна кількість підприємств, які все ж таки існують,
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характеризуються нестабільністю та нетривалістю життєвого циклу.

Досліджуючи поняття нестабільної економіки, варто погодитися із позицією

О.М. Грабчук, яка під нестабільністю економіки розуміє відсутність

гарантування повної зайнятості, стабільного рівня цін, наявність інфляції; також,

на її думку, це та економіка, яка знаходиться в стані нерівноваги внаслідок

внутрішніх і зовнішніх факторів та супроводжується інфляційними процесами,

занадто дорогими кредитами тощо [129, с. 81]. Економіка України на сьогодні

має досить нестабільний характер та характеризується поширенням негативних

явищ, серед яких варто назвати такі: нестабільний фінансовий стан підприємств,

установ, організацій, що зумовлює скорочення як виробництва, так і зайнятості,

різке підвищення цін, розвиток інфляції, зниження курсу національної валюти

України, коливання економічних процесів, виникнення інших проблем

правового регулювання фінансового становища держави. Всі ці фактори

призводять до зубожіння значної частини населення України, зниження

соціальних гарантій, різноманітних кризових явищ у державі тощо. Проте одним

із найбільш негативних явищ є збільшення безробіття у державі із нестабільною

економікою, яке досить швидко розвивається та спричиняє ряд інших

негативних наслідків. Економічну нестабільність у державі досить часто у

науковій літературі пов’язують із безробіттям. О.О. Мамалуй, характеризуючи

економічну нестабільність, всю увагу зосереджує на явищі безробіття,

зазначаючи, що «економічна нестабільність також супроводжується

інфляційними процесами» [130, с. 129]. А безробіття, в свою чергу, спричиняє

відсутність отримання офіційної заробітної плати працівниками, сплати внесків

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття, а отже, і відсутнє важливе джерело формування коштів Фонду.

Наступна проблема формування коштів соціального страхування полягає

у наявності постійних внутрішніх проблем у державі, які суттєво впливають на її

економічне становище. Такими внутрішніми проблемами є постійне загострення

ситуації у східних областях України, проведення антитерористичної операції.

Ситуація ускладнюється значною кількістю внутрішньо переміщених осіб, які,
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залишивши постійне місце проживання, потребують допомоги. Крім того, до

внутрішніх проблем у державі нами віднесено і постійні політичні чвари у

діяльності вищих органів державної влади, які досить часто не йдуть на спільні

компроміси, не вирішують конкретних питань щодо подолання безробіття,

підвищення заробітної плати для громадян, вчинення активних дій стосовно

припинення зростання безробіття та подолання його негативних наслідків,

відсутність належних програм соціально-економічного розвитку держави,

підвищення рівня її стабільності, закріплення їх на міжнародному рівні.

Виникнення окремих внутрішніх проблем спричинено і самими громадянами,

які в пошуках більш оплачуваної роботи, додаткових джерел для існування

погоджуються на роботу без офіційного оформлення трудових відносин, тим

самим нехтуючи не тільки власною безпекою та соціальним захистом, а й таким

чином впливаючи на формування коштів до відповідних фондів соціального

страхування, тим самим позбавляючи себе можливості на отримання відповідних

видів допомоги при настанні страхового випадку.

Особливо гостро на сьогодні стоїть проблема недосконалості

нормативно-правової бази, яка регулює окремі правові аспекти здійснення

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття. О.П. Кириленко та О.В. Петрушка на прикладі ресурсів Пенсійного

фонду зазначають, що системні недоліки чинних нормативно-правових актів

полягають насамперед у неспроможності забезпечити рівноцінну участь у

державному пенсійному страхуванні всіх груп його учасників, а також у

відсутності дієвих норм, які забезпечують прозорість, публічність формування і

використання ресурсів Пенсійного фонду [131, с. 91]. У свою чергу, про

недосконалість нормативно-правової бази в сфері формування коштів на

здійснення соціального страхування на випадок безробіття наголошує й Л.Ю.

Петрученко. Науковець зазначає, що звужують фінансові можливості Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття й окремі законодавчі обмеження джерел доходів. Це стосується тих

незастрахованих осіб, матеріальне забезпечення яких здійснюється за рахунок
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коштів Фонду: військовослужбовців Збройних сил України, Державної

прикордонної служи України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони,

інших військових формувань, Служби безпеки України тощо, звільнених з

військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на

пенсію [123, с. 127]. Тобто науковець у даному випадку вважає, що скорочення

чисельності незастрахованих осіб, які не мають права на пенсію, є негативним

явищем, оскільки матеріальне забезпечення таких осіб здійснюється за рахунок

коштів державного соціального страхування на випадок безробіття. Крім того,

ситуація навколо соціального захисту таких осіб характеризується значною

тривалістю, що спричиняє використання значних витрат зазначеного Фонду. За

таких обставин, на нашу думку, доцільно було б здійснити певний розподіл

витрат на виплату матеріальної допомоги як за рахунок коштів Фонду на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, так

і за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зазначимо, що недосконалим на сьогодні є законодавство у сфері саме

формування коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» джерелами формування коштів

Фонду є: 1) страхові внески страхувальників; 2) суми фінансових санкцій,

застосованих відповідно до цього Закону та Закону України «Про зайнятість

населення» інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-

підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та

використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість

населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до

закону на посадових осіб та громадян за такі порушення; 3) кошти Державного

бюджету України, що спрямовуються до Фонду у випадках, установлених

законом; 4) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі

резерву коштів Фонду; 5) благодійні внески підприємств, установ, організацій; 6)

інші надходження відповідно до законодавства України [14]. Отже, на рівні

Закону визначено основні джерела формування коштів за страхуванням на
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випадок безробіття, але разом із тим вказано й на можливість використання

інших надходжень відповідно до законодавства України. Крім того, наголосимо,

що проблема обмеженості власних фінансових ресурсів соціального страхування

актуалізує питання щодо їх оптимізації, пошуку методів і способів їх

примноження. Наукові погляди на  шляхи зміцнення фінансової бази

соціального страхування серед вітчизняних науковців різні, однак у більшості

випадків вони зводяться до уніфікації фінансових потоків у системі соціального

страхування, а саме: підтримується думка щодо запровадження єдиного

соціального внеску на території України [132, с. 109-110; 133; 134, с. 236]. Ми ж

більш схильні до думки щодо необхідності розширення джерел коштів

соціального страхування на випадок безробіття, оскільки значна частина тих, що

передбачені статтею 16 профільного Закону, не є ефективними. Визначаючи на

законодавчому рівні можливість формування коштів Фонду за рахунок інших

надходжень відповідно до законодавства України, законодавець надає

можливість здійснювати формування коштів Фонду за рахунок інших джерел,

які не передбачені цим Законом, що, на нашу думку, є досить важливим,

оскільки варто розширювати надходження грошових коштів до Фонду, в тому

числі й за рахунок пошуку альтернативних джерел доходу, оскільки з часом

окремі джерела формування коштів можуть ставати неефективними.

Зокрема у науковій літературі поширеною є думка, відповідно до якої не

всі передбачені профільним Законом джерела формування коштів на зазначений

вид страхування є ефективними. О.О. Кундицький надає наступну їх

характеристику: «Основним джерелом коштів Фонду є збори на обов’язкове

соціальне страхування на випадок безробіття. Доходи Фонду формуються,

головним чином, за рахунок внесків роботодавців. Дещо менше коштів

надходить внаслідок утримань із заробітної плати працівників. Незначними є

надходження у вигляді асигнувань з Державного бюджету та інших джерел.

Мала частка надходжень із бюджету та інших джерел пояснюється тим, що Фонд

є самодостатнім, хоча в кризових умовах ці надходження мають тенденцію до

зростання» [135, с. 96]. Ми погоджуємося із такою позицією науковця щодо
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незначної ефективності окремих джерел формування коштів за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття. Зокрема в умовах постійних внутрішніх конфліктів, які існують в

Україні, більшість грошових коштів виділяється на забезпечення військових

потреб, а тому незначними є асигнування із Державного бюджету України,

спрямовані на допомогу при формуванні коштів Фонду на випадок безробіття,

хоча вони спрямовуються на забезпечення соціального захисту особи, а

отримання матеріальної допомоги по безробіттю для більшості безробітних є та

залишається єдиним джерелом доходу. На підставі вищенаведеного варто

зробити висновок про можливість збільшення асигнувань з Державного бюджету

України на формування коштів Фонду з метою їх використання на забезпечення

соціального захисту населення. Крім того, зазначимо, що Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

передбачено, що джерелом формування коштів Фонду є кошти Державного

бюджету України, що спрямовуються до Фонду у випадках, установлених

законом. Але у цьому ж Законі не передбачено конкретних випадків, коли

використовуються кошти Державного бюджету, а також чітко не визначено

механізм їх цільового використання та конкретні випадки, коли це є доцільним

та необхідним. Досліджуючи зазначену проблему, О.В. Соловйов зазначає, що

кошти Фонду формуються за рахунок сплати страхових внесків роботодавцями.

При здійсненні виплат застрахованим особам держава є гарантом надання

матеріального забезпечення та соціальних послуг Фондом, стабільної діяльності

Фонду. Тобто діє принцип субсидіарності, який передбачає, що в разі нестачі

коштів для виплат застрахованим особам, виплати будуть здійснюватися за

рахунок коштів держбюджету [136, с. 181]. В даному випадку застосовується

принцип субсидіарної відповідальності Фонду та держави, проте механізм

реалізації такого принципу законодавчо чітко не передбачений.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» закріплена можливість формування коштів

за зазначеним видом страхування за рахунок інших надходжень відповідно до
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законодавства України, але переліку чи прикладу таких надходжень

законодавцем не названо. Тому на науковому рівні все частіше обговорюють

проблему формування коштів за зазначеним видом страхування у контексті,

зокрема, виявлення нових джерел їх поповнення. Як зазначає з цього приводу

І.М. Серватинська, стратегічно важливим для Фонду є пошук нових джерел

фінансування, у зв’язку з цим доцільно здійснювати передбачені статутами

операції. Проте часто при їх реалізації мають місце зловживання. Тому

наступним тактичним напрямом є впровадження системи моніторингу та

запобігання цим зловживанням. Такий моніторинг повинен здійснюватися як

громадськими організаціями, так і правоохоронними органами, і, крім виконання

безпосередніх завдань, доцільно також покласти на нього функцію консультанта

з підвищення ефективності використання тимчасово вільних коштів. Такі зміни

дозволять збільшити наповнення бюджету фондів, а отже, і його ефективність в

цілому [137, с. 209-210]. У даному випадку науковець наголошує на проблемі

пошуку нових джерел формування коштів Фонду, звертаючи при цьому увагу на

важливість здійснення саме контролю у зазначеній сфері з метою запобігання

зловживанням при формуванні коштів Фонду страхування. Здійснення такого

контролю науковцем покладається як на представників громадськості, так і

представників правоохоронних органів. Особливо важливе значення має

контроль за тими грошовими коштами, які є тимчасово вільними і які можна

використовувати на різноманітні цілі, що передбачені законодавством.

Досліджуючи можливості впровадження інших джерел формування

коштів Фонду на страхування на випадок безробіття, наголосимо на тому, що

Законом передбачено здійснення благодійних внесків підприємствами,

установами, організаціями як одного із джерел формування коштів Фонду

страхування. Проте зазначений вид джерела доходів є досить нестабільним,

оскільки сплата благодійних внесків є добровільним правом підприємств,

установ, організацій, а тому внесення зазначених коштів в більшості випадків

залежить від фінансово-економічного становища цих суб’єктів, позиції їх

керівництва, наявності вільних грошових коштів, бажання надавати відповідний
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вид допомоги тощо. Крім того, законодавцем не названо правову основу

діяльності зазначених підприємств, тобто не деталізовано, якими мають бути

підприємства, установи, організації за джерелом їх походження: створені

виключно та території України чи можуть носити міжнародно-правовий

характер. На нашу думку, визначення чіткої позиції у цій сфері є необхідним з

метою уникнення колізій при фактичному формуванні та подальшому

використанні грошових кошів, отриманих від підприємств, які зареєстровані не

на території України, а за її межами. Також така наша позиція обумовлена тим,

що у зв’язку із соціально-економічною ситуацією підприємства перебувають на

межі вживання, а тому більшість з них не мають додаткових коштів на надання

благодійної допомоги, чого не скажеш про міжнародні організації та міжнародні

фонди. У той же час, нами на основі аналізу діяльності у сфері здійснення

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття зроблено висновок про активність впровадження на території України

ряду міжнародних норм та міжнародних стандартів у сфері здійснення

зазначеного виду страхування. Наразі Україною ефективно здійснюється

співпраця із різноманітними підприємствами, установами, організаціями, які

перебувають за межами України, міжнародними організаціями, міжнародними

фондами тощо, які, в свою чергу, можуть надавати окрему фінансову підтримку

у сфері формування коштів Фонду на випадок безробіття. З огляду на значний

розвиток міжнародних норм у сфері соціального страхування на випадок

безробіття, їх активне впровадження у національне законодавство, вважаємо, що

зазначені міжнародні фонди можуть стати важливим джерелом формування

коштів Фонду у випадку здійснення ними відповідних внесків. Проте внески з

боку міжнародних організацій та міжнародних фондів хоча прямо й не

заборонені законом, проте й відсутня норма, яка б їх дозволяла. З огляду на

вищенаведене та з метою уникнення колізій у майбутньому, пропонуємо на

законодавчому рівні, а саме у статті 16 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
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закріпити внески міжнародних організацій та міжнародних фондів як важливе

джерело формування коштів страхування на випадок безробіття.

Проаналізувавши систему формування коштів за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, варто відзначити,

що в цілому ця система відповідає міжнародним стандартам та положенням,

проте вона містить старі адміністративні методи управління, удосконалення яких

значно підвищить функціонування системи в цілому та діяльності Фонду

зокрема. На нашу думку, варто дещо удосконалити організаційну структуру

Фонду та окремі положення щодо формування джерел коштів за зазначеним

видом страхування, оскільки Законом України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття» джерела формування

коштів є обмеженими. Досліджуючи проблему формування коштів соціального

страхування, М.П. Шаварина зазначає, що з метою збільшення фінансових

ресурсів соціального страхування доцільно використовувати альтернативні

джерела формування їхніх бюджетів. Одним із резервів поповнення дохідної

частини бюджетів фондів є капіталізація фінансових ресурсів з розміщенням

тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у комерційних банках [138, с.

255]. Подібна думка висловлена й іншим науковцем – І.М. Серватинською, яка

вважає, що в умовах дефіциту бюджету Фонду особливої ваги набирає напрям

співпраці з державними банківськими установами. Тому для підвищення

привабливості фондів, збільшення майбутніх пенсій громадян, а також

отримання додаткових надходжень до бюджету фондів науковець пропонує

запровадити змішану пенсійну систему з розміщенням частини відрахувань

фондами до державних банків. Таким способом буде забезпечено додаткове

нарощування накопичень. У той же час, на думку автора, вільні кошти фондів

також доцільно вкладати в державні банки як відносно стабільні з метою

забезпечення їх обертання і капіталізації [137 с. 163]. Статтею 16 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» також передбачено, що джерелом формування коштів Фонду є

доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів
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Фонду [14]. Але Закон не вказує, куди, як, в якій кількості розміщуються вільні

грошові кошти, не встановлює механізм їх повернення тощо. Отже, на

науковому рівні і на рівні законодавства задекларовано можливість внесення

коштів до банківських та фінансових установ, що дозволить банківській системі

отримати додаткові грошові надходження, а фондам і застрахованим особам –

ймовірно підвищити рівень доходу без суттєвого ризику. Ми ж вважаємо, що

таким чином вирішувати питання наповнення дохідної частини бюджетів фонду

у нашій державі є недоцільним, що обумовлено наступними чинниками: по-

перше, нестабільною соціально-економічною політикою держави, яка

характеризується скороченням чисельності банківських та фінансових установ

шляхом позбавлення їх ліцензій на зайняття банківською діяльністю. Наприклад,

протягом 2013 року Національний банк України відкликав 36 ліцензій, протягом

2014 – 47 ліцензій, протягом 2015 – 93 ліцензії, 2016 року – 96 ліцензій та

протягом 2017 року – близько 50 ліценцій [139]. Аналізуючи зазначену

статистику, варто відзначити, що вклад вільних грошових коштів Фонду на

депозитних рахунках у комерційних банках не є гарантією отримання певних

відсотків у майбутньому, а навпаки – значним ризиком їх неотримання взагалі.

Зазначений вид формування джерел доходів міг би бути ефективним виключно у

державах із високим рівнем економіки та стабільною економічною і політичною

ситуацією у державі. По-друге, розміщення коштів на рахунках у комерційних

банках може стати одним із факторів для вчинення корупційних діянь з боку

окремих посадових осіб Фонду, їх нецільового використання тощо, а тому для

запровадження такого джерела формування коштів Фонду на випадок

страхування має бути розроблений та втілений у життя відповідний ефективний

механізм здійснення контролю за використанням таких коштів та

безпрецедентний механізм їх повернення з банківських та фінансових установ у

повному обсязі.

Одним із перспективних шляхів фінансового забезпечення соціального

страхування на випадок безробіття є вчинення ряду організаційних, юридичних,

фінансових дій у сфері загальнообов’язкового державного соціального
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страхування на випадок безробіття. Важливе значення для формування коштів

Фонду є забезпечення їх належного використання. Ми вже неодноразово

наголошували на законодавчому положенні щодо того, що кошти Фонду мають

використовуватися виключно на ті цілі, які передбачені Фондом, а тому варто

забезпечити організацію суворого контролю за здійсненням цього процесу.

Наголосимо, що на законодавчому рівні забезпечено здійснення контролю за

цільовим використанням та формуванням коштів соціального страхування на

випадок безробіття Фондом загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття. Так, статтею 34 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

передбачено, що Фонд має право перевіряти достовірність відомостей, поданих

роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання

роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі

відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки,

виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або

порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду. До обов’язків

Фонду також віднесено здійснення контролю правильності витрат за

страхуванням на випадок безробіття, передбачених цим Законом та іншими

нормативно-правовими актами з питань страхування на випадок безробіття,

правильність призначення роботодавцем та виплати застрахованим особам

допомоги по частковому безробіттю. На необхідності здійснення суворого

контролю за формуванням коштів соціального страхування та їх цільовим

використанням  постійно наголошується і на науковому рівні, оскільки

відсутність контролю за певних обставин може створювати підґрунтя для

зловживань. Наприклад, протягом 2011-2012 років виконавча дирекція Фонду

соціального страхування включала до актів приймання-передачі та оплачувала

окремі послуги з проведення семінарів та експертизи документації, розробки

систем профілактики, технічних правил і рекомендацій, виготовлення та

розміщення публікацій у засобах масової інформації, які насправді не надавалися

[140]. І це не поодинокі випадки вчинення дій щодо протиправного
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використання коштів Фонду. Законом передбачено, що нагляд за діяльністю

Фонду здійснює наглядова рада, яка контролює виконання Фондом статутних

завдань та цільове використання ним коштів. Наглядова рада складається з 15

осіб. До неї входять у рівній кількості представники держави, застрахованих осіб

і роботодавців. Відповідно до статті 14 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

метою державного нагляду є контроль за дотриманням законів та інших

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на

випадок безробіття. Проте зазначений державний нагляд у більшості випадків

стосується цільового використання коштів Фонду, а не їх нагляду при

формуванні зазначених коштів, що також є досить важливим, оскільки джерела

надходження грошових коштів фондів мають бути законними та відкритими.

Аналізуючи норми Закону, констатуємо, що нагляд за формуванням коштів

здійснюється виключно за сплатою страхових внесків страхувальниками, в той

час як поза увагою залишаються інші джерела формування коштів Фонду, які

визначені у статті 16 профільного Закону. Таким чином, ми ще раз наголошуємо

на необхідності встановлення суворого контролю за формуванням коштів за

зазначеним видом страхування на випадок безробіття щодо всіх передбачених

законом джерел формування коштів Фонду соціального страхування на випадок

безробіття не тільки виключно з боку самого Фонду та його наглядового органу,

а й з боку інших суб’єктів формування коштів Фонду, громадських організацій,

представників громадськості тощо. Наприклад, представники підприємств,

установ, організацій можуть здійснювати контроль за сплатою своїх благодійних

внесків, а особи, які сплатили штрафи, накладені відповідно до закону на

посадових осіб та громадян за порушення встановленого порядку, – за сплатою

страхових внесків та використанням коштів Фонду, недотриманням

законодавства про зайнятість населення як джерела формування коштів Фонду

загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

Важливим аспектом формування джерел коштів страхування за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок
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безробіття є вчинення активних організаційних дій, пов’язаних із здійсненням

діяльності щодо цільового використання грошових коштів Фондом. Н. Г.

Савченко зазначає, що спрямування значного обсягу фінансових ресурсів на

покриття адміністративних витрат фондів соціального страхування можна

вважати доцільним лише на етапі створення таких фондів, на «старті роботи»

всієї системи соціального страхування. Такі високі показники накладних витрат

свідчать про недосконалість організації та функціонування вітчизняної системи

соціального страхування, низьку економічну ефективність використання

страхових коштів [141, с. 115-116]. Але ми не погоджуємося із таким

твердженням, оскільки вважаємо, що вчинення організаційних дій при

здійсненні страхування на випадок безробіття є запорукою нормального

функціонування органів, що здійснюють зазначений вид страхування,

гармонізації діяльності при формуванні джерел коштів страхування, координації

дій щодо їх використання, вчинення конкретних заходів, спрямованих на

формування зазначених коштів. Наголосимо, що на сьогодні потребують

подальшого пошуку шляхи оптимального співвідношення різноманітних

організаційних дій, спрямованих на формування коштів Фонду, що полягають у

здійсненні активної взаємодії Фонду із страхувальниками при сплаті ними

страхових внесків, надання їм різноманітної консультаційної та інших видів

допомоги тощо.

У процесі дослідження організаційних дій щодо формування джерел

коштів страхування за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття слід аналізувати не тільки проблеми

формування коштів, а й їх видатків та здійснення контролю за їх використанням

у комплексному співвідношенні. Важливе значення для підвищення

ефективності страхового Фонду на випадок безробіття, недопущення випадків

крадіжок і шахрайств має забезпечення його більшої прозорості, зокрема через

систематичну публікацію в засобах масової інформації, включаючи Інтернет-

ресурси, детальнішої інформації про надходження і витрати коштів Фонду.

Відсутність такої інформації не дає змоги суспільству, громадськості, у т.ч.
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учасникам Фонду, аналізувати ефективність витрат, породжує недовіру серед

реальних і потенційних платників внесків до його діяльності, стимулює їх відхід

у тіньову економіку [78, с. 95]. Ми погоджуємося із наведеною вище позицією

науковця, оскільки вважаємо, що діяльність Фонду, в тому числі й щодо

формування доходів та видатків, має бути відкритою, прозорою, висвітленою у

засобах масової інформації та детально регламентованою і підкріпленою

відповідними документами. Крім того, розглядаючи існуючу структуру

формування коштів Фонду, варто погодитися і з позицією Н.Г. Савченко, яка

наголошує на мобілізації та акумуляції фінансових ресурсів. Науковець звертає

увагу на те, що у межах системи соціального страхування повинен

функціонувати такий фінансовий механізм, який був би спроможний

забезпечити максимально можливу мобілізацію потенційних фінансових

ресурсів. Ці кошти становитимуть фінансовий потенціал системи соціального

страхування, яким необхідно вдало розпорядитись. Вчений наголошує на тому,

що в умовах трансформаційних змін системи соціального страхування

організаційне регулювання її фінансових відносин має відбуватись на основі

принципів паритетного управління та механізмів соціального діалогу сторін

соціального партнерства. Саме такий розвиток фінансових відносин дозволить

посилити взаємну фінансову відповідальність суб’єктів соціальних страхових

відносин, створити умови для забезпечення фінансової збалансованості системи

соціального страхування [141, с. 116].

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що основі шляхи формування

джерел коштів страхування за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття мають включати в себе комплекс дій:

організаційних, юридичних, фінансових тощо. З метою раціонального

формування та використання джерел коштів мають розроблятися стратегічні та

тактичні напрямки формування нових та удосконалення існуючих джерел коштів

Фонду. Формування коштів Фонду повинне бути відкритим, здійснюватися із

урахуванням принципів соціального забезпечення та базуватися виключно на

нормах законодавства.
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2.3 Види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття

Страхування за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття є важливим чинником соціальної підтримки

та надання соціальної допомоги особам, які перебувають в умовах безробіття.

Аспектом здійснення соціального захисту за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття є надання матеріальної

підтримки особам, щодо яких настав страховий випадок. Матеріальне

забезпечення безробітного – важливий елемент  розвитку соціальної держави,

здійснення соціального захисту, вирішення ряду матеріальних та соціальних

проблем людини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Варто

погодитися із думкою О.В. Назимко, яка зазначає, що нехтування очевидними

соціальними проблемами людей, які потребують матеріально-грошової

допомоги по безробіттю або ж є безробітними через брак робочих місць,

відсутність рівнозначних професійно-трудових альтернатив або втрату роботи

під впливом тих чи інших соціально-економічних та багатьох інших обставин,

може призвести до широкого соціального невдоволення та/або справжнього

соціального вибуху [142, с. 161]. Дійсно, ми вже неодноразово наголошувати на

тих негативних наслідках, які може спричинити безробіття, а тому, перш за все,

варто вчиняти відповідні заходи щодо його запобігання, а у випадку настання –

дії щодо його подолання.  В цілому  політика зайнятості населення існує у двох

формах: активній і пасивній. Надання матеріального забезпечення за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття варто розглядати як пасивну політику держави, що здійснює

підтримку безробітних шляхом надання їм грошової допомоги із відповідних

спеціальних фондів страхування.

Дослідженню проблем зайнятості населення завжди було приділено

достатньо уваги з боку як вітчизняних,  так і зарубіжних науковців,  а шляхи та

напрямки подолання безробіття неодноразово були предметом обговорення на
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засіданнях різноманітних органів державної влади як місцевих, національних,

так і міжнародних. Так, наприклад, у 2010 році на саміті ЄС 2010 року були

обговорені питання загальноєвропейського безробіття. Виокремлено десять

напрямків подолання проблеми: 1) намагатися забезпечити кожного робочим

місцем у поєднанні з перепідготовкою та за підтримки державного фінансування

(у тому числі з Європейського соціального фонду); 2) заохочувати

підприємництво та створення робочих місць, наприклад шляхом зниження

пов’язаних із заробітною платою витрат на робочу силу і надання гарантій; 3)

підвищувати ефективність національних служб зайнятості шляхом надання

інтенсивного консультування, навчання та пошуку роботи в перші тижні

безробіття, особливо для молодих безробітних; 4) підвищувати якість навчання і

стажування; 5) сприяти більшій відкритості ринків праці шляхом забезпечення

стимулів до праці, ефективної активної політики на ринку праці та модернізації

системи соціального захисту, що також призведе до більш повної інтеграції

знедолених груп, включаючи інвалідів, низькокваліфікованих і мігрантів; 6)

удосконалювати навички на всіх рівнях у навчанні, зокрема надавати всім

випускникам шкіл знання, необхідні для пошуку роботи; 7) використовувати

мобільність робочої сили відповідно до попиту та пропозиції робочої сили; 8)

визначати можливості для працевлаштування та покращувати навички

прогнозування; 9) надавати безробітним і молодим людям змогу відкрити

власний бізнес шляхом, наприклад,  впровадження бізнес-навчання та підтримки

стартового капіталу або зниження чи усунення оподаткування; 10) передбачати

та управляти реструктуризацією на основі взаємного навчання та обміну

позитивним досвідом 143]. Більшість із наведених вище напрямків на сьогодні

закріплено законодавством України, а також розроблено шляхи щодо їх

реалізації. Актуальності в умовах розвитку соціальної держави набуває

матеріальне забезпечення безробітних, яке варто розглядати як важливий

елемент існування людини, забезпечення її мінімальним рівнем захисту,

спроможністю задовольняти її мінімальні потреби та потреби її сім’ї. Що ж таке

матеріальне забезпечення та які його види існують у державі? Аналізуючи норми
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чинного законодавства у сфері здійснення загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, варто окремо наголосити на

тому, що у чинному профільному Законі не закріплена дефініція поняття

«матеріальне забезпечення на випадок безробіття», що, на нашу думку, є досить

негативним явищем, оскільки не дозволяє однаково тлумачити його сутність,

значення матеріальної допомоги, цілей, видів тощо різними суб’єктами. А тому

важливим є нормативно-правове закріплення поняття матеріального

забезпечення безробітних для однозначного розуміння його сутності по

відношенню до зазначеної категорії осіб. Отже, ми пропонуємо статтю 1 Закону

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» доповнити новим терміном – «матеріальне забезпечення

безробітних» – і розглядати його як різновид соціально-правового забезпечення

осіб, які втратили заробіток, здійснення їх соціального захисту та забезпечення

соціальними гарантіями шляхом надання передбачених Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

видів допомоги по безробіттю за рахунок створеного Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, який акумулює кошти на здійснення зазначених виплат. Види

матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття чітко передбачено у Законі України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Так згідно із статтею 7 Закону видами матеріального забезпечення на випадок

безробіття: 1) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для

організації безробітним підприємницької діяльності; 2) допомога на поховання у

разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні. Окремим

видом, на нашу думку, слід назвати допомогу по частковому безробіттю. Проте,

аналізуючи норми Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» та підзаконні нормативно-правові

акти у зазначеній сфері,  наголошуємо на тому, що під матеріальним

забезпечення слід розглядати й допомогу по частковому безробіттю, кошти, які
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виплачуються за здійснення професійної підготовки або перепідготовки,

підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах,

у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на

підприємствах, в установах, організація, здійснення профорієнтації.

Розглянемо зазначені види допомоги більш детально. Найпоширенішим

видом надання матеріальної допомоги є допомога по безробіттю. Як зазначає

Р.І. Іванова, допомоги – це всі грошові, періодичні, соціально-аліментарні

виплати, які мають характер державної допомоги та надаються громадянам у

випадках та на умовах, передбачених законом, із компенсаційною та іншою

метою [144, с. 7]. Матеріальна допомога по безробіттю є одним із найбільш

ефективних заходів державної підтримки безробітних, засобом стимулювання до

пошуку роботи та їх зайнятості. Розглядаючи допомогу по безробіттю,

зосередимо увагу на неоднозначному її розумінні у різних державах світу, що

обумовлено специфікою соціально-економічного розвитку країн із різним рівнем

ринкової економіки, розвитком соціального захисту громадян. У зарубіжних

державах встановлюється різний розмір допомоги по безробіттю, неоднакова її

тривалість, відмінні підстави надання та припинення її виплат, залежність

розміру виплат від тривалості трудового стажу тощо. Виплата допомоги по

безробіттю чітко передбачена не тільки нормами національного законодавства, а

й виступає відповідною гарантією міжнародного права. Важливим міжнародним

актом варто назвати Конвенцію МОП про допомогу особам, котрі є

безробітними з незалежних від них обставин та Рекомендацію про страхування

на випадок безробіття і стосовно різних видів надання допомоги безробітним

№ 44 від 1934 року [145], інші документ Міжнародної організації праці. Згідно з

її нормами допомога надається у вигляді періодичних виплат, що, як зазначає

Н.В. Манцурова, нараховуються наступним чином: 1) за умови виплати внесків в

період трудової діяльності або з урахуванням попереднього заробітку допомоги

встановлюються в розмірі не менше 50% від попереднього заробітку, причому

допускається призначення максимальної за величиною допомоги або за сумою

заробітку, що підлягає обліку, або за середньою зарплатою працівників даного
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району; 2) якщо допомоги не засновані на внесках або попередніх заробітках, то

їх розмір повинен складати не менше 50% від встановленої законом мінімальної

заробітної плати чи від заробітної плати звичайного некваліфікованого робітника

або забезпечувати мінімум, необхідний для покриття витрат на основні життєві

потреби [146, с. 84-85]. Законодавством України передбачено, що допомога по

безробіттю виплачується застрахованим особам диференційовано залежно від

страхового стажу та від тривалості безробіття у відсотках до визначеного

розміру: у перші 90 календарних днів безробіття у розмірі 100 відсотків

встановленого розміру допомоги; протягом наступних 90 календарних днів – 80

відсотків; у подальшому – 70 відсотків. Можна зробити висновок, що розмір

матеріальної допомоги на випадок безробіття є не меншим, ніж це проголошено

на міжнародно-правовому рівні, що є свідченням наближення України до

міжнародно-правових норм та стандартів у сфері здійснення соціального

захисту. Отже, передумовами здійснення виплати матеріальної допомоги є

наявність у особи страхового стажу, що обчислюється як сума періодів,

протягом яких особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та сплачувала

страхові внески особисто або через рахунки роботодавця та роботодавцем та про

який ми говорити у попередньому підрозділі.

На сьогодні потребує удосконалення політика щодо оптимізації витрат

Фонду на матеріальне забезпечення безробітних. Як вважає Ю.М. Маршавін,

така оптимізація має здійснюватися через удосконалення системи допомоги по

безробіттю при збереженні (а можливо й збільшенні) її розміру за рахунок

скорочення тривалості безробіття, більш коректного ставлення до визначення

розміру і терміну виплати допомоги по безробіттю, посилення механізму, який

би стимулював отримувачів допомоги до активних дій у пошуках роботи,

намагання скорішого працевлаштування або зайняття підприємницькою

діяльністю. Терміни виплати допомоги по безробіттю мають враховувати

реальні можливості щодо працевлаштування, ситуацію в конкретний момент на

регіональному ринку праці, а розмір – попередні заробітки застрахованих осіб,

тривалість їх трудової діяльності, активність у пошуку роботи [10, с. 7].
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Досліджуючи аспект матеріального забезпечення безробітних, зазначимо, що

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» передбачено, що допомога по безробіттю в Україні

характеризується єдиним підходом до її надання відносно всіх категорій осіб, які

стали безробітними, не здійснюється їх розмежування та специфікація.

Протилежна ситуація спостерігається у високорозвинених зарубіжних державах,

як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Відповідно до законодавства цієї

країни існують різні види допомоги по безробіттю в залежності від статусу

працівника, обставин, з якими пов’язане настання безробіття тощо. Так, у США

програми допомоги і ресурси для безробітних громадян поділяються на види: 1)

допомога по безробіттю у зв’язку із стихійним лихом (DUA) – виплачується

особам, які втратили роботу чи спроможність одержувати дохід як самозайняті

особи через стихійне лихо та оголошення президентом США надзвичайного

стану для подолання його наслідків; 2) допомога по безробіттю федеральним

працівникам, що виплачується певним категоріям державних службовців

федерального рівня, які втратили роботу; 3) допомога по безробіттю колишнім

військовослужбовцям, яка виплачується колишнім військовослужбовцям певних

категорій, які втратили роботу; 4) додаткова допомога по безробіттю, яка

виплачується у часи масового безробіття особам, у яких завершився період,

протягом якого їм виплачувалася звичайна допомога по безробіттю; 5) допомога

по безробіттю особам, які працювали на певних роботах і посадах (TRA) –

виплачується особам, у яких завершився період, протягом якого їм

виплачувалася звичайна допомога по безробіттю і які втратили роботу у зв’язку

із зміною ситуації з імпортом товарів іноземного виробництва [147, с. 12-13].

Отже, у США здійснюється класифікація допомоги безробітним відповідно до

займаних посад, що, на нашу думку, є досить цікавим для можливості

використання такого досвіду в Україні. Вважаємо, що, з однієї сторони, при

визначенні права та розміру матеріальної допомоги безробітному повинен

враховуватися страховий стаж, розмір заробітної плати, яку отримувала особа на

відповідній посаді, тобто при визначенні допомоги по безробіттю необхідно
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здійснювати індивідуальних підхід до кожної особистості, проте, з іншої

сторони, варто розглядати й обставини, які зумовили настання безробіття, статус

особи до отримання права на допомогу по безробіттю, її посаду, виконання

окремих видів робіт тощо. Важливим видається проведення певних

статистичних досліджень не тільки щодо кількості осіб, яким призначено

допомогу по безробіттю, а й категорій осіб, яким призначено таку допомогу.

Поділ допомоги на зазначені види є актуальним для визначення рівня безробіття

в окремих галузях господарства, державному чи виробничому секторах

економіки, військовій галузі тощо. Аналізуючи норми Порядку надання

допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації

безробітним підприємницької діяльності від 15.06.2015 № 613, можна умовно

поділити допомогу по безробіттю за критерієм належності до певної категорії

населення: 1) допомога, що надається молоді, яка закінчила або припинила

навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних

закладах; 2) допомога, що надається молоді, яка звільнилася із строкової

військової служби та потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче

місце; 3) допомога по безробіттю інвалідам; 4) допомога по безробіттю

працівникам Чорнобильської АЕС; 5) допомога по безробіттю особам

передпенсійного віку тощо. Але чіткого визначення та закріплення видів

допомоги по безробіттю на законодавчому та нормативно-правовому рівні наразі

немає. Ми вважаємо доцільним здійснити класифікацію видів допомоги по

безробіттю в залежності від сфери чи галузі виробництва, в якій працювала

особа, на наступні види: 1) допомога по безробіттю для державних службовців;

2) допомога по безробіттю військовослужбовцям; 3) допомога по безробіттю

внутрішньо переміщеним особам; 4) допомога по безробіттю працівникам

сільського господарства; 5) допомога по безробіттю науково-педагогічним

працівникам; 6) допомога по безробіттю медичним працівникам; 7) допомога по

безробіттю працівникам важкої промисловості; 8) допомога працівникам легкої

промисловості тощо.
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Наступний вид допомоги – допомога для організації безробітним

підприємницької діяльності. Зазначений вид допомоги, на нашу думку, є одним

із ключових чинників подолання безробіття у державі, оскільки надає особам

можливість не тільки самореалізуватися у чітко визначеній сфері діяльності, а й

досягнути власного соціально-економічного розвитку, становлення особистості

та розвитку підприємницької діяльності в державі, забезпечити відкриття власної

справи, створення нових робочих місць тощо. Варто погодитися із позицією

О.І. Масної, яка зазначає, що значного поширення набули програми щодо

підтримки малого підприємництва, зокрема стимулювання розвитку

молодіжного підприємництва, допомоги безробітним в організації власного

бізнесу (проведення заходу «Схема підтримки підприємництва», що передбачав

залучення безробітних громадян працездатного віку з наявністю відповідної

суми капіталу для інвестування у бізнес) [148, c. 118]. Розвиток підприємництва

набуває свого особливого значення у невеликих містах та селах та є досить

важливим для підвищення рівня економічної активності населення, розвитку

конкурентоспроможності в межах окремої адміністративно-територіальної

одиниці. Конструктивним є підхід Л.М. Фокаса, який зазначає, що зазвичай

головною метою підприємницької діяльності визнається отримання підприємцем

прибутку. Але останніми роками в умовах постіндустріального суспільства

набула динамізму нова загальносвітова тенденція розвитку підприємництва, яке

усе більше спрямовується на розв’язання соціальних проблем, всебічний

розвиток людини, а економіка стає все більше соціально орієнтованою. Завдяки

цьому забезпечується добробут нації, розширюється зайнятість, створюються

умови для самореалізації особистості (як підприємця, так і найманого

працівника), досягається соціальний прогрес, формуються загальнолюдські

цінності [149, с. 38-39].  Наказом Міністерства соціальної політики України від

15.06.2015 № 613 затверджено Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому

числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької

діяльності, відповідно до якого зареєстрованим безробітним з числа

застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15#n14


137

працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з

відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по

безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької

діяльності [104]. Аналізуючи зазначений Порядок, варто наголосити на тому, що

допомога для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється

як шляхом надання відповідних консультацій та консультаційної допомоги

центрами зайнятості населення, так і шляхом надання безпосередньої

матеріальної (фінансової) допомоги для організації підприємницької діяльності.

Отже, робимо висновок, що допомога носить як грошовий, так і

консультаційний характер. Здійснення консультаційної допомоги при організації

підприємницької діяльності є важливим фактором для безробітного, оскільки

вона передбачає відповідний супровід організації такої діяльності

представниками влади, які у будь-який момент можуть допомогти, скерувати на

правильні дій, дати пораду щодо вчинення відповідних дій тощо. Процес

отримання допомоги для організації безробітним підприємницької діяльності

досить тривалий, він потребує значних затрат часу як з боку працівників центрів

зайнятості, так і з боку безробітного, так як Порядком надання допомоги по

безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним

підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства соціальної

політики України від 15.06.2015 № 613 передбачена досить складна процедура

прийняття рішення про надання такого виду допомоги. Встановлено, що питання

про надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих

безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати

допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі –

комісія) у присутності безробітного (за бажанням). Рішення щодо надання

допомоги по безробіттю одноразово або про відмову в наданні такої допомоги з

урахуванням вимог, визначених у пунктах 2 та 3 цього розділу, приймається

керівником центру зайнятості не пізніше 10 робочих днів після подання

безробітним відповідно до пункту 6 цього розділу документів з урахуванням

висновку комісії щодо здійснення такої виплати. На підставі рішення про
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надання допомоги по безробіттю одноразово в разі державної реєстрації

юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та витягу з Єдиного державного

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівник центру

зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово

[104]. Аналізуючи норми Порядку, можна дійти висновку, що не всім бажаючим

надається такий вид допомоги, що обумовлено, по-перше, фінансовими

ресурсами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття та, по-друге, результатами дослідження наданого

безробітним бізнес- плану. Така норма законодавця є важливою, оскільки для

фінансування обирається найбільш перспективний бізнес-план, особа, яка за

своїми аналітичними та іншими здібностями здатна до введення

підприємницької діяльності, а отже, кошти Фонду використовуються найбільш

раціонально.

На сьогодні у більшості високорозвинених державах досить поширеним

є розвиток відповідних державних програм розвитку малого та середнього

підприємництва, а не тільки надання допомоги на організацію підприємницької

діяльності. Має бути конструктивний зв’язок із розвитком підприємництва та

державними цільовими програмами, спрямованими на розвиток малого та

середнього бізнесу. Тільки в таких умовах можна досягнути оптимального

результату від державних цільових програм та фінансової допомоги безробітним

для організації власної справи. Цікавою є практика фінансової підтримки малого

підприємництва Великобританії. У цій країні роль організатора, спонсора та

головного виконавця заходів відіграє держава. Так, на рівні уряду розробляються

програми надання фінансової допомоги малому підприємництву, серед яких: 1)

«Схема сприяння створенню підприємств», яка передбачає фінансову допомогу

безробітним, що мають намір розпочати власну справу; 2) програми допомоги

молоді у створенні та розширенні власної справи [150, с. 181-182]. Ми ж

вважаємо, що в Україні варто розробляти та реалізовувати відповідні програми

розвитку малого та середнього підприємництва шляхом надання допомоги для

організації безробітними підприємницької діяльності серед молоді, оскільки
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саме молодь вважається перспективною частиною населення, яка здатна швидше

розвиватися відповідно до умов ринкової економіки, характеризується

інноваційним підходом до ведення підприємницької діяльності, швидкою

адаптацією до соціально-економічних та технологічних змін у суспільстві,

розширеними завданнями та цілями, творчим підходом до організації та

здійснення підприємницької діяльності. Особливо гостро проблема залучення

молоді до розвитку малого та середнього бізнесу набуває в умовах відтоку

українців за межі України з метою їх працевлаштування. Тому одним із заходів,

що має вчинятися державою для припинення відтоку безробітної молоді за

кордон, повинен стати розвиток саме «молодіжного підприємництва».

Становлення та розвиток молодіжного підприємництва не є новим напрямком

для нашої держави, багато науковців вже неодноразово піднімали зазначену

проблему, розробляли шляхи її вирішення, проте такі дії варто вчиняти

комплексно, зокрема по відношенню до безробітної молоді. З цього приводу

доцільно погодитися з думкою І.Ю. Думанської, яка, здійснюючи

співвідношення розвитку «молодіжного підприємництва» із визначеним рівнем

допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності, звертає увагу

на її розмір, яка виплачується особам, що мають відповідний стаж, і особам з

числа молоді, які його не мають. Так, науковець наголошує на тому, що в кращій

ситуації знаходяться молоді люди, які мають певний стаж роботи, оскільки

величина допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю визначається

рівнем оплати праці на попередньому місці роботи. Право на одноразову

допомогу мають молоді люди, що досягли 18 років, зареєстровані як безробітні

за місцем проживання і отримують допомогу з безробіття за умови, що на ринку

праці для них немає роботи, яка їх влаштовує [151, c. 199]. Автор вважає, що

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» молодь не має переваг щодо здійснення

підприємницької діяльності, оскільки розмір допомоги на організацію такої

діяльності є однаковим для всіх осіб та досить мізерний. З огляду на

вищенаведене, варто вчиняти дії щодо розвитку саме молодіжного
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підприємництва. Одним із перспективних шляхів руху у зазначеному напрямку,

на наше переконання, може стати розвиток законодавчих програм здійснення

молодіжного підприємництва, суть яких зводиться до надання певних кредитів

та пільг щодо розвитку підприємництва особами віком до 35 років, здійснення

державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. Як зазначає з цього

приводу Й.П. Звонар, у багатьох західних країнах уже протягом кількох

десятиліть успішно застосовується практика стимулювання молодих осіб до

заснування власної справи. В основі механізмів такого стимулювання лежить

пільгове оподаткування діяльності або повне звільнення від податкових платежів

підприємців-початківців на певний час (від одного до трьох років), а також

консультаційна та юридична підтримка процесу започаткування власної справи.

При цьому увага акцентується саме на молодих підприємцях, які мають

потенціал до навчання, до творчої та інноваційної активності, до саморозвитку

тощо [152, с. 148]. У Швеції, яка вважається однією із найбільш розвинутих

країн світу, сприяння зайнятості молоді забезпечується за рахунок розвитку

програм підтримки малого та середнього бізнесу (за умови розробки успішного

бізнес-плану) шляхом надання стартового капіталу за зниженими відсотками і

спрощеного оподаткування. Підприємствам, що працевлаштовують молодь,

надаються спеціальні субсидії на заробітну плату [153]. Вважаємо, що з метою

подальшого розвитку молодіжного підприємництва серед безробітних доцільним

було б на законодавчому рівні передбачити надання допомоги для організації

підприємницької діяльності саме молоді, тобто особам віком до 35 років,

встановити для них відповідні пільги, оскільки спеціалізований Закон України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» не розмежовує надання матеріальної допомоги молоді та іншим

особам, що, на нашу думку, є наслідком відсутності стимулювання молоді до

відкриття власної справи.

Іншим важливим аспектом є розмір отриманої допомоги на організацію

підприємницької діяльності. Вважаємо, що він недостатній, а тому варто

збільшувати державну допомогу безробітним молодим особам-підприємцям для
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започаткування та здійснення власної справи. Знову ж таки, з цього приводу слід

погодитися із думкою І.Ю. Думанської, яка зазначає, що величина одноразової

допомоги для заснування власної справи безробітною молоддю є недостатньою,

порівнюючи з необхідним стартовим капіталом, вона в 10-20 разів занижена

[151, c. 199]. Слід розуміти те, що, навіть маючи перспективний бізнес-план,

проект розвитку власного підприємництва, можна досягнути успіху виключно

тоді, коли є відповідні матеріальні ресурси для його розвитку, чого, на жаль,

немає у нашій державі. Так, Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому

числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької

діяльності, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від

15.06.2015 № 613 передбачено, що виплата допомоги по безробіттю одноразово

здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по

безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької

діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі особам

передпенсійного віку. Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю

для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з

урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру

допомоги, встановленого правлінням Фонду, що діє на дату державної реєстрації

юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. Зміна розміру мінімальної та

максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної

реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, не є підставою для

коригування допомоги по безробіттю, що виплачена одноразово [104].

Фінансова підтримка осіб віком до 35 років у розвитку власної справи є досить

поширеною у високорозвинених державах. Так, наприклад, у Франції

популярним є залучення молоді до програми, за якою безробітним віком до 35

років замість соціальної допомоги надають стартовий капітал для відкриття

власної справи. Понад чверть усіх фірм, що утворилися за останні роки,

фінансувалися за рахунок коштів державного страхування з безробіття. Також це

сприяє появі значної кількості нових робочих місць [154]. У Чехії пріоритетом

політики зайнятості є програми із створення робочих місць, а політика захисту
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від безробіття була більшою мірою орієнтована на програму субсидіювання та

пільгового кредитування безробітних, здатних та готових займатися

підприємництвом, що доповнювалася обов’язковим професійним перенавчанням

безробітних [155, с. 71]. У зарубіжних країнах допомога безробітним для

відкриття власної справи має назву стартового капіталу для організації власної

справи. Таке формулювання, на нашу думку, є більш доцільним, оскільки саме

термінологічне розуміння стартового капіталу передбачає капітал, який

вкладається у будь-яку власну страву з самого початку практичної діяльності

людини у відповідній сфері. Проте варто наголосити на тому, що стартовий

капітал включає не тільки грошові кошти, а й інші активи: засоби виробництва

(будівлі, споруди); матеріальні оборотні елементи виробництва (сировину,

матеріали, пристосування й інструменти одноразового та короткочасного

користування тощо). А тому для позначення допомоги молоді з числа

безробітних варто користуватися терміном «надання стартового матеріального

капіталу для організації власної справи», оскільки держава передбачає надання

таким безробітним виключно допомогу у матеріальній формі. Таким чином, ми

вважаємо, що варто на рівні Закону передбачити надання матеріальної допомоги

у вигляді стартового капіталу особам віком до 35 років з метою розвитку

молодіжного підприємництва. Пропонуємо внести зміни до частини 1 статті 7

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття», в якій окремим видом надання матеріальної допомоги

передбачити надання стартового капіталу у матеріальній формі для організації

молоддю (особами віком від 18 до 35 років) підприємницької діяльності. А

також внести відповідні зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у

тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької

діяльності, які б передбачали механізм, процедуру та умови надання одноразової

виплати для організації безробітними підприємницької діяльності відносно

молоді – осіб віком від 18 до 35 років.

Крім того, окремо наголосимо на тому, що залучення безробітних до

відкриття власної справи сприятиме створенню нових робочих місць, а отже, і
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працевлаштуванню інших осіб. На думку Міністра праці та соціального

забезпечення Китайської Народної Республіки Їня Вейміня, роль держави у

створенні робочих місць та працевлаштуванні необхідно збільшити. За

теперішніх умов найефективнішими способами є створення умов для розвитку

малого та середнього бізнесу. Підприємствам потрібно надавати податкові

пільги, кредити за низькими ставками і заохочувати до розширення штату

працівників [156]. Створення безробітними власного бізнесу – передумова для

надання пільг та гарантій таким роботодавцям, переваг в отриманні ними пільг,

благ та послуг.

Наступним видом матеріального забезпечення відповідно до Закону

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» є допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка

перебувала на його утриманні. Отримання зазначеної допомоги чітко

врегульовано на підзаконному рівні  Порядком надання матеріальної допомоги

по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та

непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на

поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його

утриманні, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики

України (нині – Міністерство соціальної політики України) від 20.11.2000 № 309

[58], відповідно до якого у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на

його утриманні, допомога на поховання виплачується особам, які здійснили

поховання, у розмірі, установленому законодавством. Пунктом 36 наведено

вище Порядку передбачено, що суми матеріального забезпечення на випадок

безробіття, що належать безробітному і залишилися неодержаними у зв’язку з

його смертю, виплачуються непрацездатним особам, які перебували на

утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього

утримання. Такими непрацездатними особами є: 1) діти, які не досягли 18 років,

учні та студенти (курсанти, слухачі, стажисти) денної форми навчання – до

закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років; 2) один із

батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член сім’ї, якщо він не
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працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, які не досягли 8

років; 3) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був

зобов’язаний виплачувати аліменти. Батькам, дружині (чоловіку), а також

членам сім’ї, які проживали разом з безробітним на день його смерті, сума

недоодержаного матеріального забезпечення на випадок безробіття виплачується

і в тому разі, якщо вони не належать до кола непрацездатних осіб, які

перебували на утриманні померлого. Відповідно до статті 21 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка

перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання,

у розмірі прожиткового мінімуму [14]. Крім того, в окремих випадках

законодавець надає право вибору щодо отримання допомоги на поховання

безробітного або члена його сім’ї за різними видами соціального страхування.

Так, передбачено, що у разі смерті безробітного, що є особою з інвалідністю, або

особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали

поховання, виплачується допомога на поховання за цим Законом або допомога

на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими

актами.

Досліджуючи види матеріального забезпечення на випадок безробіття,

варто відзначити, що статтею 7 Закону України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття» було передбачено ще

два види матеріального забезпечення: допомогу по частковому безробіттю та

матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або

підвищення кваліфікації безробітного. Але у 2012 році із прийняттям Закону

України «Про зайнятість населення» зазначені види матеріального забезпечення

були виключені, що, на нашу думку не є досить доречним, оскільки вони

продовжують існувати, фактично врегульовані підзаконними нормативно-

правовими актами, але наразі не закріплені на рівні Закону. Як зазначає Г.І.

Чанишева, враховуючи сучасні соціальні умови, держава вживає заходів,

спрямованих на матеріальне забезпечення осіб, які працюють на умовах
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часткового безробіття [157, c. 45]. Відповідно до статті 1 Закону України «Про

зайнятість населення» часткове безробіття – вимушене тимчасове скорочення

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням

(скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і

структурного характеру без припинення трудових відносин, а допомога по

частковому безробіттю розглядається як кошти Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок безробіття, що

надаються територіальними органами Державної служби зайнятості у районах,

містах, районах у містах (далі – територіальні органи) підприємству для виплати

застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок

вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу

у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення

трудових відносин. Статтею 47 Закону України «Про зайнятість населення»

передбачено, що допомога по частковому безробіттю надається територіальним

органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику

у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі

втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням

(скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин у

випадках, передбачених зазначеною статтею [99]. Більш детально порядок

надання допомоги по частковому безробіттю, питання виплати, розміру та

тривалості надання допомоги по частковому безробіттю врегульовано Порядком

надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженим наказом

Міністерства соціальної політики України від 07.03.2013 № 103 [73]. Відповідно

до зазначеного Порядку виплата працівникам допомоги по частковому

безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення)

виробництва, а допомога по частковому безробіттю надається підприємствам

незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана

з виробництвом продукції. Допомога по частковому безробіттю встановлюється

за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену
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законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної

ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір

допомоги визначається під час затвердження бюджету Фонду, виходячи з

фінансових можливостей, і не може перевищувати прожиткового мінімуму для

працездатних осіб, встановленого законом.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що допомогу по частковому

безробіттю необхідно закріпити як один із видів матеріального забезпечення

безробітного, які встановлені у статті 7 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» з

огляду на наступне: 1) допомога по частковому безробіттю передбачена Законом

України «Про зайнятість населення» та Порядком надання допомоги по

частковому безробіттю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики

України від 07.03.2013 № 103, тобто зазначений вид допомоги фактично існує у

державі, закріплений окремими законами та нормативно-правовими актами.

Відсутність такого виду матеріального забезпечення у статті 7 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» є наслідком неоднозначного розуміння існування зазначеного виду

допомоги. 2) допомога по частковому безробіттю надається у такому розмірі,

який визначається під час затвердження бюджету Фонду, виходячи з фінансових

можливостей, і не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних

осіб, встановленого законом, тобто передбачається пряма залежність розміру

виплат від фінансової спроможності Фонду, а джерелом фінансування також

виступає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття. Таким чином, ми вважаємо, що статтю 7 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» варто доповнити таким видом матеріального забезпечення як

надання допомоги по частковому безробіттю. Подібна ситуація виникає і при

дослідженні іншого виду матеріального забезпечення на випадок безробіття,

який, хоча і не передбачений статтею 7 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
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проте випливає із норм чинного законодавства – надання матеріальної допомоги

у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

безробітного.

Резюмуючи, необхідно наголосити на тому, що, незважаючи на значний

рух у напрямку розвитку матеріального забезпечення безробітного, його рівень

залишається вкрай низьким. Види матеріального забезпечення хоча і передбачені

чинним законодавством України, проте потребують певного доопрацювання та

більш детального дослідження.

Висновки до 2  розділу:

1. Під поняттям «умови надання матеріальної допомоги на випадок

безробіття» варто розуміти сукупність тих обставин, з якими пов’язано

отримання застрахованою особою права та матеріальну допомогу на випадок

безробіття та її фактичну виплату.

2. Виділено наступні умови надання матеріальної допомоги на випадок

безробіття: 1) наявність страхового стажу у безробітного; 2) диференціація

розміру допомоги в залежності від кількості років страхового стажу; 3)

урахування причини втрати роботи (з незалежних чи залежних від особи

причин); 4) вплив розміру заробітної плати за останні 6 місяців, що передують

звільненню, на розмір матеріальної допомоги; 5) наявність відпрацьованих 26

тижнів протягом 12 місяців перед отриманням статусу безробітного.

3. Страховий стаж за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття варто розглядати не тільки як період, за

який особа сплачувала страхові внески, а й як кількісний критерій, який впливає

на величину оцінки грошових виплат при призначенні особі допомоги у випадку

її безробіття.

4. Запропоновано диференційований підхід до строків виплати

матеріальної допомоги на випадок безробіття, критеріїв, що впливають на

визначення розміру виплат. На прикладі врахування рівня безробіття у гірських
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районах запропоновано шляхи для підвищення соціального захисту осіб, які

отримали статус безробітного.

5. Обґрунтовано позицію, відповідно до якої при призначенні матеріальної

допомоги доцільно враховувати й інші чинники у своїй сукупності, серед яких

склад сім’ї безробітного, реальний дохід сім’ї, наявність на утриманні в особи

неповнолітніх чи непрацездатних осіб, врахування обставин, чи є особа

усиновлювачем або піклувальником, умови проживання людини (наявність

власного житла, нерухомого майна, близьких родичів із власним майном тощо).

6. З урахуванням динаміки та співвідношення рівнів безробіття у різних

регіонах України запропоновано диференціювати строки виплат матеріальної

допомоги на випадок безробіття, критерії, що впливають на визначення розміру

виплат.

7. У процесі формування джерел коштів Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття має

використовуватися комплекс дій: організаційних, юридичних, фінансових тощо

–  з метою раціонального формування та використання джерел коштів, повинні

розроблятися стратегічні та тактичні напрямки формування джерел коштів

Фонду.

8. Обґрунтовано позицію, відповідно до якої важливим джерелом

формування коштів страхування на випадок безробіття мають стати внески

міжнародних організацій та міжнародних фондів, а тому доцільно було б

закріпити таке положення у статті 19 профільного Закону.

9. Під матеріальним забезпеченням безробітних варто розуміти різновид

соціально-правового забезпечення осіб, які втратили заробіток, здійснення їх

соціального захисту та забезпечення соціальними гарантіями шляхом надання

передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» видів допомоги по безробіттю за рахунок

створеного Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

на випадок безробіття, який акумулює кошти на здійснення зазначених виплат.
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Приведене визначення запропоновано закріпити у статті 1 Закону України Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

10. Обґрунтована доцільність здійснення класифікації видів допомоги по

безробіттю в залежності від сфери чи галузі виробництва, в якій працювала

особа, яка має такий вигляд: 1) допомога по безробіттю державним службовцям;

2) допомога по безробіттю військовослужбовцям; 3) допомога по безробіттю

внутрішньо переміщеним особам; 4) допомога по безробіттю працівникам

сільського господарства; 5) допомога по безробіттю науково-педагогічним

працівникам; 6) допомога по безробіттю медичним працівникам; 7) допомога по

безробіттю працівникам важкої промисловості; 8) допомога по безробіттю

працівникам легкої промисловості тощо.

11. Запропоновано у Законі України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» передбачити надання матеріальної

допомоги у вигляді стартового капіталу особам віком до 35 років з метою

розвитку молодіжного підприємництва, а також внести відповідні зміни до

Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі щодо одноразової її

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, які б

передбачали механізм, процедуру та умови надання такої виплати.



150

РОЗДІЛ 3

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ

СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

3.1 Поняття соціальної послуги за загальнообов’язковим

 державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, право на

її отримання

Соціальний захист громадян, підвищення рівня та якості їх життя

визнається одним із найбільш важливих напрямків діяльності нашої держави.

Постійні внутрішньодержавні суперечки, нестабільна політична та економічна

ситуація у державі, продовження загострення збройного конфлікту на території

Східної України, розвиток тіньової економіки та тіньового ринку праці

призводить до зниження рівня соціально-економічного життя населення,

скорочення чисельності та кількості робочих місць в органах державної влади,

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях,

сприяє активному поширенню безробіття та трудової міграції працездатного

населення. Участь держави у забезпеченні належного рівня життя свого

населення є ключовою проблемою, а тому остання має не тільки гарантувати

гідне існування кожної особистості, а й створювати ефективні механізми

подолання бідності та безробіття. Одним із перспективних шляхів вирішення

проблеми безробіття залишається розвиток економіки у державі, створення

нових робочих місць, забезпечення гідного рівня оплати праці тощо. Проте у

комплексному співвідношенні соціального захисту населення важливим є

забезпечення надання особі, щодо якої настав страховий випадок і яка отримала

статус безробітного, відповідного соціального забезпечення, соціального

захисту, можливості отримати належну матеріальну допомогу у передбачених

випадках, допомогу у працевлаштуванні, реалізації права на працю, на вільний

розвиток своєї особистості тощо. Держава в особі її органів зобов’язана

забезпечувати належний рівень соціальної безпеки своїх громадян через
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соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальну допомогу, належну

оплату праці тощо.

 Важливе місце у наведеному переліку відведено соціальній послузі, яка

спрямована на задоволення конкретних потреб фізичної особи. І від того,

наскільки якісно та повно надано допомогу кожній окремій особі, залежить

можливість її подальшої реалізації як особистості у державі та участь у

суспільно-економічному житті в цілому. Про важливість поглибленого вивчення

соціальних послуг висловлювався Р.В. Греба, який вважає, що в умовах

реформування системи соціального захисту в Україні особливу увагу слід

приділити соціальним послугам, які надаються державою, оскільки саме вони

впливають на рівень життя населення, на основі якого можна оцінити

результативність державних соціальних витрат [158, с. 6]. Ми погоджуємося із

таким твердженням, адже науковець вдало ставить державні соціальні витрати в

залежність від якості надання соціальних послуг: чим вищий рівень та якість

надання соціальних послуг щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та

підвищення кваліфікації, надання інших послуг безробітним, тим швидше така

особа буде працевлаштована і, як наслідок, їй буде припинена відповідна

виплата із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття, що в цілому можна розцінювати як економію коштів

зазначеного Фонду для здійснення інших виплат у сфері соціального

страхування на випадок безробіття.

Сьогодні поняття соціальної послуги є досить досліджуваним, а її

термінологічне розуміння – дискусійним. Так, соціальну послугу у

різноманітних її вираженням та аспектах досліджували такі науковці: Я.С.

Бєлєвцова, К.В. Дубич, В.М. Литвиненко, С.М. Попова, Л.М. Попова, В.П.

Тимощук, Б.І. Сташків та інші. Проте ні у наукових працях вчених, ні на

нормативно-правовому рівні немає єдності у розумінні зазначеного поняття.

Така ситуація вкрай негативна, оскільки через неоднозначне тлумачення цього

поняття може втрачатися сутність соціальної послуги та її значення як для особи,

так і для держави в цілому. На сьогодні юриспруденція вимагає достатньо
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чіткого понятійного апарату і визначеності застосовуваних юридичних термінів,

а тому важливим є визначення сутності поняття «соціальна послуга» за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття. Зазначимо, що «Великий економічний словник» містить таке

визначення: «Соціальні послуги – це послуги з надання соціальної допомоги

дітям, людям похилого віку та спеціальним категоріям осіб з обмеженими

можливостями догляду за собою» [159, с. 798]. У зазначеному аспекті соціальна

послуга виражається виключно з точки зору здійснення соціального захисту по

відношенню до окремих категорій осіб, відповідного соціального

обслуговування таких громадян. Проте, на нашу думку, це є досить вузький

підхід до розуміння досліджуваного поняття, оскільки у ньому не розкривається

мета та необхідність такого соціального обслуговування, не визначаються

суб’єкти здійснення соціального захисту тощо. Більш широке термінологічне

розуміння соціальної послуги є в енциклопедії «Британіка», у якій остання

ототожнюється із соціальним обслуговуванням, соціальною роботою та

трактується як будь-які послуги, що надаються як державними установами, так і

приватними підприємцями з метою допомоги зубожілим, постраждалим або

уразливим особам чи групам [160]. Подібна думка висловлена і К.Д. Дубич,

відповідно до неї «соціальні послуги» – це сукупність заходів, що спільно

формуються та вживаються органами державної влади, фізичними особами та

недержавними організаціями, спрямованих на пом’якшення або подолання

складних життєвих обставин, соціального становища окремих осіб чи груп

населення та повернення їх до повноцінної життєдіяльності [161, с. 58-59]. Вчені

у зазначених наукових позиціях соціальну послугу пропонують розглядати як

комплекс спільних дій органів державної влади, підприємців та окремих

фізичних осіб, суть яких зводиться до вчинення дій, спрямованих на допомогу

особам, які цього потребують. Проте і такий розгляд соціальної послуги, на нашу

думку, не є зовсім повним та таким, що відповідає реаліям сучасного

соціального захисту, оскільки не охоплює заходів щодо запобігання настання

негативних життєвих обставин, вчинення превентивних заходів тощо.
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Подібне розуміння соціальної послуги визначено і на законодавчому рівні.

У Законі України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV соціальна

послуга трактується як комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим

соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не

можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем.

Статтею 5 Закону визначено такі дві основні форми надання соціальних послуг:

1) матеріальна допомога, яка надається особам, що перебувають у складній

життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги (продуктів

харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу,

взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і

допоміжних засобів реабілітації); 2) соціальне обслуговування – система

соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають

соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або

пом’якшення життєвих труднощів, підтримка їх соціального статусу та

повноцінної життєдіяльності [162]. Тобто на законодавчому рівні сутність

соціального забезпечення також розглядається виключно як надання соціальної

допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою

вирішення їх проблем шляхом виконання окремих послуг, придбання різного

роду матеріальних благ, надання натуральної допомоги тощо. Звичайно ж такий

підхід є виправданим, тому він підтриманий більшістю науковців, які

досліджували проблему соціальних послуг у сфері реалізації соціального захисту

населення. Так, наприклад, С.М. Попова та Л.М. Попова соціальні послуги

розглядають як комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх,

медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні

групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та

потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя [163,

с. 30]. Проте, незважаючи на законодавче закріплення поняття «соціальна

послуга» у спеціалізованому Законі, варто наголосити на існуванні чисельних

наукових позицій щодо його тлумачення та відсутності єдності у визначенні та
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розумінні зазначеного поняття як у цілому, так і при його застосуванні у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття. Одні науковці соціальну послугу співвідносять із нормальним рівнем

життя, інші – із вчиненням дій щодо подолання особою складних життєвих

ситуацій, ще інші це поняття розглядають як здійснення соціального

обслуговування, як призначення соціальної допомоги тощо. Зазначимо, що

термінологічний аналіз соціальної послуги у співвідношенні із здійсненням

соціального обслуговування є досить поширеною позицією серед науковців.

Наприклад, М.О. Буянова зазначає, що соціальне обслуговування є діяльністю

спеціальних організацій щодо надання різних соціальних послуг особам, що

знаходяться з незалежних від них причин в ситуації, яка порушує їх

життєдіяльність і яку вони не можуть подолати самостійно (або за допомогою

осіб, які відповідно до закону зобов’язані їх утримувати) [164, с. 177-178]. У

свою чергу, А.А. Казанчан вказує на те, що соціальне обслуговування, змістом

якого є надання соціальних послуг, може поєднуватися (надаватись разом) з

іншими видами соціального забезпечення у вигляді забезпечення допомогами,

компенсаціями (грошове забезпечення), натурального забезпечення

(забезпечення предметами, речами, майном). Саме ж соціальне обслуговування

має обмежуватися виключно послугами, роботами, заходами, які вчиняються на

користь та в інтересах непрацездатних осіб. Послуги, робота характеризуються

тим, що в їх ході відбувається активна фахова діяльність працівників соціальних,

медичних, освітніх та інших установ, організацій, підприємств, які реалізують

свої професійні вміння, навички щодо соціального обслуговування громадян. До

таких послуг слід віднести, наприклад, надання послуг побутового характеру

(прибирання приміщень, готування їжі та ін.), лікувальних послуг (лікування,

діагностика, консультування, профілактика), освітніх послуг (навчання

непрацездатних громадян у закладах освіти, проходження практики) [165, с. 43].

Конструктивним є підхід Н.М. Стаховської, яка зазначає, що соціальне

обслуговування здійснюється не лише у вигляді надання послуг. Послуга, на її

думку, – це лише одна із форм соціального обслуговування поряд із пільгами,
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натуральною та іншими формами [166, с. 132]. Таким чином, у зазначених

позиціях соціальна послуга та соціальне забезпечення розглядаються воєдино,

здійснюється співвідношення зазначених понять між собою. Проте не всі

науковці погоджуються із зазначеною думкою. Аналізуючи трактування понять

«соціальне забезпечення» та «соціальна послуга» у тлумачному словнику, А.М.

Попович зазначає, що сутність соціального обслуговування стає зрозумілою,

якщо мати на увазі його конкретні види. Послуга передбачає короткочасне

втручання (до досягнення бажаного ефекту). Це конкретна дія, вчинок, що дає

користь, допомогу іншому [167, с. 145]. Дійсно, соціальне обслуговування та

соціальні послуги мають значну кількість спільних рис та загальну мету –

соціальний захист осіб, які цього потребують. Але ми вважаємо, що все ж таки

сутність і соціального обслуговування і надання соціальних послуг зводиться до

здійснення соціальної допомоги особам, вчинення дій щодо полегшення їх

життя. Крім того, науковцем не враховано те, що більшість соціальних послуг

надаються саме в рамках соціального обслуговування та надання соціальної

допомоги. А тому надання соціальних послуг варто розгляди у комплексному

співвідношенні із здійсненням соціального обслуговування, оскільки ці два

поняття є невід’ємними одне від одного.

 В.П. Тимощук, у свою чергу,  під соціальними послугами розуміє послуги,

пов’язані з реалізацією владних повноважень, наприклад, з призначенням

державної соціальної допомоги [168, с. 127]. Ми не зовсім погоджуємося із

думкою вченого відносно того, що соціальна послуга пов’язана із призначенням

соціальної допомоги, оскільки, аналізуючи норми законодавства у цій сфері, ми

можемо констатувати, що соціальні послуги можуть і не стосуватися

матеріальних затрат, отримання матеріальної допомоги, виплати відповідних

грошових коштів тощо. З одного боку, соціальні послуги пов’язані з

призначенням відповідної соціальної допомоги, а з іншого боку, ототожнювати

соціальну послугу та державну соціальну допомогу є недоцільним, оскільки

звужується її зміст та призначення.
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Поняття «соціальна послуга», на думку В.О. Гончарова, можна розглядати

у вузькому та широкому значенні. Соціальні послуги в широкому розумінні, з

точки зору науковця, – це послуги, спрямовані на задоволення різноманітних

соціальних потреб окремих осіб чи груп населення. Соціальні послуги у

вузькому розумінні – це комплекс різноманітних заходів, спрямованих на пенсії

соціальним групам або окремим індивідам, які перебувають у складних

життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або

відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації й повернення до

повноцінного життя [169, с. 7]. Ми ж більш схильні до термінологічного

розуміння поняття «соціальна послуга» у широкому розумінні, оскільки його не

варто розглядати виключно як вчинення заходів, спрямованих на отримання

пенсій особами. Соціальні послуги можуть виражатися не тільки в отриманні

пенсій, а й в інших видах, про які ми будемо детального говорити у наступному

розділі дисертації. Окрему увагу, на нашу думку, варто приділити тлумаченню

терміна «соціальна послуга» щодо здійснення її у сфері запобігання настанню

страхових випадків, тобто вчинення так званих превентивних заходів надання

соціальних послуг. Зокрема таку дефініцію підтримує Я.С. Бєлєвцова, яка

зазначає, що соціальна послуга – це вид діяльності, спрямований на задоволення

основних соціальних потреб людини, попередження та подолання складних

життєвих обставин, які вона нездатна подолати самотужки, з метою поліпшення

або відтворення її життєдіяльності, сприяння соціальній адаптації, поверненню

до самостійного життя [170, с. 5]. У наведеній науковій позиції автор досить

широко розглядає поняття соціальної послуги не тільки з точки зору надання

відповідної допомоги уповноваженими органами особам, які цього потребують,

допомоги у подоланні їх життєвих проблем, а й вчинення дій щодо їх адаптації

до умов життя у подальшому. Надання соціальних послуг у даному випадку

виконує досить широку мету – підтримку життєзабезпечення особи та

підвищення рівня її життя, а також вчинення дій щодо запобігання настанню

негативних наслідків у майбутньому для кожної окремої особи.
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Проведення за рахунок соціальних послуг превентивної діяльності

передбачено у проекті Закону України «Про соціальні послуги», у якому

термінологічне розуміння соціальної послуги в порівнянні з попереднім законом

дещо розширено. Зокрема соціальна послуга вже розглядається як дії,

спрямовані на запобігання виникненню та профілактику складних життєвих

ситуацій, надання постійної, тимчасової, періодичної, разової допомоги особам,

сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно

їх подолати, з метою подолання таких обставин, адаптації до них або мінімізації

їх негативних наслідків [171]. Проект закріплює за соціальною послугою й таке

завдання як запобігання виникненню страхових випадків, здійснення

профілактичної діяльності у зазначеній сфері, недопущення негативних дій

стосовно осіб, які потребують допомоги, чи мінімізація їх негативних наслідків.

Досліджуючи тлумачення поняття соціальної послуги у сфері

соціального страхування на випадок безробіття, зазначимо, що Законом України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» проголошено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення

на випадок безробіття та соціальні послуги. Статтею 7 цього ж Закону

передбачено перелік видів соціальних послуг, проте Закон не містить визначення

поняття соціальної послуги, що, на нашу думку, може призвести до неналежного

надання соціальних послуг уповноваженими на це особами, формального

підходу до їх отримання суб’єктами страхування на випадок безробіття, оскільки

чітко не передбачено алгоритму дій щодо вчинення таких соціальних послуг по

відношенню до безробітних. Також система надання соціальних послуг

залишається недостатньо реформованою та в повній мірі не відповідає

міжнародно-правовим вимогам, нормам і стандартам у сфері соціального

забезпечення при настанні безробіття. Важливим при дослідженні соціальної

послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття є аналіз інших нормативно-правових актів, які регулюють

зайнятість населення та страхування на випадок безробіття в Україні.
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Окремі аспекти надання соціальних послуг безробітним відображено у

Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затвердженому

наказом Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537. Він

передбачає соціальний супровід при працевлаштуванні особи та на робочому

місці, що включає наступне: регулярні зустрічі з отримувачем послуги;

відвідування на робочому місці; психологічне консультування; психологічну

підтримка [172]. Проте цим наказом також не надано конкретної дефініції понять

«соціальна послуга» та «соціальна послуга за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття», а тільки встановлено окремі

види таких послуг, які можуть бути застосовані до осіб, що бажають отримати

роботу та працевлаштуватися.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716

затверджено Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного

втручання, в якому під соціальною послугою розуміють психологічну допомогу

(консультування, підтримку, діагностику, корекцію, психотерапію,

реабілітацію), надання інформації з питань соціального захисту населення,

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами,

представництво інтересів, корекцію сімейних стосунків, допомогу особам, які

постраждали від насильства в сім’ї, допомогу в отриманні безоплатної правової

допомоги, організацію надання невідкладної медичної допомоги, організацію

надання притулку [173]. У даному випадку соціальна послуга визначається

виключно з точки зору здійснення консультаційних та інформаційних дій по

відношенню до особи, яка звертається за допомогою до уповноважених органів

влади. Ми ж вважаємо, що у зазначеному аспекті соціальні послуги

розглядаються досить вузько, оскільки вони, в першу чергу, повинні

задовольняти потреби особи, її інтереси. Наприклад, при наданні соціальних

послуг із загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття особа бажає не тільки отримати певну інформацію щодо відкритих

вакансій та консультацію, а й по можливості певне сприяння при
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працевлаштуванні, фактичну допомогу в отриманні роботи, одержати

направлення на перекваліфікацію, перенавчання тощо. З цього приводу варто

погодитися із позицією Е.К. Гафарової, яка сформувала дефініцію поняття

«соціальні послуги», сутність якої, на відміну від існуючих визначень даної

категорії, виражено через специфічну суспільну споживчу вартість, яка

задовольняє людські потреби соціального характеру завдяки корисному ефекту

нематеріальної форми, що здійснюється на безоплатній або комерційній основі

на національному, наднаціональному рівнях [174, с. 15]. Ми погоджуємося із

твердженням, відповідно до якого соціальні послуги, в тому чисті й у сфері

страхування на випадок безробіття, мають стати мірою рівня соціального

захисту населення в державі, рівня економічного розвитку та економічної

спроможності держави на захист своїх громадян, надання їх реальної можливості

вільно обирати професію, забезпечувати себе роботою, отримувати гідну

заробітну плату.

На підставі вищенаведеного зазначимо, що під поняттям соціальної

послуги у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття слід розуміти конкретну чітко визначену та передбачену

нормативно-правовими актами діяльність держави щодо надання особі, яка у

зв’язку із настанням страхового випадку отримала статус безробітного,

відповідних благ, допомоги як матеріальної, так і інших видів, у відповідності до

потреб людини та яка є необхідною для забезпечення нормального існування

фізичної особи при настанні безробіття. Метою надання соціальної послуги за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням варто визначити

мінімізацію настання негативних наслідків для особи, яка стала безробітною,

забезпечення належного рівня життя такої особи на період її безробіття [175, с.

13].  У науковій літературі особливу увагу приділено дослідженню основних

ознак соціальних послуг, оскільки саме завдяки цьому можна визначити

проблеми, які існують при їх наданні, охарактеризувати слабкі сторони їх

функціонування, а також надати конкретні рекомендації для удосконалення

процедури та якості надання таких послуг тощо. Вчені досить часто соціальні



160

послуги розглядають у контексті співвідношення із державними та публічними

послугами. Російський науковець Л.К. Терещенко, наприклад, співвідносить

соціальні послуги з державними і публічними, де соціальні послуги, так само як і

державні, належать до публічних послуг як частина і ціле. Щодо співвідношення

з державними послугами, то соціальні послуги можуть надаватися як

державними і муніципальними структурами, так і комерційними й

некомерційними недержавними організаціями. Проте здійснюватися вони

можуть як у публічно-правовій формі, так і в приватноправовій. Відповідно,

соціальні послуги можуть бути і державними, і недержавними. Це стосується,

зокрема, освітніх послуг, які можуть бути як державними, так і недержавними

соціальними послугами [176]. Підтримує позицію щодо вивчення соціальних

послуг через їх співвідношення з публічними послугами й науковець Ю.Ю.

Абраменко, яка зазначає, що для соціальних послуг характерними є, по-перше,

суб’єкти, що надають і споживають ці послуги; по-друге, процедура надання і

фінансування послуги; по-третє, імперативний метод регулювання

правовідносин, що виникають. Обсяг послуги, що надається, визначається не

сторонами, а нормативними приписами держави. За ненадання соціальної

послуги органи управління несуть відповідальність [177]. Ми не погоджуємося із

твердженнями наведених вище науковців щодо співвідношення соціальних

послуг з державними, оскільки ці послуги хоча й тісно взаємозв’язані між собою,

проте лежать у різних площинах. Надання соціальних послуг у більшості

випадків здійснюється за сприяння держави, її органів. Вони здійснюються

окремими особами чи організаціями, які не відносяться до суб’єктів державної

влади, а тому можуть бути як державними, так і недержавними. Вважаємо таке

співвіднесення державних та соціальних послуг помилковим, на наш погляд, їх

слід розглядати як окремий різновид послуг, які здійснюються у державі та

спрямовані на забезпечення соціального захисту населення. Відносно соціальних

послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття, то, на наше переконання, їх доцільно віднести вже ж таки до

надання саме соціальних послуг, а не державних послуг, оскільки їх роль полягає
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у забезпеченні соціального захисту, соціальної стабільності осіб, відносно яких

настав страховий випадок та які отримали статус безробітного. Варто зазначити,

що соціальні послуги можуть надаватися виключно фізичним особам, у той час

як державні послуги – як фізичним, так і юридичним особам.

У процесі дослідження соціальних послуг А.А. Сироткіна виокремила такі

їх ознаки: це діяльність, корисність якої визначається результатом, спрямована

на задоволення потреб людей, зокрема тих, які потрапили у складну життєву

ситуацію; вартість послуги формується лише в процесі її надання, хоча ця

властивість має більше практичне значення при наданні послуг за плату;

результат є важливим для особи, яка отримує соціальні послуги, проте він не є

елементом самої послуги і не може бути гарантований виконавцем; задоволення

потреби відбувається в процесі надання послуги; послуги надаються громадянам

в рамках реалізації державних цільових програм; суб’єкти, що надають

послуги, – головні державні та муніципальні установи соціальної служби; вони

мають адресну суб’єктну спрямованість (соціальні послуги надаються чітко

визначеним категоріям громадян); метою соціальних послуг є подолання

негативних обставин, які склалися в житті особи внаслідок настання складної

життєвої ситуації [178, с. 123-129 ]. Подібна думка висловлена й В.М.

Литвиненко, яка зазначає, що основними ознаками соціальних послуг є: 1)

соціальні послуги,  як і будь-які послуги,  являють собою дії або діяльність;  2)

соціальні послуги не є результатом діяльності, оскільки самі є нею; 3) надаються

з метою полегшення умов життя особи, що потрапила в складну життєву

ситуацію та самостійно з нею не може впоратися; 4) характерним для соціальних

послуг є здійснення їх безкоштовно, за часткову оплату або оплатно у випадках,

визначених законом; 5) перелік соціальних послуг визначається законодавством;

6) соціальні послуги надаються особам, які потрапили в складну життєву

ситуацію; 7) суб’єктами надання соціальних послуг є спеціально створені

державні та недержавні установи або фізичні особи у визначених законом

випадках; 8) за якість надання соціальних послуг відповідальність несе держава

[179, с. 8]. З точки зору Б.І. Сташкова, ознаками соціальних послуг є: 1)
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наявність мети – подолання складних життєвих обставин; 2) надання на

некомерційній основі; 3) як правило, нематеріально-речовий характер діяльності

соціальних служб, не пов’язаної із зміною і перетворенням форм матерії та сили

природи; 4) невіддільність процесів виробництва і споживання соціальних

послуг; 5) неможливість нагромадження, зберігання і транспортування більшості

з них [180, с. 21]. Ми погоджуємося із виділенням зазначених ознак надання

соціальних послуг та, враховуючи те, що юриспруденція вимагає достатньо

чіткого понятійного апарату і визначеності застосовуваних юридичних термінів,

їх ознак та особливостей, пропонуємо дещо розширити зазначений перелік,

внаслідок чого виокремити наступні ознаки соціальної послуги у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття:

1) соціальні послуги у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття є одним із видів соціального

забезпечення та соціального обслуговування, що полягає у наданні різних видів

допомоги особам, які стали безробітними;

2) надання соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття визначено та передбачено

нормативно-правовими актами, тобто підстави та порядок їх застосування чітко

нормативно регламентовані. Основним нормативно-правовими актами у  цій

сфері є Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» та Закон України «Про зайнятість

населення»;

 3) соціальні послуги у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття надаються виключно особам, які

отримали статус безробітного. Наголосимо, що соціальні послуги у цьому

контексті надаються виключно фізичним особам. Така позиція підтримана і на

науковому рівні, а саме І.В. Венедіктовою, яка стверджує, що, соціальні послуги

надаються громадянам і лише громадянам, а не юридичним особам [181, с. 89-

90]. У даному контексті соціальні послуги надаються соціально незахищеним
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особам. Варто погодитися із думкою Л.П. Сідєльніка, який констатує, що

споживачами соціальних послуг, як правило, є вразливі верстви населення, які

мають дуже низький рівень доходів, а у багатьох випадках перебувають за

межею бідності. Такі особи, наголошує науковець, не мають можливості обирати

надавачів послуг, аналізувати та порівнювати якість послуги, часто не мають

достатньої компетенції для самостійного вибору, а тому не можуть впливати на

покращення якості соціальних послуг [182, с. 73]. Ми ж вважаємо, що

отримувачі послуг можуть впливати на якість їх надання, якість обслуговування

громадян у відповідних територіальних центрах зайнятості (як у нашому

випадку) шляхом надання письмових рекомендацій з цього приводу, внесення

відповідних пропозицій щодо удосконалення роботи соціальних служб, роботи

їх працівників. У випадку неналежного надання соціальних послуг чи отримання

соціальних послуг не в повному обсязі особа може реалізувати своє право на

оскарження не тільки рішень, дій чи бездіяльності працівників соціальних

служб, а й може поскаржитися на поведінку особи, яка здійснює прийом чи

безпосередньо надає соціальні послуги, тим самим впливаючи на надання таких

послуг. Іншим питання у зазначеному контексті є те, що значна кількість осіб,

які отримують допомогу, дійсно перебувають за межею бідності, а тому радіють

отриманню будь-якої допомоги і «закривають очі» на якість її надання. Для

таких людей важливим є кінцевий результат – отримання соціальної послуги,

матеріальної допомоги тощо;

4) соціальні послуги зазвичай носять безоплатний характер, тобто за їх

отримання особа не сплачує відповідні грошові кошти. Характер надання

соціальних послуг закріплено у спеціалізованому Законі України «Про соціальні

послуги», статтею 7 якого передбачено, що соціальні послуги можуть надаватися

як за плату, так і безоплатно. У цій же статті встановлено перелік осіб, яким

соціальні послуги надаються безоплатно. До нього віднесено: а) громадян, які не

здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; б) громадян, які

перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і
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зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,

бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, осіб, яких визнано біженцями або

особами, які потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід цих

осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум; в) дітей та молодь, які

знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою,

сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким

ставленням у сім’ї [162]. На основі аналізу норм наведеної вище статті

констатуємо, що особи, які є безробітними, мають право на отримання

соціальних послуг, що деталізується у Законі України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття». Відзначимо також, що

про безоплатність надання соціальних послуг йде мова і в Законі України «Про

зайнятість населення», у статті 9 якого зазначено, що кожен має право на

соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується шляхом надання

безоплатних соціальних послуг [99]. Про види таких соціальних послуг ми

будемо говорити в наступному підрозділі дисертації;

5) надання соціальної допомоги на випадок безробіття має свою цільову

спрямованість, під якою Р.В. Греба розуміє забезпечення населення життєво

важливими благами та послугами, тобто підтримку життєзабезпечення і

підвищення рівня життя. Науковець наголошує на тому, що поняття соціальної

послуги, перш за все, повинно відображати такі аспекти, як цільова

спрямованість послуги, характер і кінцеві результати праці, кількість складників

процесу обслуговування і складність надання соціальної послуги, форма

власності господарюючого суб’єкта та відшкодування витрат на надання послуги

і соціальний статус споживача [158, с. 10]. Соціальні послуги у сфері

соціального страхування на випадок безробіття, як і будь-які інші соціальні

послуги, мають свою ціль, яка полягає у працевлаштуванні особи, здійсненні її

підготовки, перепідготовки, перекваліфікації відповідно до тих професій, які на

сьогодні є найбільш актуальними та необхідними у відповідній місцевості;

6) надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття здійснюється за рахунок коштів
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Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття виключно у випадках, які передбачені чинним законодавством;

7) соціальні послуги у випадку безробіття надаються спеціально

уповноваженими на це органами: Фондом загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття, який створений для управління

страхуванням на випадок безробіття, упровадження збору та акумуляції

страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та

надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» , а також територіальними центрами зайнятості населення;

8) формами надання соціальних послуг є: працевлаштування безробітних,

підвищення рівня їх професійної орієнтації, перекваліфікація тощо. Тобто при

наданні соціальних послуг вчиняються відповідні дій щодо надання певних

консультацій, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання

окремих видів компенсацій, вчинення інших дій, спрямованих на сприяння

зайнятості. Соціальні послуги не пов’язані із наданням особі відповідної

матеріальної допомоги;

9) соціальна послуга у сфері соціального страхування на випадок

безробіття характеризується певним супроводом особи, яка стала безробітною,

від отримання такого статусу до її працевлаштування. Він здійснюється шляхом

надання послуг на підставі всебічної оцінки потреб безробітного.

Досліджуючи соціальні послуги у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування, зазначимо, що право на їх отримання чітко

передбачено у Законі України «Про соціальні послуги», відповідно до статті 7

якого право на отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також

іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні на законних

підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи,

на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують

додаткового або тимчасового захисту» [162]. Незважаючи на те, що Закон

України «Про соціальні послуги» вважається рамковим для всіх соціальних

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
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послуг, К.С. Міщенко зазначає, що застосовувати наведене у ньому визначення

поняття «соціальні послуги» для сфери зайнятості не зовсім коректно. Зокрема

згідно із цим документом право клієнтів сфери зайнятості, серед яких

зареєстровані безробітні, роботодавці, особи, які шукають роботу або які хочуть

її змінити, на отримання соціальних послуг виникає через те, що вони

«перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно

подолати». Відносно згаданих категорій довести правомірність виникнення їх

права на соціальні послуги фактом перебування у складних життєвих обставинах

і, тим більше, нездатністю подолати такі обставини самостійно, досить важко.

Право клієнтів сфери зайнятості на соціальні послуги визначено законодавством,

що регулює питання державного соціального страхування на випадок безробіття

[183, с. 54]. Ми погоджуємося із тим, що право на надання соціальних послуг на

випадок безробіття визначається спеціалізованим законом – Законом України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття», відповідно до статті 6 якого право на матеріальне забезпечення на

випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи – громадяни

України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в

Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а також застраховані

особи, які опинилися в стані часткового безробіття [14]. Це право виникає з

настанням страхового випадку – події, через яку застраховані особи втратили

заробітну плату (грошове забезпечення) або інші передбачені законодавством

України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та

зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та здатні

приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу. Право на соціальні

послуги тісно пов’язане із правом на матеріальне забезпечення на випадок

безробіття і соціальні послуги та особами, які підлягають страхуванню на

випадок безробіття, про яке ми говорили в першому розділі нашої дисертації.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що соціальні послуги у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
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безробіття з огляду на їх важливість для підтримки належного рівня соціального

захисту безробітних мають бути закріплені на рівні Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». З

цією метою рекомендуємо у статтю 1 цього Закону внести зміни та закріпити

поняття соціальної послуги у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття.

3.2 Організаційні та правові засади надання соціальної послуги за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Створення ефективної системи надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є пріоритетним

напрямком розвитку нашої держави, який включає підвищення рівня соціальної

захищеності осіб, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, задоволення

соціально-побутових потреб людини. Соціальний захист та вирішення

соціально-побутових проблем людини потребують активної державної політики

у цій сфері, вчинення дій щодо пошуку оптимальної структури забезпечення

соціального захисту населення. Підвищення ефективності надання соціальних

послуг обумовлене необхідністю забезпечення достатнього рівня соціального

захисту населення, впровадження європейських стандартів розвитку соціального

захисту, забезпечення контролю за якістю надання соціальних послуг,

соціального обслуговування громадян. Важливим у процесі надання соціальних

послуг на випадок безробіття є налагодження на належному рівні взаємодії між

тими структурними підрозділами та особами, які надають соціальні послуги, та

тими особами, яким вони надаються. З цього приводу варто погодитися із

думкою В.А. Скуратівського, який, розглядаючи поняття надання соціальних

послуг, визначає його як ланку, що поєднує адміністративно-правову систему

соціального захисту з тими, для кого вона призначена, – населенням. Носієм цієї

функції поєднання є соціальний працівник, який повинен надавати ефективні

соціальні послуги індивідам, сім’ям, групам, громадянам і суспільству з метою
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поліпшення якості життя та функціонування соціуму [184, с. 98-93]. Таким

чином, при дослідженні питання щодо надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття варто окремо проаналізувати діяльність територіальних центрів

зайнятості, до компетенції яких безпосередньо входить надання соціальних

послуг за досліджуваним видом соціального страхування.

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду організаційних та

правових засад надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

страхуванням, варто погодитися із думкою В.В. Харабет та А.І. Андрюшенко, які

відзначають, що на сьогодні ефективність фахової роботи при здійсненні

соціальної роботи у сфері зайнятості знижується у зв’язку з: 1) недосконалістю

правової бази щодо її організації та здійснення; 2) обмеженістю матеріальних та

фінансових ресурсів соціальної організації та соціальних служб, установ,

пов’язаною, у тому числі, з дефіцитом коштів в органах місцевого

самоврядування; 3) некоординованістю дій соціальних служб різного напрямку,

що істотно знижує ефективність системи соціального захисту; 4) нестачею

висококваліфікованих фахівців, котрі мають ґрунтовну підготовку в царині

соціальної роботи; 5) низьким соціальним статусом, щонайперше неадекватно

низькою заробітною платою соціального працівника; 5) слабким розвитком

третього сектору – благодійних фондів, ресурсних центрів тощо [185, с. 391]. Ми

погоджуємося із думкою науковців відносно наведених вище факторів, які

спричиняють проблеми у надання соціальних послуг. У зв’язку з відсутністю

матеріальних стимулів, низьким рівнем заробітної плати працівників

територіальних центрів зайнятості останні не заінтересовані у тривалому

працевлаштуванні на одному підприємстві, здійсненні комплексного підходу до

кожного окремого безробітного, налагодженні з ним соціального діалогу,

універсального підходу до вирішення проблеми працевлаштування безробітного.

На даний час, на жаль, спостерігається тенденція до неналежного виконання

своєї роботи, що виражається виключно у здійсненні швидкого

працевлаштування особи, тобто не здійснюється індивідуальний підхід до
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проблеми працевлаштування конкретної особи. З огляду на вищенаведене, ми

вважаємо, що основним елементом належної організації надання соціальних

послуг є здійснення соціального обслуговування осіб, які звертаються до

відповідних органів з метою працевлаштування. Проте у процесі дослідження

проблеми соціального обслуговування громадян варто аналізувати всі її аспекти:

сам процес обслуговування, компетентність та професійність працівників

територіальних органів, які надають соціальні послуги, рівень їх професійної

підготовки, кваліфікації, розвитку моральних якостей тощо. Необхідно також

окремо наголосити на важливості здійснення організації процесу навчання,

перепідготовки та підвищення кваліфікації, що здійснюється працівниками

центрів зайнятості населення, адже на них покладено важливу роль в організації

навчального процесу безробітних. Для ефективного надання такого виду

соціальної послуги працівники мають також підвищувати рівень своєї

професійності, здобувати додаткові знання, удосконалювати навички, свої

управлінські повноваження, здатність виконувати завдання та обов’язки,

необхідні для проходження служби, навчатися за професійними програмами

підвищення кваліфікації тощо. Таким чином, звертаємо увагу на те, що для

підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг у сфері

здійснення навчання, перепідготовки, підвищенні кваліфікації безробітних

працівників потрібно піднімати на вищий рівень кваліфікацію й працівників

центрів зайнятості, що обумовлено організаційними змінами у виробництві,

змінами кваліфікаційних вимог роботодавців по відношенню до працівників,

численними змінами у законодавстві тощо.

Також окремо наголосимо на тому, що організаційні та правові засади

надання соціальної послуги за загальнообов’язковим державним страхуванням

варто розглядати не тільки виключно з точки зору організації процесу

безпосереднього надання соціальних послуг безробітним, а й організації

внутрішньої структури надання соціальних послуг, що включає в себе

організацію навчання працівників територіальних філій центрів зайнятості,

підвищення їх кваліфікації, оптимізації роботи тощо. При дослідженні
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організаційних засад надання соціальної послуги хотілося б насамперед звернути

увагу на здійснення державного управління органами, що надають соціальні

послуги у зазначеній сфері. С.О. Коваленко зазначає, що функція державного

управління системою здійснення навчання, перепідготовки, підвищення

кваліфікації покладена на Міністерство праці та соціальної політики України та

Міністерством освіти та науки України, яка реалізується через Державний центр

зайнятості, регіональні центри зайнятості. Науковець робить висновок, що

державне управління у цій сфері є централізованим, проте така схема не зовсім

ефективна. Більш ефективною політика держави стосовно професійного

навчання безробітних була б у разі її децентралізації. Обумовлюється це тим, що

на місцях, у регіонах більше проінформовані про потреби ринку праці,

очікування роботодавців стосовно працівників. Крім того, децентралізація

управління професійним навчанням безробітних дозволить центрам зайнятості

не хвилюватися про «невиконання планів» чи про надання відповідним органам

«контрольних цифр» [186, с. 77]. Ми погоджуємося із такою позицією науковця,,

проте не тільки у питаннях перепідготовки безробітних, їх навчанні, а й у

вирішенні ряду інших важливих проблемних питань. Варто відзначити, що на

сьогодні активно розвивається процес утворення об’єднаних територіальних

громад, які акумулюють в собі ряд повноважень у всіх без виключення сферах

людської діяльності, а тому саме місцеві органи влади найбільше зацікавлені у

зайнятості населення відповідної об’єднаної громади, відповідно, вони і вправі

вирішувати питання, пов’язані із зайнятістю населення. Ми вважаємо, що

децентралізація надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням є важливим процесом, оскільки це дозволяє

встановлювати власний набір послуг для безробітних осіб, виходячи із тих

потреб, які існують у кожній окремій територіальній одиниці. Ситуація щодо

здійснення децентралізації у сфері зайнятості населення та самостійного

визначення видів соціальних послуг обумовлена, на нашу думку ще й тим, що

територіальний устрій досить різноманітний, тобто мають місце різні умови

праці, працевлаштування, наприклад, суттєвою є різниця у працевлаштування у
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гірських районах у порівняні із центральною Україною чи півднем нашої

держави, праця у селах та містах тощо. Тобто ми наголошуємо на тому, що і

різнорідність соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття може виходити за ті межі, які

визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття». У попередніх підрозділах уже зверталася

увага на необхідність включення до вищезгаданого Закону положення, яке б

розширювало межі надання соціальних послуг за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, при цьому

вважаємо за необхідне також розглянути можливість надання органам місцевого

самоврядування можливості визначати перелік організаційних форм соціальних

послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття.

Подібна система організації надання соціальних послуг у сфері зайнятості

населення існує у Швеції – країні з найнижчим рівнем безробіття. Аналізуючи

досвід Швеції, акцентуємо увагу на тому, що у науковій літературі зазначено, що

адміністративне управління страховою та соціальною допомогою з безробіття

здійснюється окремо, відповідно, Державною службою зайнятості та Агентством

із соціального страхування. Страхування на випадок безробіття у цій державі є

добровільним, але право на базову допомогу з безробіття мають всі особи, які

задовольняють встановлені вимоги щодо тривалості страхового стажу. Кожен

муніципалітет має право встановлювати власний перелік послуг безробітним, а

загалом існує три основних етапи обслуговування безробітних одержувачів

допомоги: 1-й етап – протягом перших трьох місяців після призначення

допомоги безробітний шукає роботу власними силами, при цьому він періодично

телефонує до кол-центру і доповідає про результати пошуків; 2-й етап – у період

з 91-го по 300-й день безробітному приділяється індивідуальна увага, з ним

проводить співбесіди соціальний працівник-консультант. Безробітному

надається можливість взяти участь у програмі сприяння працевлаштуванню,

йому можуть запропонувати, наприклад, пройти курс професійного навчання
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(перенавчання);  3-й етап, який починається з 301-го дня, коли безробітний

втрачає право на одержання страхової допомоги з безробіття і підпадає під дію

«Програми гарантування зайнятості та розвитку», участь у якій передбачає

проходження трьох етапів: етапу інтенсивної підтримка з боку індивідуального

консультанта; етапу «занурення» в ринок праці через стажування чи навчання; за

необхідності, етапу субсидованої зайнятості [187, с. 10-12]. У даному випадку

має місце особливий підхід до системи здійснення обслуговування громадян.

Характерною рисою є те, що, з одного боку, безробітному надається певна

самостійність у здійсненні пошуку роботи у перші місяці безробіття і,

відповідно, реалізації свого права на працю, тобто здійснюється процес

самореалізації при пошуку роботи, але з іншого – муніципалітети не

залишаються осторонь проблем особи, зобов’язуючи його доповідати про

результати своїх пошуків. У даному випадку муніципалітети здійснюють пасивні

дії, що виражаються у спостереженні за безробітним. Тоді, коли самостійні

пошуки роботи не приносять бажаних результатів, муніципалітети починають

здійснювати активні дії шляхом залучення безробітного до соціального діалогу,

програм сприяння працевлаштуванню тощо. У зазначений період основна маса

відповідальності за здійснення працевлаштування лежить на безробітному, а

муніципалітети лише здійснюють окремі види допомоги таким особам. А вже

третій етап характеризується тим, що муніципалітети беруть на себе

зобов’язання щодо здійснення інтенсивної підтримки безробітних, яка полягає у

налагодженні перепідготовки та перекваліфікації працівника. В Україні ж

організаційні засади надання соціальних послуг організовані дещо по-іншому:

територіальні центри зайнятості з самого початку звернення громадянина

вирішують значну кількість питань, які можна було б вирішити людині

самостійно, тим самим позбавляючи її права на самостійність. Ми вважаємо, що

безробітному варто надавати більшої самостійності у вирішенні проблеми

власного працевлаштування. Зазначимо, з огляду на вищенаведене, що для

України важливим є врахування досвіду Швеції у питанні надання самостійності

безробітним, здійснення децентралізації при вирішенні проблем зайнятості,
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тобто у питанні активного залучення до визначення переліку та безпосереднього

надання соціальних послуг місцевих органів державної влади. Проблема

децентралізації надання соціальних послуг, в тому числі й у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, вже неодноразово обговорювалась у кулуарах вищих органів

державної влади та серед представників науки. Варто згадати позицію К.С.

Міщенка, який зазначає, що серед пріоритетних завдань нашої держави –

децентралізація та деінституціоналізація системи соціальних послуг, визначення

потреб у соціальних послугах на рівні громади, де безпосередньо проживають

споживачі цих послуг, забезпечення безперешкодного доступу до послуг усіх,

хто їх потребує [183, с. 55]. Але надання соціальних послуг на рівні громади у

сфері саме загальнообов’язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття, на жаль, залишається декларативним та потребує подальших

наукових пошуків щодо визначення шляхів запровадження децентралізації у

зазначеній сфері соціального страхування на випадок безробіття.

Досліджуючи організаційні засади надання соціальних послуг, варто

приділити увагу дослідженню окремих соціальних програм подолання

безробіття та активізації зайнятості населення, які фінансуються з Державного

бюджету України. Зазначені програми спрямовані на пошук підходящої роботи

та сприяння у працевлаштуванні безробітних, активізації зайнятості населення.

Розглядаючи організаційні засади здійснення соціальної політики у сфері

зайнятості, слід погодитися із думкою Т.Й. Буди, яка вказує, що одним із

актуальних завдань соціальної політики у сфері зайнятості і, відповідно,

соціальної роботи є розробка соціальних програм, спрямованих на розвиток і

використання трудового та професійного потенціалу працездатного населення.

Це передбачає використання індивідуальних форм соціальної роботи,

забезпечення можливості підвищення кваліфікації у різних формах за

індивідуальним планом, консультування з питань кар’єри. Належне оснащення

робочих місць, забезпечення фахового зростання, підвищення заробітної плати,

збагачення її змісту, поліпшення умов і безпеки праці – це, на думку науковця,
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провідні напрямки гуманітарної політики у сфері зайнятості [188, c. 135].

Державні програми визначають окремі аспекти надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державних соціальним страхуванням, алгоритм дій

учасників таких суспільних відносин. На виконання програм у державі

приймається ряд підзаконних нормативно-правових актів, які встановлюють

порядок надання соціальних послуг. Окремі пункти програм зайнятості у сфері

працевлаштування окремих категорій працівників втілюються у відповідні

постанови Кабінету Міністрів України. До таких актів слід віднести Порядок

працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів,

підготовка яких проводилася за державним замовленням, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784, яким

визначено механізм працевлаштування випускників професійно-технічних

навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням.

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до договорів про

надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених: 1) між

професійно-технічним навчальним закладом і замовником; 2) між замовником,

учнем, слухачем та професійно-технічним навчальним закладом (далі –

багатосторонній договір) [189]. Значну увагу при дослідженні програм

зайнятості населення варто приділити місцевим органам влади. Законом України

«Про місцеве самоврядування», а саме пунктом 1 статті 34 передбачено

повноваження у сфері соціального захисту населення. Так, до відання

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить підготовка і

подання на затвердження ради цільових місцевих програм, в тому числі й щодо

зайнятості населення, що затверджуються районними, обласними радами [190].

Органами місцевої влади, спільно із органами управління соціального захисту

населення, територіальними центрами зайнятості, управліннями освіти,

органами Державної фіскальної служби, представниками роботодавців,

профспілковими організаціями, керівниками інших органів державної влади

здійснюється розроблення спільних короткострокових та довгострокових

програм сприяння зайнятості населення та подолання безробіття. Метою таких
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програм є створення необхідних економічних, організаційно-правових та

соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення, залучення

незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з

обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності, забезпечення

стабільного та ефективного розвитку малого підприємництва тощо. В Україні

зазначені програми активно приймаються та розвиваються. Наприклад, такі

програми запроваджені рішенням міської ради у Фастові (до 2020 року) [191],

Покровської міської ради Дніпропетровської області ( на 2018-2022 роки) [192]

тощо.

Організаційні засади надання соціальних послуг шляхом втілення у життя

окремих соціальних програм є досить поширеним явищем у зарубіжних країнах.

Так, наприклад, Ю.Б. Кравчук зазначає, що для політики Польщі характерним є

здійснення «витратних програм», що забезпечують реалізацію програм

підтримки зайнятості та професійної активізації зайнятих. Ці програми

передбачають поширення таких активних форм протидії безробіттю, як

громадські роботи, відшкодування страхових внесків роботодавцю у випадку,

коли він працевлаштовує безробітного, надання кредитів для створення нових

робочих місць на підприємствах і установах різних форм власності, для

започаткування власної справи безробітним, перепідготовка зайнятих, спеціальні

програми для безробітних, які перебувають у цьому статусі тривалий час,

субсидії випускникам курсів перепідготовки, стажування (апробація) незайнятих

на підприємствах, виплата стипендії випускникам, які продовжують навчання в

регіонах з високим рівнем структурного безробіття, організація «Клубів праці»,

що допомагають безробітним адаптуватися до нових умов життя [193].

Конструктивним у запровадженні програм зайнятості є підхід, наданий Р.В.

Яковенком, який зазначає, що поряд із існуванням спеціального закону про

зайнятість населення на загальних засадах, заходів сприяння та забезпечення

зайнятості населення, а також загальних порядків та умов надання послуг з

працевлаштування, профорієнтації, професійного навчання та перекваліфікації,

надання допомоги з безробіття варто розробляти додаткові спеціальні програми
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щодо закріплення конкретних індивідуально орієнтованих заходів забезпечення

та сприяння зайнятості окремих категорій осіб (інвалідів, молоді, осіб пенсійного

віку або осіб, старших за 45 років, жінок тощо) із закріпленням обсягів

фінансування, чітких завдань, які повинні бути досягнуті під час реалізації таких

програм (у цифрах – кількість працевлаштованих та інші показники),

відповідальних осіб і строків виконання таких завдань [194, с. 104]. На

виконання таких програм здійснюється нормативно-правове закріплення

механізмів залучення не тільки працівників до роботи на підприємствах, а й

роботодавців до створення нових робочих місць. Одним із популярних правових

актів є порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду

соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для

інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1836, який

визначає механізм надання підприємству, установі, організації (крім бюджетних

і неприбуткових), у тому числі об’єднанню громадських організацій інвалідів,

фізичній особі, яка використовує найману працю, дотації на створення

спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі

зайнятості як безробітні. Порядком передбачено, що дотація надається за умови,

що трудовий договір з інвалідом, який працевлаштований на спеціальне робоче

місце за направленням центру зайнятості, не буде протягом двох років з дня

працевлаштування інваліда розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку із

змінами в організації виробництва і праці, в тому числі шляхом реорганізації або

перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення

чисельності працівників чи за угодою сторін [195].

Важливим організаційним аспектом надання соціальних послуг є

здійснення прийому та обслуговування громадян, які звертаються до

територіальних центрів зайнятості населення. Пріоритетне завдання у цьому

напрямку відведено виконавчій дирекції Фонду соціального страхування –

Державній службі зайнятості населення. У 2017 році було розпочато процес

реформування системи зайнятості населення. Як зазначено в постанові правління
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Фонду соціального страхування на випадок безробіття від 15.12.2017 № 153

«Про стан реформування та перспективи розвитку Державної служби

зайнятості», для підвищення якості надання соціальних послуг Державною

службою зайнятості вживаються заходи щодо реорганізації шляхом

запровадження нових стандартів обслуговування населення за рахунок внесення

змін до Регламенту роботи центрів зайнятості стосовно задоволення потреб

клієнтів відповідно до їх запитів, а саме: 1) зміна тривалості часу та підвищення

якості обслуговування клієнтів; 2) проведення заходів з профілювання

безробітних; 3) визначення переліку послуг щодо кожного профілю та

впровадження його в роботу; 4) забезпечення супроводу осіб при

працевлаштуванні та після нього з використанням підходу кейс-менеджменту; 5)

надання послуг з пошуку та підбору персоналу на замовлення роботодавців на

засадах рекрутингу; 6) запровадження опитувань (анкетувань) роботодавців

щодо їх потреби в кадрах та якості соціальних послуг Державної служби

зайнятості; 7) організація роботи представників філій в об’єднаних

територіальних громадах з питань надання соціальних послуг, в тому числі з

пошуку роботи; 8) використання сучасних інформаційних технологій при

пошуку роботи та працевлаштуванні; 9) проведення навчань фахівців служби

зайнятості щодо запровадження в роботу нових стандартів надання соціальних

послуг [196]. Належний рівень обслуговування безробітних громадян сприятиме

розвитку різнобічних інтересів та потреб людини, правильній організації їх

діяльності щодо пошуку роботи, розвитку їх соціальної незалежності,

відновленню знань, умінь, навичок. Обслуговування має приносити користь,

моральне та психологічне задоволення від спілкування, сторони суспільного

діалогу повинні досягнути відповідного консенсусу при спілкуванні, спільно

вирішити проблемні питання, які виникають чи можуть виникнути у процесі

працевлаштування.

Розвиток інформаційного суспільства не стоїть на місці, а тому досить

поширеним на сьогодні є застосування єдиних технологій у здійсненні

обслуговування громадян. Зокрема у діяльності центрів зайнятості все частіше
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починають втілюватися проекти та інновації, покликані зробити службу

зайнятості ближчою до шукачів роботи і роботодавців. До таких нововведень

передусім належать: створення інформаційно-консультаційних центрів,

запровадження в окремих регіонах пілотних проектів з комплексного

обслуговування громадян за принципом «центр під одним дахом», створення

консалтингових центрів та бізнес-інкубаторів, підтвердження неформальної

освіти, розвиток центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості тощо

[197]. Законодавством України передбачено функціонування Єдиної технології

обслуговування незайнятого населення (ЄТОН), метою якої є створення нової,

адаптованої до умов ринкової економіки системи соціального захисту та

самозахисту населення і підвищення ефективності роботи Державної служби

зайнятості щодо надання соціальних послуг клієнтам, які шукають роботу, та

роботодавцям. До основних засад ЄТОН у центрах зайнятості України

віднесено: 1) активізацію власних зусиль клієнтів щодо влаштування свого

життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім’єю та

суспільством; 2) підвищення відповідальності фахівців ЦЗ за ефективність

вжитих заходів та кінцеві результати роботи з клієнтами; 3) зміцнення взаємодії

з роботодавцями як основи підвищення ефективності діяльності центрів

зайнятості; 4) раціоналізацію розподілу персоналу служби зайнятості та

використання його робочого часу; 5) поділ потоків клієнтів залежно від мети

відвідування центру зайнятості; 6) поділ приміщень ЦЗ на функціональні

сектори, в яких незалежно від площі приміщень, особливостей будинку ЦЗ

здійснюються процедури і операції щодо обслуговування клієнтів [198].

Зазначимо, що більшість із вищенаведених єдиних технологій уже впроваджені

та активно здійснюються у нашій державі. Згідно із зазначеною системою в усіх

центрах зайнятості надаються єдині послуги державного стандарту, створюється

єдиний інформаційний простір служби зайнятості, тобто людина з певною

кваліфікацією зможе дізнатися про вакансії, які на сьогодні існують не лише в

своєму регіоні, а й по всій Україні. Відповідно до нової технології проведено

повну комп’ютеризацію і автоматизацію роботи центрів зайнятості усіх рівнів.
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Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення передбачено

існування 8 функціональних секторів: 1) довідково-консультаційний сектор; 2)

сектор самостійного пошуку вакансій; 3) профорієнтаційний сектор; 4)

реєстраційно-приймальний сектор; 5) сектор активної підтримки безробітних; 6)

сектор взаємодії з роботодавцями; 7) сектор навчання та психологічного

розвантаження персоналу; 8) адміністративно-господарський сектор.

Коротко охарактеризуємо їх. У територіальних центрах створено всі зручні

умови для здійснення належного рівня обслуговування громадян. Довідко-

консультаційний сектор включає в себе наявність різноманітної довідкової

інформації щодо роботи центрів зайнятості, прав та обов’язків осіб, які

перебувають у центрах зайнятості на обліку, зразки процесуальних документів

тощо. Сектор самостійного пошуку вакансій допомагає особі на основі

створених інформаційно-довідкових ресурсів самостійно здійснювати пошук

роботи. Для цього вона може скористатися послугами «тач скріну» – дисплею,

який реагує на дотик пальця, щоб ознайомитись з інформацією про вакансії, які

її цікавлять. Особи, які не бажають користуватися такими послугами, мають

можливість зробити це за допомогою паперових носіїв. У випадку відсутності

належних вакансій, особа звертається за допомогою до спеціаліста, який надає

роз’яснення чи допомогу щодо переліку професій, за якими організовує

навчання центр зайнятості, можливостей здійснення перенавчання, підвищення

кваліфікацій працівника, надається інформація про навчальні заклади, які

здійснюють професійне навчання, про зміст окремих професій, а також паспорти

організацій з інформацією про історію підприємства, його виробничу діяльність,

соціально-побутову сферу та інші матеріали, що можуть зацікавити відвідувача

тощо. Це вже розцінюється як профорієнтаційний сектор. Реєстрація особи як

безробітного здійснюється у реєстраційно-приймальному секторі. На

зазначеному етапі проводиться співбесіда працівника центру зайнятості із

безробітним, в ході якої працівник центру зайнятості має з’ясувати причини

звернення особи до центру зайнятості, виявити його основні цілі, потреби,

побажання, наміри щодо майбутньої роботи. При співбесіді формуються основні
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шляхи розвитку працевлаштування особи, розкриваються можливості центрів

зайнятості щодо конкретної особи, здійснюється співвідношення можливостей

особи із тими вакансіями, які на сьогодні існують у центрах зайнятості,

проводиться професійна орієнтація працівників відповідно до наявних вакансій,

визначається прагнення особи до навчання, перенавчання, підвищення рівня

власної кваліфікації, спроможності до отримання нових знань тощо. Значення

співбесіди полягає у визначенні особистісних, професійних, моральних якостей

людини, а також психологічному налаштуванні особи на пошук роботи.

Наступним сектором є сектор активної підтримки громадян, де

безробітний отримує допомогу спеціалістів. У зазначеному секторі безробітні

можуть направлятися на громадські роботи, тимчасові роботи, при необхідності

з ними проводиться профорієнтаційна робота тощо. У рамках зазначеного

сектору активно застосовуються певні навчальні технології, організовуються

різноманітні семінари, в тому числі із залученням до представників інших

органів державної влади. У секторі взаємодії з роботодавцями міститься

інформація для роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які

перебувають на обліку в центрі зайнятості, проводяться спільні заходи з участю

безробітних та роботодавців щодо здійснення працевлаштування. Роботодавцям

роз’яснюють необхідність залучення до працевлаштування осіб за відповідними

державними програмами (працевлаштування молоді, які закінчили вищі

навчальні заклади тощо), ознайомлюють з можливостями надання

роботодавцям-суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують

безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість

населення». Важливим, на нашу думку, є й сектор навчання та психологічного

розвантаження персоналу. Робота і з людьми потребує значним моральних

зусиль: вміння слухати, аналізувати сказане, надавати поради, відчувати

співрозмовника, його настрій, враховувати його побажання тощо. Важливими є й

уміння працівників центрів зайнятості регулювати свої емоції, стримувати себе в

окремих випадках, згладжувати конфліктні ситуації тощо. А тому для певного

психологічного відпочинку персоналу, психологічного розвантаження під час
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роботи утворено зазначений сектор, який передбачає існування

короткострокових перерв для персоналу. Адміністративно-господарський сектор

включає приміщення для роботи осіб, які безпосередньо не контактують із

безробітними.

Здійснення обслуговування громадян забезпечується відповідно до

графіків проведення семінарів, занять, безпосереднього відвідування спеціалістів

шляхом надання талонів на відвідування, у яких зазначаються час прийому,

номер кабінету та відповідальний працівник. З метою безперервного надання

соціальних послуг в територіальних управліннях при здійсненні прийому

громадян запровадженого гнучкий графік обідньої перерви.

Таким чином, проаналізувавши основні сектори, які передбачені Єдиною

технологією обслуговування незайнятого населення, можемо зробити висновок,

що організаційні засади надання соціальних послуг передбачають якісне та

своєчасне обслуговування осіб, які звертаються до центрів зайнятості. При

цьому виключаються черги, зменшується документообіг, вчиняються дії,

спрямовані на своєчасне надання соціальних послуг безробітним, здійснення

належного інформування безробітних про наявні вакансії, їх права та

можливості. Удосконалення якості надання соціальних послуг шукачам роботи

не припиняється. Україна в цьому напрямку активно рухається вперед:

запроваджується досвід високорозвинених зарубіжних країн, приймаються

відповідні стратегії модернізації, програми розвитку діяльності центрів

зайнятості. Як приклад, варто назвати Стратегію модернізації та розвитку

Державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття на 2016-2020 роки, прийняту постановою правління Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття від 16.02.2016 № 96, метою якої є модернізація та розвиток Служби як

сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом щодо

обслуговування шукачів роботи та роботодавців відповідно до їх потреб. Це

передбачає запровадження нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг,
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забезпечення прозорості та дебюрократизації діяльності за рахунок оптимізації

управлінських функцій, посилення фінансової дисципліни та раціонального

використання наявних ресурсів Фонду. Одним із основних завдань реалізації

Стратегії визначено підвищення якості обслуговування шукачів роботи та

роботодавців, у тому числі із застосуванням сучасних методів інформаційно-

роз’яснювальної роботи та інформаційних технологій й удосконалення

комунікацій між учасниками ринку праці, забезпечення прозорості та

відкритості діяльності Служби [199].

У межах дослідження організаційних засад надання соціальної послуги за

загальнообов’язковим державним страхуванням, поряд із здійсненням

безпосередньої профконсультації представника центру зайнятості та

безробітного, варто, на нашу думку, увагу приділити наданню послуг через

Інтернет-ресурси. Із розвитком інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів

використання мережі Інтернет стає все більш популярним. Не є винятком і

здійснення соціальних послуг за різними видами соціального страхування,

оскільки це досить зручно, швидко, комфортно та не потребує додаткових витрат

часу на безпосередню явку до територіального центру зайнятості. На важливості

використання інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів наголошує В.В.

Осадчий, який зазначає, що використання нових інформаційних технологій,

зокрема мережі Інтернет, є доречним, інтерактивним та мобільним способом

проведення професійного консультування. Він, на думку науковця, має ряд

переваг перед роботою профконсультанта-психолога, оскільки забезпечує

цілковиту анонімність та конфіденційність, індивідуальний підхід, доступність у

будь-який час доби, відсутність емоційно-суб’єктивної оцінки, неупередженість,

зворотний зв’язок, що здійснюється за допомогою електронної пошти,

відсутність черг і можливість термінового одержання послуг щодо сприяння

зайнятості, скорочення терміну роботи з метою отримання професійної

консультації та подальшого працевлаштування за рахунок швидкої обробки

результатів профдіагностики, добровільну участь, що стимулює бажання,

територіальну незалежність, власний темп роботи [200, с. 224]. Дійсно, Інтернет
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є досить зручним способом отримання консультації, економнішим щодо

використання часу та ресурсів особою, характеризується відсутністю черг тощо.

Але варто пам’ятати, що ніякі інформаційні технології не замінять процесу

особистого спілкування однієї людини з іншою, ніякі технології, навіть у режимі

відео чи конферанс-зв’язку, не здатні в повному обсязі передати емоції учасників

спілкування. Важливе значення для організації здійснення соціальних послуг

приділено Інтернет-ресурсам та офіційним веб-порталам. Активно

впроваджується послуга електронної черги реєстрації безробітних

http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about, яка  доступна громадянам на порталі

Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні

послуги». Але зазначена послуга стосується первинної консультації чи

первинного прийому особи, оскільки при отриманні статусу безробітного

громадянин зобов’язаний відвідувати фахівця у конкретний час. Також можна

здобути додаткові знання з пошуку роботи на спецкурсах «Прометеус».

Наприклад, обираєте певну професію чи напрям роботи, далі реєструєтеся. Після

чого слухаєте одну-дві лекції в день. Щоразу користувач може перевірити

засвоєний матеріал під час практичного заняття. Це можуть бути тести або інші

завдання. Якщо сумлінно пройти курс, то можна за два тижні отримати

відповідний сертифікат про завершення навчання. Запропоновано

впроваджувати ще таку інновацію як «Всеукраїнський кадровий резерв». Можна

навчитися складати відеорезюме з подальшим його розміщенням у мережі

Інтернет на спеціальних сторінках для пошуку роботи. Віднедавна роботодавці

вже почали цікавитися такою формою відбору працівників. Близько десяти

безробітних, що користуються послугами нашого центру, вже створили

відеорезюме. Дехто вже має перші пропозиції роботодавців. Сподіваємося на

їхнє успішне працевлаштування [201]. Ми вважаємо, що використання

відеорезюме є досить цікавим нововведенням, оскільки надасть можливість

краще оцінити кандидата на посаду, врахувавши його мовлення, жести, манеру

поведінки, комунікаційні здібності тощо. Також така форма економить час

http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about
http://www.dcz.gov.ua/
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роботодавців, надає їм можливість здійснювати порівняння окремих кандидатів

на посаду

Особливого значення набуває інформаційно-роз’яснювальна робота

представників Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття та розвиток інформаційних технологій у

сфері сприяння зайнятості. Ця діяльність дозволяє підвищити рівень свідомості,

обізнаності безробітних тощо. В.В.Синявський виділяє п’ять етапів проведення

консультацій з безробітними.

1-й етап профконсультації. На ньому встановлюється контакт з

безробітним і проводиться орієнтування його на проблему. На цьому етапі

профконсультант вибирає позицію взаємодії з особистістю. На цьому етапі, як

вважає науковець, важливо не стільки допомогти безробітному сформулювати

власну проблему, скільки встановити емоційно довірливий контакт і розвинути

його в ході консультації.

2-й етап профконсультації. Він проводиться з метою збору інформації в

контексті проблеми безробітного (визначення труднощів, ставлення до них

безробітного). При цьому профконсультант задає безробітному конкретні

запитання про хід подій, їх учасників (причини звільнення, до кого клієнт

звертався в пошуках роботи), про конкретні дії і переживання безробітного. Він

висуває декілька гіпотез, які включають загальне уявлення про виникнення

труднощів ( вибір чи зміна професії, втрата роботи) і можливі шляхи й засоби їх

вирішення (порада щодо вибору професії, переорієнтація, перенавчання,

працевлаштування).

 3-й етап передбачає спільну працю профконсультанта і безробітного над

єдиною проблемою, над єдиним предметом їх подальшої спільної роботи. Тут

іде пошук відповіді на питання: «Чого домагається безробітний».

Профконсультант допомагає безробітному визначити, чого той хоче і яким

чином цього можна досягти. Результат повинен бути конкретним і співставним з

теперішнім часом, у деяких випадках доцільно розбити його на ряд проміжних

результатів, які в сукупності приведуть до досягнення бажаного.
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На 4-му етапі йде спільне обговорення способів і варіантів вирішення

виділеної проблеми, причому за безробітним залишається право вибирати

самому спосіб досягнення бажаного результату. Роль профконсультанта, перш за

все, полягає в тому, щоб допомогти безробітному сформулювати можливі

варіанти подолання труднощів, а потім, критично оцінюючи їх, вибрати той

варіант, який є найбільш ефективним. Важливим на цьому етапі є діагностичне

завдання, спрямоване на отримання за допомогою методів психодіагностики

інформації про якісні і кількісні характеристики, індивідуально-психологічні

властивості безробітного, що є професійно важливими.

5-й етап полягає в узагальненні результатів спільної роботи з вирішення

проблеми професійного майбутнього безробітного. У рамках цього етапу, як

наголошує науковець, важливо досягти того, щоб консультант і безробітний не

просто прийшли до деякого спільного висновку, рішення, але й усвідомили те, як

це рішення було досягнуто в процесі профконсультації [202, с. 25-30].

 Особливу увагу при здійсненні інформаційно-роз’яснювальної роботи

варто приділяти молодим спеціалістам та випускникам вищих навчальних

закладів. Варто залучати до цієї роботи учнів загальноосвітніх навчальних

закладів шляхом проведення з ними групових профінформаційних консультацій,

профорієнтаційних консультаціій, профорієнтаційних семінарів,

професіографічних екскурсій, уроків тощо. Доцільно також організовувати для

учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів тижні з

профорієнтації, дні профорієнтації, що спрямовані на професійне

самовизначення (тестування, опитування, анкетування), дні відкритих дверей

центру зайнятості, навчальних закладів та підприємств, організацій, установ,

профорієнтаційні декади, марафони та інші масові інформаційні заходи;

запроваджувати у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів

надання індивідуальних професійних консультацій учням та їх батькам.

У попередньому підрозділі дисертації нами було виділено здійснення

професійної підготовки та перепідготовки, професійної орієнтації осіб як

важливий вид соціальної послуги, що надається за загальнообов’язковим
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державним соціальним страхування на випадок безробіття. Організаційні та

правові засади проведення такої професійної підготовки чітко визначено на

нормативно-правовому рівні. Одним з перших правових актів, який варто

дослідити, є Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації незайнятого населення і вивільнюваних працівників, яка була

прийнята ще у 1996 році. Як зазначають з цього приводу Н.Г. Ничкало та

В.О. Радкевич, Концепція професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації незайнятого населення і вивільнюваних працівників

(1996 р.), відіграла ключову роль у визначенні мети, завдань, основних напрямів

та принципів забезпечення продуктивної зайнятості населення на основі

навчання, а також формування основних засад державної політики щодо надання

особам, які активно шукають роботу, послуг, пов’язаних із професійним

самовизначенням, вільним вибором навчальних програм, забезпеченням

пріоритетного підходу до професійної підготовки соціально незахищених верств

населення, сприянням трудовій зайнятості на основі розвитку підприємництва та

самозайнятості, а також співпраці з роботодавцями щодо навчання під конкретні

та нові робочі місця; розроблено ряд положень, спрямованих на організацію

навчального процесу [203, с. 129-132]. З метою належної організації надання

територіальними органами послуг з професійної орієнтації осіб наказом

Міністерства соціальної політики України затверджено Порядок надання

територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з

професійної орієнтації осіб, яким визначено організаційно-правові засади

надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах,

районах у містах, містах (далі –  територіальні органи) послуг з професійної

орієнтації населення. Порядком передбачено, що територіальними органами в

районах, районах у містах, містах надаються профорієнтаційні послуги в
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індивідуальних та групових формах  як безпосередньо у територіальних органах,

так і поза їх межами, а також опосередковано чи дистанційно [204].

Важливим підзаконним нормативно-правовим актом, який визначає

організаційні та правові засади здійснення перепідготовки та навчання

безробітних, варто назвати постанову Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття від 30.11.2016 № 125, якою

затверджено проект Концепції організації професійного навчання

зареєстрованих безробітних Державною службою зайнятості на 2017-2020 роки.

Метою Концепції є навчання безробітних, сприяння їм у працевлаштуванні

шляхом отримання професії або набуття нових компетенцій для підвищення їх

конкурентоспроможності на ринку праці. Відповідно до зазначеного Проекту

професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується на замовлення

роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з

урахуванням побажань безробітних за рахунок коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття. Концепцією чітко передбачено шляхи розв’язання зазначених

проблем професійного навчання безробітних [205]. Правовим актом, який

визначає механізм організації центрами зайнятості професійної підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих, є Порядок

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Міністерства соціальної

політики України, Міністерства освіти і науки України 31.05.2013 № 318/655

[206]. Відповідно до вищезазначеного порядку професійне навчання безробітних

організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості,

провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби

ринку праці з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах

Державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях

незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або

безпосередньо у роботодавців-замовників кадрів за рахунок коштів Фонду
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загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття. Порядком передбачено, що професійне навчання безробітних

здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формою або шляхом

поєднання цих форм. Навчання безробітних за заочною (дистанційною) формою

навчання проводиться відповідно до Положення про дистанційне навчання,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013

року № 466, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року

за № 703/23235 [207]. Зазначимо, що процес навчання безробітних здійснюється

у відповідних навчальних закладах, відібраних з метою оптимального та

раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Порядку

відбору навчальних закладів для організації професійного навчання

зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого

наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269 [208].

Відбір навчальних закладів проводиться комісією, персональний склад якої

затверджується наказом територіального органу Державної служби зайнятості.

Рішення комісії є підставою для укладення договорів з навчальними закладами

про професійне навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання

зареєстрованих безробітних під час навчання.

Для практичної реалізації професійного навчання та профорієнтації

Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття було прийнято постанову «Про стан розробки Концепції платформи

Державної служби зайнятості з дистанційної профорієнтації, профдіагностики та

професійного навчання» від 27.06.2017 № 138, в якій проаналізовано стан

розробки Концепції платформи Державної служби зайнятості з дистанційної

профорієнтації, профдіагностики та професійного навчання та доручено

виконавчій дирекції Фонду внести на розгляд Фонду проект Концепції

платформи Державної служби зайнятості з дистанційної профорієнтації,

профдіагностики та професійного навчання. Метою Концепції визначено

модернізацію та наближення профорієнтаційних послуг до населення через

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/z0703-13/paran18#n18
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застосування інформаційно-комунікаційних технологій [209].  Підсумовуючи,

варто зазначити, що здійснення професійної підготовки та перепідготовки,

професійної орієнтації осіб як важливий вид соціальної послуги, що надається за

загальнообов’язковим державним соціальним страхування на випадок безробіття

залежить не тільки від діяльності центрів зайнятості, а й від осіб, які проходять

навчання та перекваліфікацію. Має бути баланс між роботою працівників

центрів зайнятості та безробітними, вони повинні бути поєднані однією

спільною метою – працевлаштуванням.

Одним із різновидів соціальних послуг було названо залучення

безробітних до виконання громадський робіт, що здійснюється відповідно до

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року

№ 175, який визначає механізм організації громадських та інших робіт

тимчасового характеру, а також фінансування їх організації. Відповідно до

зазначеного Порядку місцеві органи влади щороку згідно з територіальними

програмами зайнятості населення та іншими програмами приймають рішення

щодо організації громадських робіт, визначають види робіт, роботодавців, за

участю яких планується організація таких робіт, та інформують їх про прийняте

рішення. Місцеві органи влади доводять територіальним органам інформацію

про прийняте рішення і обсяги коштів, необхідних для фінансування організації

громадських робіт. Цим же документом передбачено порядок фінансування

зазначених видів робіт, форму на зміст договору про організацію громадських

робіт тощо [210]. Важливим елементом надання якісних соціальних послуг є

належне матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи центрів

зайнятості та їх працівників. Варто погодитися із позицією Н.Г. Ничколо та В.О.

Радкевич, які зазначають, що досвід розвинутих країн, які вже переживали

економічні кризи, свідчить, що найбільш успішними виявилися ті з них, які

зуміли зберегти та наростити достатній кадровий потенціал, необхідний для

швидкого відновлення роботи підприємств, установ, організацій. Досягти це їм

вдалося виключно на основі реалізації комплексу заходів, спрямованих на
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підвищення освітньо-кваліфікаційного потенціалу трудових ресурсів, створення

умов для неперервної професійної освіти населення, впровадження ефективної

системи оцінювання якості підготовки кадрів, розвиток професійного навчання

виробничого персоналу підприємств та незайнятого населення [203, с. 214].

Надання соціальних послуг тісно пов’язано з тими особами, які їх надають, а

тому в умовах підвищення рівня надання соціальних послуг варто окрему увагу

приділяти підбору персоналу для роботи у центрах зайнятості. Ми вже

неодноразово наголошували на тому, що це мають бути високопрофесійні особи,

наділені високими моральними якостями, людяністю, доброзичливістю, вмінням

слухати на надавати порати тощо. А для цього варто не тільки заохочувати

людей до належного виконання ними своїх професійних обов’язків, а й значну

увагу приділяти їх навчанню, підвищенню кваліфікації, розвитку правової освіти

тощо.

Резюмуючи, зазначимо, що організаційні та правові засади надання

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхування

на випадок безробіття в цілому знаходяться на задовільному рівні. Проте

існують певні проблеми, які впливають на надання соціальних послуг в державі,

а саме: неефективність окремих програм, які стосуються працевлаштування

безробітних, невідповідність кваліфікації працівників відповідно до пропозицій

на ринку праці, недостатня увага самих безробітних до власних проблем у сфері

забезпечення себе працевлаштуванням, відсутність стимулів до

працевлаштування, незаінтересованість роботодавців у працевлаштуванні

молодих спеціалістів, відсутність ефективних стимулів для роботодавців, які

можуть працевлаштовувати громадян із різними віковими та соціальними

особливостями. Організація надання соціальних послуг за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням також пов’язана із організацією

навчального процесу, що здійснюється визначеними навчальними закладам.

Вирішення більшості проблем можливе виключно на державному рівні, але

окремі з них вирішуються й самими безробітними. Для підвищення рівня

організаційних засад надання соціальних послуг нами визначено: 1)
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запровадження процесу децентралізації надання соціальних послуг; 2) подальше

надання пільг для роботодавців, які працевлаштовують осіб, що підлягають

страхуванню на випадок безробіття; 3) розроблення програми зайнятості

населення щодо непопулярних професій та створення ефективних умов для

навчання та перенавчання безробітних за напрямками непопулярних

спеціальностей; 4) створення нових робочих місць, а не скорочення чисельності

працівників на підприємствах, в установах, організаціях, в органах державної

влади та органах місцевого самоврядування; 5) забезпечення на законодавчому

рівні процесу легалізації заробітної плати працівників; 6) розроблення алгоритму

дій щодо стимулювання працевлаштування окремих соціально-демографічних

груп населення (молоді, осіб передпенсійного віку, жінок, осіб з інвалідністю,

демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб тощо); 7) вжиття

заходів щодо повернення незайнятого населення та безробітних осіб до трудової

діяльності шляхом сприяння громадянам у працевлаштуванні.

Центрам зайнятості населення необхідно провести таку роботу: 1) вжити

активних заходів щодо наповнення бази вакансій з метою прискорення

працевлаштування незайнятих осіб шляхом співпраці з роботодавцями, аналізу

вакансій, отриманих з інших джерел; 2) удосконалити використання нових

сучасних технологій: відео-резюме, відео-презентацій роботодавця на вакансії,

он-лайн співбесід, комунікацій із безробітними через соціальні мережі; 3)

вчиняти дії щодо подальшого сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців

у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної

діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом

надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 4) розробити нові

шляхи системної взаємодії, посилення співпраці центрів зайнятості з місцевими

органами державної влади, роботодавцями, навчальними закладами, яким варто

вдосконалити програми для осіб, які здійснюють навчання, перенавчання,

підвищення кваліфікації, переорієнтації; сформувати нові підходи до навчання

на основі надання практичних знань, розвитку умінь та навичок; створити
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належні умови для навчання та підвищення рівня конкурентоспроможності на

ринку праці осіб віком старших за 45 років; посилити роль та участь навчальних

закладів у здійсненні профорієнтаційної роботи, в забезпеченні балансу між

попитом та пропозицією робочої сили.

Організаційні та правові засади за загальнообов’язковим державним

соціальним страхуванням на випадок безробіття варто спрямовувати на

забезпечення та надання соціальних послуг, розвиток та розроблення

ефективних соціальних стандартів для підвищення результативності та якості

соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття. Варто продовжувати втілювати надання

якісних соціальних послуг, спрямованих на орієнтацію клієнтів, розвиток

соціальних програм та поширення соціальних стандартів у діяльності центрів

зайнятості. При наданні соціальних послуг за загальнообов’язковим державним

соціальним страхування на випадок безробіття варто керуватися тими

принципами, які закладені в основу діяльності Національної агенції зайнятості

Франції (АNРЕ). Як стверджують О.І. Длугош, В.В. Дмитрієв-Заруденко, вона

включає п’ять основних принципів: по-перше, головна увага приділяється

забезпеченню задоволеності клієнта; по-друге, контроль керівництва за

виконанням стандартів якості; по-третє, розробка плану дій із забезпечення

якості послуг і високих результатів; по-четверте, опанування кожним

співробітником центру методів і засобів надання якісних послуг; по-п’яте,

забезпечення чіткості зв’язків із зовнішніми організаціями [211, с. 40].

3.3 Види соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття

Соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття мають важливе значення для швидкого та

ефективного працевлаштування осіб, які шукають роботу, оскільки виступають

визначальним елементом реалізації державної політики у сфері зайнятості
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населення. Особи, які втратили роботу та отримали статус безробітного,

вважаються економічно активним населенням, під яким С.Л. Процюк розуміє

населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду

забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг.

Економічно активними вважаються особи, зайняті економічною діяльністю, яка

приносить дохід (зайняті), та безробітні [212, с. 2]. Соціальні послуги у сфері

зайнятості населення є досить різноманітними, проте, враховуючи соціально-

економічне становище держави, трудову міграцію, плинність кадрів, необхідним

є детальний розгляд видів соціальних послуг, які надаються за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття, аналіз їх ефективності, визначення достатності надання соціальних

послуг у нашій державі в сучасний період.

Переходячи до безпосереднього розгляду видів соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття, в цілому варто погодитися із думкою Р. В.Греби, який зазначає, що

термінологічна плутанина в інтерпретації основних понять у сфері надання

соціальних послуг («соціальна послуга», «складні життєві обставини»,

«соціальний супровід» тощо) призводить до того, що виникають проблеми з

упровадженням інших важливих елементів системи соціальних послуг – оцінки

потреб у соціальних послугах, розробки та використання стандартів соціальних

послуг. Унормування переліку послуг для осіб, які опинились у складних

життєвих обставинах, на думку науковця, дасть змогу підвищити адресність

надання послуг, забезпечити надання соціальних послуг тим, хто їх потребує, і в

конкретному обсязі [158, с. 12]. Тобто науковець наголошує на тому, що не

тільки відсутність єдиної інтерпретації поняття «соціальна послуга», а й

відсутність чітко визначеного переліку видів соціальних послуг негативно

впливає на процес надання таких послуг, адресність їх надання тощо. Ми

погоджуємося із тим, що соціальні послуги, які надаються безробітним у межах

соціального страхування на випадок безробіття, мають бути чітко визначені та

закріплені на законодавчому рівні. Це дозволить приділяти їм більше уваги, а
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отже, їх надання буде більш якісним та своєчасним. У науковій доктрині також

не має однозначної позиції щодо визначення та класифікації видів соціальних

послуг. Так, наприклад, В.М. Литвиненко пропонує класифікувати соціальні

послуги залежно від потреби, яку вони покликані задовольнити. За цим

критерієм, на думку автора, соціальні послуги варто поділити на такі види: 1)

соціальні послуги, що задовольняють загальні потреби (комплекс соціально-

побутових та соціально-економічних послуг); 2) соціальні послуги, що

задовольняють особливі потреби (реабілітаційні послуги). Також науковець

здійснює їх класифікацію залежно від суб’єкта отримання: 1) загальні соціальні

послуги, які можуть надаватися будь-якій фізичній особі; 2) соціальні послуги,

що надаються окремим категоріям суб’єктів [213, с. 105]. За функціональним

призначенням послуги, що надаються населенню, поділяються на матеріальні та

соціально-культурні. Матеріальна послуга при цьому визначається як послуга по

задоволенню матеріально-побутових потреб споживача послуг. Соціально-

культурна послуга – це послуга по задоволенню духовних, інтелектуальних

потреб і підтримці нормальної життєдіяльності споживача. У примітці додатково

пояснюється, що соціально-культурна послуга забезпечує підтримання та

відновлення здоров’я, духовний та фізичний розвиток особистості, підвищення

професійної майстерності. До соціально-культурних послуг можуть бути

віднесені медичні послуги, послуги культури, туризму, освіти тощо. Таким

чином, останнє визначення значно розширює зміст поняття «соціальна послуга»,

додаючи до них, окрім допомоги соціально незахищеним верствам, послуги у

сфері освіти, культури, медицини тощо [214, с. 8-12; 215, c. 548-549]. У наукові

літературі міститься теза, згідно з якою соціальні послуги також поділяють на

платні та безоплатні. За загальним правилом соціальні послуги мають надаватися

безоплатно. Проте, досліджуючи платні соціальні послуги, А.А. Казанчан

зазначає, що надання платних соціальних послуг є доцільним у таких випадках:

1) коли надання соціальних послуг непрацездатним громадянам безкоштовно або

на пільгових засадах чинним законодавством не передбачено; 2) коли надання

соціальних послуг здійснюється понад встановлені норми або такі соціальні
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послуги є додатковими; 3) коли надання послуг не пов’язане із потребою надати

допомогу особам, що опинились у складних життєвих ситуаціях, не вирішують в

цілому їх проблем [165, с. 43]. Розглядаючи види соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття, варто зазначити, що такі послуги на науковому рівні майже не

досліджувались. Науковцями розглядались лише окремі види таких послуг,

проте комплексного вивчення видів соціальних послуг за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, які передбачені

спеціалізованим Законом, не було, а тому доцільно не тільки здійснити їх

безпосередній розгляд, а й провести класифікацію за різними підставами.

Наголосимо на тому, що соціальні послуги по відношенню до матеріальної

допомоги та надання пільг є досить новим явищем, проте, незважаючи на це,

вони активно впроваджуються у суспільне життя, оскільки виконують важливу

роль у забезпеченні осіб у випадку настання страхового випадку,

непрацездатності громадян, втрати працездатності, безробіття тощо. Законом

України «Про соціальні послуги» передбачено значну кількість видів соціальних

послуг, а саме:

• соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування,

м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами,

засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу,

соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка

медикаментів тощо;

• психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного

здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем,

застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-

психологічних характеристик особистості, з метою ї психологічної корекції або

психологічної реабілітації, надання методичних порад;

• соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку

різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих

обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного
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процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності

тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських

організацій, заінтересованих осіб;

 • соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню

та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та

охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів,

трудотерапія;

• соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і

потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються

у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді

одноразових компенсацій;

• юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного

законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у

складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і

реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій

щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та інтересів

особи, інша правова допомога тощо);

• послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння у

працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи;

• інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення

складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких

та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної

інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування

певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-

пропагандистські послуги);

• інші соціальні послуги. Цією ж статтею передбачено, що суб’єкти, які

надають соціальні послуги, можуть їх надавати в інших формах, не

передбачених цією статтею, але визначених Кабінетом Міністрів України

в Переліку платних соціальних послуг [162]. Таким чином, законодавцем не

надано вичерпного переліку соціальних послуг, які надаються особам, що мають

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/12-2004-�/paran19#n19
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право на їх отримання. Це є досить важливим аспектом, оскільки стрімкий

розвиток суспільства зумовлює виникнення нових суспільних відносин,

механізмів їх регулювання, забезпечення, а тому і соціальні послуги мають

адаптуватися до нових суспільних відносин, відповідати соціально-економічним

реформам, які запроваджуються у державі.

 Спеціалізованим Законом України «Про соціальні послуги» передбачено,

що перелік та порядок надання соціальних послуг за видами

загальнообов’язкового державного соціального страхування регулюються

законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Статтею 9 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що кожен

має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується

шляхом: надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки,

підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці, сприяння у

працевлаштуванні, зокрема за рахунок фінансової підтримки самозайнятості та

реалізації підприємницької ініціативи відповідно до законодавства [99]. Законом

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» встановлено дещо ширший перелік видів соціальних послуг, які

надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття. Крім того, ми вважаємо, що соціальні послуги виступають

як певні гарантії щодо зайнятості безробітних осіб. Така наша позиція

обумовлюється та підтверджується нормами статті 5-1 Кодексу законів про

працю, яка передбачає вільний вибір виду діяльності; безоплатне сприяння

підрозділами Державної служби зайнятості в підборі підходящої роботи і

працевлаштуванні з урахуванням суспільних потреб, відповідно до покликання,

здібностей, професійної підготовки, освіти; надання підприємствами,

установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за

фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-

виховних закладів; безоплатне навчання безробітних новим професіям,

перепідготовку в навчальних закладах або в системі Державної служби
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зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно до законодавства

матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

правовий захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу і

незаконного звільнення, а також сприяння в збереженні роботи [122].

Першим видом соціальних послуг є професійна підготовка або

перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих

навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби

зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях. Н.М. Салікова та

М.В. Молодцов визначають професійну підготовку як процес отримання

професійних знань та практичного досвіду, завершення якого дає можливість

належним чином виконувати роботи первісної кваліфікації за певною професією,

спеціальністю, посадою [216, с. 385]. Професійну підготовку безробітних, на

нашу думку, варто розглядати крізь призму здійснення професійного навчання

осіб, які втратили роботу та звернулися до центрів зайнятості з метою

подальшого працевлаштування. У Законі України «Про зайнятість населення»

від 05.07.2012 № 5067-VI встановлено, що професійне навчання – це набуття й

удосконалення професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її

покликання і здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної

кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку

праці. Цим же Законом передбачено, що професійна підготовка, підвищення

кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як

безробітні, провадиться у разі неможливості підібрати підходящу роботу через

відсутність необхідної професійної кваліфікації у безробітного; через

необхідність змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи, що відповідає

професійним навичкам особи; через втрату здатності виконання роботи за

попередньою професією; пошук роботи вперше і відсутність професії

(спеціальності) [99]. Професійне навчання безробітних М.П. Баранов розглядає, з

одного боку, як освітній процес, а з іншого – як його результат і вважає, що

ефективність професійного навчання безробітних громадян є поняттям

багатовимірним, багаторівневим і багатокритеріальним, що відображає міру
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узгодження позицій зацікавлених учасників освітнього процесу, ступінь

задоволеності їх очікувань на всіх рівнях і залежить від спільного впливу безлічі

соціально-педагогічних і економічних факторів [217, c. 178-179]. Ми

погоджуємося із таким твердженням, оскільки вважаємо, що у процесі

професійного навчання зацікавлені і безробітні, і роботодавці, і працівники

центрів зайнятості, і держава в цілому, так як підвищується рівень професійної

компетенції майбутнього працівника, заповнюються вакантні посади,

скорочується кількість офіційно зареєстрованих безробітних тощо. Аналізуючи

діяльність центрів зайнятості, зазначимо, що однією з проблем є залучення

більшої кількості безробітних осіб до процесу навчання. Більшість осіб, які

шукають роботу, не можуть навчатися у зв’язку з тим, що навчання вимагає

постійної присутності особи на заняттях, потребує додаткових матеріальних

затрат, що ще більше погіршує положення безробітного та його сім’ї, хоча на

законодавчому рівні проголошено про безоплатність для безробітних на

отримання професійного навчання. Проте реальна ситуація, яка наразі склалась у

суспільстві, говорить про протилежне. Тому варто здійснити перегляд існуючих

форм професійного навчання шляхом запровадження нових форм навчання для

безробітних. З цього приводу доцільно розглянути досвід зарубіжних країн.

Позитивним досвідом в організації навчального процесу при здійсненні

професійної підготовки безробітних, на нашу думку, є досвід США. Як зазначає

Н.М. Бідюк, важливим чинником, що дає змогу правильно організувати

навчальний процес у рамках системи професійного навчання безробітних у

США, є врахування специфіки контингенту слухачів. Дорослі слухачі

поділяються за віком, соціальною зрілістю, професійною спрямованістю,

мотивами навчання. Це наймані працівники, безробітні, пенсіонери, колишні

військовослужбовці, мігранти, представники національних меншин, інваліди та

ін. Вони утворюють численну «групу ризику», яка потребує соціального захисту,

підтримки засобами освіти. Найбільш популярними формами навчання для

безробітних у США є вечірня (evening courses), заочна (part-timeprograms) та

дистанційна [218, с. 16]. Щодо України, то в ній здійснюється класифікація
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слухачів за різними особливостями: віковими, соціальним станом, професійною

спрямованістю тощо. У центрах зайнятості працівниками проводяться

спеціалізовані семінари для безробітних із залученням представників інших

державних органів, на яких розглядаються різноманітні питання офіційного

працевлаштування, легалізації заробітної плати, залежності тривалості

страхового стажу на розмір пенсії тощо. Проте, майже не приділяється увага

питанню професійного навчання безробітних у вищих навчальних закладах. На

перший погляд такі форми навчання як вечірня, заочна та дистанційна є досить

поширеними в України, проте, розглядаючи їх, зазначимо, що вони зазвичай

застосовуються до осіб, які поєднують роботу та навчання, що в нашому житті є

актуальним. Але щодо навчання безробітних, наведені вище форми практично

відсутні. Отже, науковцем відмічено про необхідність запровадження нетипових

для України форм навчання безробітних: вечірньої, заочної та дистанційної.

Щодо нас, ми вважаємо, що для українських безробітних найбільш прийнятною

формою навчання, яка також може використовуватися при перекваліфікації та

перепідготовці безробітних осіб у вищих навчальних закладах, має стати саме

дистанційна форма навчання. Перевагу такої форми навчання ми вбачаємо в

економії часу та коштів безробітного, оскільки їх не потрібно витрачати на

дорогу, проживання, харчування тощо. Дистанційна форма навчання не вплине

на матеріальне становище безробітного, зекономить його час, сприятиме

безперебійному та безперервному навчанню працівника та стане одним із

способів економії коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття, оскільки значно скоротяться фінансові

видатки на навчання працівника. Це, на нашу думку, можливе завдяки

скороченню витрат на оплату проживання особи, проїзду до навчального

закладу, в якому проводитимуться навчання тощо. Проте при запровадженні

дистанційного та заочного навчання безробітних варто чітко визначити, по

відношенню до яких із видів професій можна використовувати такі види

навчання [219, с. 109-110]. На думку С.О. Коваленка, досвід США має бути

використаний для реформування системи професійного навчання безробітних в
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Україні, однак необхідно скласти список професій, якими безробітні матимуть

можливість оволодіти за такими формами навчання, враховуючи ефективність

отриманих знань дистанційно чи заочно за тими чи іншими професіями [220, с.

237]. Тобто науковець вважає, що не всі професії можна опанувати шляхом

використання заочної форми навчання чи перепідготовки. Окремі види професій

все ж таки потребують безпосередньої присутності працівників на заняттях, що

обумовлено, у першу чергу, практичною спрямованістю процесу навчання. А

тому ми повністю солідарні із науковцем щодо необхідності формування

відповідного списку професій, дистанційна або заочна форма навчання яких не

вплине на результат отриманих знань та вмінь.

Все більш популярним в аспекті дослідження професійного навчання в

Україні набуває розвиток індивідуальної форми професійного навчання. Про

перевагу індивідуальної форми професійного навчання безробітних

неодноразово висловлювався М.І. Десненко, який зазначав, що така форма

навчання – це форма організації та реалізації навчального процесу, за якої

методи, способи, прийоми, теми навчання вибираються з урахуванням

індивідуальних можливостей слухача. Індивідуалізація професійного навчання

безробітних, на думку науковця, передбачає: 1) визнання максимального

пріоритету інтересів безробітного на всіх етапах навчального процесу; 2)

надання безробітним широких прав у виборі термінів, змісту і форми навчання;

3) створення умов навчання відповідно до здібностей безробітних з урахуванням

рівня професійної кваліфікації; 4) гнучкість та варіативність навчання [221, с. 5-

6]. Про індивідуалізацію навчання у своїх працях зазначає й російський вчений

К.Г. Кязімов, який вказує, що технологія навчання безробітних має бути

інтенсивною і максимально індивідуалізованою, враховувати професійний та

життєвий досвід. Для цього необхідно для кожного безробітного розробляти

індивідуальні траєкторії професійного розвитку з урахуванням його освітнього,

професійного та життєвого досвіду [222, c. 254] Отже, індивідуальний підхід до

навчання спрямований на врахування всіх психофізіологічних особливостей

людини, він дозволяє обрати найбільш ефективні та доцільні методи навчання із
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максимальним врахуванням професійної кваліфікації людини, її освіти, досвіду

тощо.

У контексті дослідження професійного навчання безробітних у Україні

зазначимо, що в останні роки все більшого поширення набуває навчання

безробітних під конкретні замовлення роботодавців. Застосування такої форми

організації професійного навчання сприяє підвищенню рівня працевлаштування

безробітних громадян після проходження професійного навчання [223, с. 238].

Такий вид професійного навчання безробітних, на нашу думку, є особливо

актуальним для розвитку нашого суспільства. Здійснення замовлення на

професійне навчання за потребою роботодавця спрощує процес пошуку роботи

для окремих категорій працівників, які, наприклад, вже мають відповідну

кваліфікацію чи навички роботи у зазначеній сфері, а отже, їх

працевлаштування. Завдяки таким замовленням здійснюється економія коштів

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття, які можна спрямувати на задоволення інших потреб. Проте при

здійсненні навчання за замовленням роботодавців, на думку окремих науковців,

варто прискіпливо відноситися до подальшої взаємодії між працівником та

роботодавцем. Як наголошує з цього приводу, С.О. Коваленко, якщо за таких

умов відбувається навчання безробітного та роботодавець погоджується його

працевлаштувати, то трудовий договір має бути укладено не менше ніж на три

роки, оскільки індивідуальне навчання під конкретне підприємство, конкретного

роботодавця передбачає отримання безробітним вузької спеціалізації, що може

призвести в подальшому, у випадку звільнення такого працівника, до проблем із

працевлаштуванням. Тоді знову необхідно буде витрачати кошти на його

професійне навчання, перепідготовку чи підвищення кваліфікації. З економічної

точки зору це не вигідно [186, с. 78]. Дійсно, в окремих випадках навчання за

замовленням може дещо звужувати спеціалізацію окремої особи, тим самим

підкреслюючи її специфіку, особливості, а тому у випадку звільнення із

підприємства можуть виникати проблеми при подальшому працевлаштуванні

такого працівника та потреба у здійсненні додаткових дій щодо його
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перекваліфікації чи навчання, що призведе до використання додаткових ресурсів

із спеціального Фонду. Ми погоджуємося з думкою науковця щодо необхідності

більш детального врегулювання зазначених правовідносин, проте вважаємо, що,

з однієї сторони, укладення трудового договору строком на 3 роки є тривалим

терміном, оскільки такий період є досить значним, за який може багато що

змінитися у соціально-економічному становищі підприємства, установи,

організації та у безпосередніх трудових правовідносинах між сторонами

трудового договору, а з іншої – укладення договору на такий строк є гарантією

працевлаштування безробітного за отриманим замовленням, а для роботодавця –

отримання кваліфікованого працівника, спеціально підготовленого для

здійснення зазначеного виду роботи. Враховуючи вказану суперечливість,

необхідно, на наш погляд, обмежитись укладенням трудового договору строком

на два роки, що є більш оптимальним як для працівника, так і для роботодавця.

Крім того, варто передбачити окремим списком перелік професій, щодо яких

можливе навчання та подальше працевлаштування за окремими замовленнями

роботодавців та до яких застосовується індивідуальна форма навчання, в

результаті якої безробітний отримує вузьку спеціальність у відповідній галузі

виробництва. Саме за тими професіями, які містяться у списку замовлень

роботодавців, доцільно укладати трудові договори між працівником та

роботодавцем на строк не менше 2-х років із чітким закріпленням підстав

дострокового припинення трудового договору за ініціативою власники та

працівника.

У межах зазначеного виду надання соціальних послуг важливу увагу варто

приділити професійній перепідготовці безробітних, метою якої є прискорене

набуття навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт і

спрямованість на розвиток трудових ресурсів, забезпечення продуктивної, вільно

обраної зайнятості громадян, посилення соціальної захищеності безробітних за

допомогою зростання професійної майстерності, професійної мобільності та

конкурентоспроможності на ринку праці [224]. Зазначимо, що Законом України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
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безробіття» передбачено, що видами соціальних послуг є професійна підготовка

або перепідготовка, але це різні речі. Як наголошує Ю.С. Іванова, головною

відмінністю професійної підготовки від перепідготовки є те, що при підготовці

навчання проходять некваліфіковані працівники, а перепідготовку –

кваліфіковані працівники, які хочуть здобути іншу професію або спеціальність

[225, с. 151]. З цього приводу також варто погодитися із позицією М.І. Десненка,

який зазначає, що професійна підготовка безробітних за цілями дещо

відрізняється від перепідготовки працюючих робітників: економічний зміст

перепідготовки безробітних –  це вирішення проблеми працевлаштування через

отримання ще однієї, будь-якої іншої робітничої професії, незважаючи на те, що

професійна перепідготовка має інші функції – оновлення та розширення

професійного профілю в межах наявної професії. Але, на думку науковця,

професійна перепідготовка має випереджувальний характер, тому що вона

обумовлюється стратегічними, перспективними потребами виробництва, що

завжди потребує покращення якісного складу робочої сили [221, с. 15-16]. Отже,

процес перепідготовки передбачає навчання у межах отриманої професій з

метою удосконалення знань, навичок кваліфікованими працівниками.

Професійна перепідготовка безробітних має вагоме значення для отримання

висококваліфікованої роботи, оскільки в результаті навчання особа розширює

межі отриманої професії, отримує нові знання, набуває нові навички, цим самим

підвищуючи свою конкурентоспроможність серед інших претендентів, які таку

перепідготовку не проходили. Професійна перепідготовка в більшості випадків

обумовлена потребами ринку праці, соціально-економічними умовами, які

існують у державі, що спричинили припинення роботи значної кількості

підприємств, вивільненням працівників, які мали відповідний досвід та фахову

спеціальність в окремих галузях виробництва, господарства тощо.

Суттєвого значення також набуває підвищення кваліфікації безробітних,

що полягає у збільшенні конкурентоспроможності особи на ринку праці та більш

швидкому отриманні кваліфікованої роботи відповідно до набутих нею знань. На

нормативно-правовому рівні визначено, що підвищення кваліфікації робітників –
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це професійно-технічне навчання робітників, що дає змогу розширювати і

поглиблювати раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні вимог

виробництва чи сфери послуг [226]. Досліджуючи питання підвищення

кваліфікації безробітного, М.І. Десненко зазначає, що необхідність у її

здійсненні обумовлена наступним: 1) відсутністю практичного досвіду

безробітного за набутою професією або втратою професійного досвіду в

результаті довготривалого безробіття; 2) необхідністю професійного зростання

робітника у межах, визначених кваліфікаційною характеристикою професії

працівника; 3) необхідністю професійного вдосконалення робітника на основі

підвищення рівня професійної компетентності; 4) необхідністю підвищення

кваліфікації у зв’язку з періодичним знеціненням знань та об’єктивним

відставанням вимог кваліфікаційної характеристики професії працівника від

потреб виробництва; 5) підвищенням попиту на робітників високої кваліфікації і

компетентності; 6) наявністю робітників і фахівців з вищою освітою серед

безробітних, кваліфікація яких за умов її підвищення здобуває визнання і

застосування у роботодавців [221, с. 17-18]. Підвищення кваліфікації працівника

спрямоване на професійне зростання особи, збільшення рівня її професійної

компетентності, розширення меж об’єктивних знань у межах набутої професії.

Підвищення кваліфікації безробітного здійснюється з метою: 1) поглиблення

набутих раніше знань, умінь, навичок; 2) сприяння гарантованій зайнятості,

оскільки на ринку праці більше ціниться той персонал, який має глибші знання,

навички, є більш організованим та може пристосовуватися до характеру

виконуваної роботи; 3) стимулювання людини до розвитку своїх здібностей,

прагнення не тільки до працевлаштування, а й подальшого просування по

службі, готовності змінюватися, пристосовуватись до нових умов життя.

 Отже, Україні варто впроваджувати дистанційне та заочне навчання

безробітних, що економить час особи та фінансові витрати держави у зазначеній

сфері, індивідуалізацію навчання та навчання за замовленням.

 Наступним видом соціальних послуг, які передбачені на законодавчому

рівні, є профорієнтація. З точки зору Т.С. Попової, основними завданнями
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служби зайнятості стосовно профорієнтації є: забезпечення умов для оптимізації

професійного самовизначення особи, вибору або зміни нею виду трудової

діяльності, професії, кваліфікації, роботи та напряму подальшого навчання;

сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та

індивідуальними особливостями людини і потребами ринку праці у працівниках

відповідних професій і кваліфікацій; захист населення, зокрема молоді, від

загрози безробіття [227, с. 187]. Нині профорієнтаційна робота в Україні

регламентується державною програмою зайнятості та реалізується в діяльності

відповідних структурних підрозділів Державної служби зайнятості. Як зазначено

в постанові правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття від

15.12.2017 № 153 «Про стан реформування та перспективи розвитку державної

служби зайнятості» з метою модернізації та розвитку профорієнтації розроблено

Програму Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017-

2020 роки, якою передбачено розроблення плану заходів, спрямованих на

виконання зазначеної програми, до яких віднесено: 1) координацію взаємодії

соціальних партнерів у сфері профорієнтації населення; 2) проведення

комплексної профорієнтації безробітних щодо активізації їх зусиль у пошуках

роботи і працевлаштуванні, а також виявленні окремих чинників, що впливають

на вибір/зміну професії; 3) запровадження дистанційної форми профорієнтації з

використанням можливостей Інтернет-ресурсів державної служби зайнятості; 4)

розвиток у центрах зайнятості клубної форми роботи з окремими категоріями

населення щодо сприяння їх працевлаштуванню [196, с. 2-3]. У рамках реалізації

зазначених соціальних послуг варто підвищену увагу приділити взаємодії

центрів зайнятості з навчальними закладами та подальшому розвитку

відповідних інформаційних технологій і поширенню інформаційних ресурсів у

зазначеній сфері. Погодимося із думкою Л.В. Дробиш відносно того, що в

сучасних умовах життя слабкою є співпраця профорієнтаційних підрозділів

центрів зайнятості з навчальними закладами, які надають випускникам закладів

освіти переважно інформаційні послуги [228, c. 16]. З метою покращення якості

здійснення профорієнтації безробітних необхідно більше уваги приділяти
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здійсненню взаємодії центрів зайнятості із вищими навчальними закладами,

вчиненню дій щодо спільного розроблення програм навчання для безробітних,

спільному вирішенню проблем, які виникають при навчанні безробітних тощо.

 Важливою соціальною послугою є пошук підходящої роботи та сприяння

у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для

безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проблеми в

економічній та соціальних сферах, які сьогодні поширюються в Україні,

зумовили припинення діяльності значної кількості підприємств, організацій,

закриття багатьох малих суб’єктів підприємницької діяльності, припинення

виробництва, що спричинило процес вивільнення людей та необхідність

звернення до територіальних центрів зайнятості для отримання відповідної

матеріальної допомоги і пошуку підходящої для них роботи. Одним із елементів

працевлаштування, яке здійснюється центрами зайнятості, є залучення

безробітних до організації громадських робіт, що має важливе значення як для

самого безробітного, так і для відповідних територіальних громад та органів

місцевого самоврядування. Досліджуючи громадські роботи, І.А. Гнатченко

зазначає, що організація громадських робіт – не одноразова акція, а продуманий

перехідний етап, покликаний сприяти всебічній адаптації безробітного до нового

трудового життя, постійної зайнятості. Люди, які хочуть працювати, мають

знайти хоча б тимчасову роботу, щоб не відчувати себе непотрібними

суспільству і залишеними напризволяще. Науковець наголошує на тому, що

такий вид зайнятості дає можливість зареєстрованим безробітним у період

перебування на обліку в службі зайнятості отримувати додатковий заробіток,

працюючи безпосередньо у своїх населених пунктах [229, с. 42]. Організація

надання соціальних послуг здійснюється територіальними філіями центрів

зайнятості спільно з органами місцевої влади відповідно до Порядку організації

громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, який визначає

механізм організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, а також

фінансування їх організації [210]. Надання такого виду соціальної послуги
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здійснюється на підставі укладення трудового договору. Сфери інтересів та

очікувані результати від укладення договорів на здійснення громадських робіт

для безробітного полягають: 1) в отриманні матеріальної підтримки; 2)

додатковому стимулюванні мотивації до праці; 3) поширенні соціальних

гарантій, включаючи право на пенсійне забезпечення; 4) зарахуванні періоду

участі у громадських роботах до трудового і страхового стажу. Держава також

має певні інтереси у цій сфері, до яких віднесено: 1) вирішення проблеми міста

(села, селища) з благоустрою, впорядкування та озеленення зон відпочинку,

придорожніх смуг, впорядкування кладовищ, місць меморіального поховання,

пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на

території міської та іншої ради, наданню опорам зовнішнього освітлення

належного естетичного вигляду і очищення їх від оголошень, об’яв та реклам; 2)

зниження соціальної напруги на місцевому ринку праці; 3) забезпечення

надходжень до міського бюджету та інших бюджетів тощо [230, с. 6]. Проте

зазначені види робіт не є вичерпним переліком тих, які виконуються

безробітними, оскільки на практиці вони залучаються й до таких робіт, як

забезпечення громадського порядку, недопущення порушень громадського

порядку (наприклад у Маньківському районному центрі зайнятості), здійснення

супроводу інших категорій соціально незахищених громадян (осіб з вадами зору,

слуху, осіб, які потребують соціальної адаптації, інвалідів тощо). У Черкасах

безробітні залучались до громадських робіт з інформування населення про

порядок отримання житлових субсидій. Згідно із звітом Черкаського обласного

центру зайнятості в інформуванні населення про порядок отримання житлових

субсидій взяло участь 20 осіб з числа безробітних, а взагалі в області до таких

робіт було залучено майже 350 людей. Було зазначено, що організація та

проведення громадських робіт є досить суттєвою допомогою, адже за

одержанням субсидій звертається багато жителів району, а вчасно обробити

велику кількість документів та поданої інформації спеціалісти управління не

можуть, тому роботу, що не потребує спеціального фахового рівня (обробку
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документації, розповсюдження інформації про оформлення житлових субсидій

жителям Уманського району), виконують залучені безробітні [231, с. 71].

Отже, можемо зробити висновок, що залучення безробітних до

громадських робіт дозволяє вирішити наступні завдання: 1) запобігти зростанню

рівня безробіття у відповідному регіоні; 2) відновити трудову діяльність людини;

3) забезпечити раціональне використання трудової сили та трудового потенціалу

безробітних; 4) забезпечити тимчасову зайнятість безробітного населення; 5)

мотивувати та відновити здатність безробітних до праці; 6) активізувати

прагнення безробітного до праці; 7) забезпечити благоустрій територій

населених пунктів, виконання іншої важливої роботи тощо. Варто наголосити на

тому, що при виконанні громадських робіт забезпечується отримання

матеріальної допомоги по безробіттю, а також здійснюється додаткове

стимулювання мотивації до праці безробітних, їх матеріальна підтримка.

Громадські роботи для зареєстрованих безробітних та працівників, які втратили

частину заробітної плати, проводяться за рахунок коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами.

У межах дослідження соціальної послуги щодо пошуку підходящої

роботи та сприяння у працевлаштуванні варто наголосити на тому, що активно

здійснюється й допомога у пошуку роботи при здійсненні працевлаштування

молодих спеціалістів шляхом вчинення наступних дій: 1) співпраці з

роботодавцями, що виражається в організації зустрічей з роботодавцями

молодих спеціалістів; 2) запровадження в програмах навчальних закладів курсів

з техніки пошуку роботи; 3) надання випускникам вищих навчальних закладів та

молодим спеціалістам інформаційної допомоги щодо майбутнього пошуку

роботи; 4) організації територіальними органами Державної служби зайнятості

тренінгових занять із випускниками вищих навчальних закладів та молодими

спеціалістами; 5) проведення інформаційної робити, доведення до відома

випускників вищих навчальних закладів відомостей про наявні вакансії тощо.

Особливого значення набуває розвиток відповідних державних цільових програм
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пошуку роботи, реалізацію яких здійснюють представники центрів зайнятості. У

рамках зазначених програм проводяться ярмарки вакансій, тобто спеціальні

заходи, під час яких роботодавці та студенти/ випускники мають можливість

зустрітися один з одним. Як підкреслює І. Гриджук, вже традиційно на ярмарку

вакансій студенти та всі охочі можуть прослухати основні лекції з питань

працевлаштування, ринку праці та інших актуальних тем, суспільного ділового

повсякдення [232, с. 150].

 Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» до соціальних послуг віднесено

надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині

першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», компенсації

відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», надання

роботодавцям-суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують

безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість

населення». Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість

населення» роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян,

зазначених у частині першій статті 14 цього Закону (крім тих, які

визначені пунктом 7 частини першої статті 14), та яким надано статус

безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення

та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються

фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Частиною 2 статті 2 цього ж Закону передбачено, що суб’єктам малого

підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на

два роки за направленням територіальних органів центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення

та трудової міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної

діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran89#n89
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran99#n99
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місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується за рахунок коштів,

передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального

захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа

зареєстрованих безробітних, але якій відповідно до законодавства допомога по

безробіттю не призначається), протягом одного року з дня працевлаштування

безробітного у порядку та за переліком пріоритетних видів економічної

діяльності, визначеним Кабінетом Міністрів України [99]. Такий вид соціальних

послуг безперечно є досить важливим, оскільки здійснюється стимулювання

роботодавців до працевлаштування менш захищених верств населення за

рахунок відшкодування фактичних витрат нарахованого відповідно до статті

8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування»  єдиного внеску, сплаченого за

працевлаштованого за направленням центру зайнятості Державної служби

зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який

такий внесок сплачений. Відповідно до Порядку надання компенсацій

роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2013 року              № 347, право на компенсацію має роботодавець,

який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих

безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом

економічної діяльності роботодавця. Згідно із зазначеним Порядком робочі

місця, які створені у зв’язку з утворенням нового суб’єкта господарювання (крім

тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців

з моменту утворення нового суб’єкта господарювання [233]. Отже, на

нормативно-правовому рівні передбачено механізм та порядок здійснення

компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують за направленням центру

зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян, які

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-�/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-�/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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вирізняються такими особливостями: віком (наприклад, особи, яким до настання

права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше

років; інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

соціальним статусом особи (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського

піклування; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового

лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової

військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців

після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається

на роботу; учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту»; сімейним чи іншим станом особи (один з батьків або особа, яка їх

замінює, і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без

одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без

одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I

групи (незалежно від причини інвалідності тощо).

Надання наведених вище соціальних послуг є важливим для окремих

категорій осіб, які за своїми віковими, сімейними особливостями, соціальним

статусом вважаються менш захищеними у порівнянні з особами, які не пов’язані

з певними обставинами. У даному випадку, ми вважаємо, що надання таких

соціальних послуг відносно осіб, які перебувають на обліку у центрі зайнятості,

є відповідними соціальними гарантіями. Такий вид соціальних послуг досить

поширений у законодавстві зарубіжних високорозвинених країн та виражається

у формі надання роботодавцям пільг, компенсацій, гарантів, грантів тощо. Так,

наприклад, у Німеччині існує практика надання грантів роботодавцям, які

приймають на роботу безробітних, що належать до окремих категорій (людей

похилого віку, інвалідів, довготривалих безробітних). Грант становить близько

70% заробітної плати з нарахуваннями і надбавками, яку людина буде

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
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отримувати упродовж двох років [234, с. 15]. Зарубіжний дослід свідчить також

про те, що держава активно залучає роботодавців до реалізації молодіжної

політики та політики у сфері зайнятості населення саме через надання пільг

роботодавцям на працевлаштування молодих спеціалістів. Такі державні

соціальні програми спрямовані не тільки на працевлаштування молодих

спеціалістів, а й на розвиток середнього та малого бізнесу. За цими програмами

надається відповідна фінансова підтримка малому та середньому бізнесу взамін

на працевлаштування молоді, що є для нього вкрай необхідною. Так, наприклад,

у Швеції з 1984 року діяла програма надання підприємцям спеціальних субсидій

на заробітну плату працевлаштованій молоді та безробітним. На відкриття

власного бізнесу надаються субсидії за умови розробки конкурентоспроможного

бізнес-плану [235, с. 24]. Подібна фінансова підтримка існує й у Федеративній

Республіці Німеччині, в якій за кожного прийнятого на роботу

некваліфікованого працівника підприємству виплачується одноразова дотація, а

за кожного додатково прийнятого молодого працівника у віці 16-26 років

надаються податкові пільги. Крім того, здійснюється пряме фінансування фірм,

які здійснюють професійну підготовку молоді. Пов’язані з цим видатки

компенсуються Федеральним відомством з праці [236, с. 58]. Але, досліджуючи

зазначений вид соціальної послуги, ми дещо не погоджуємося із законодавцем

щодо віднесення надання компенсації роботодавцям, які працевлаштовують

громадян відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»,

саме до соціальних послуг. Ми більш схильні вважати, що надання соціальних

послуг слід відносити до одного з видів матеріальної допомоги. Це обумовлено

тим, що сам термін «компенсація» передбачає відповідне матеріальне благо, у

той час як соціальні послуги передбачають надання нематеріальних благ, послуг,

допомоги у нематеріальній формі.

Наступним видом соціальної послуги, яка передбачена чинним

законодавством, є надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності

деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення

кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів
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економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість

населення». Ваучер згідно із Законом України «Про зайнятість населення» – це

документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку,

підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію,

підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Відповідно до

статті 30 цього ж Закону право на одноразове отримання ваучера для

підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації,

підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних

видів економічної діяльності мають: 1) особи віком старше 45 років, страховий

стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею

26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

пенсійного віку; 2) особи, звільнені з військової служби (крім

військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і

підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-

виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за

станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [99] пенсійного віку,

за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб»; 3) особи, звільнені з військової

служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у тому числі особи

з інвалідністю, до отримання права на пенсію відповідно до Закону

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та

деяких інших осіб»; 4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за

відсутності підходящої роботи. На нормативно-правовому рівні, а саме наказом

Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661, затверджено

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення

кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер [237]. Згідно із

зазначеним наказом ваучер може бути наданий для здійснення підготовки у

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran464#n464
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таких професіях, як бджоляр, взуттьовик з ремонту взуття, водій навантажувача,

водій тролейбуса, електрогазозварник, зварник, плодоовочівник тощо.

Аналізуючи закріплений Перелік, можна констатувати, що для надання ваучера

застосовуються професії, які є необхідними, проте непопулярними серед

молодого покоління, тому навчання за такими спеціальностями здійснюється

виключно окремими особами, що в подальшому обумовлює дефіцит таких

професій на ринку праці. Саме залучення осіб до набуття таких професій шляхом

надання ваучера може значно поліпшити ситуацію на ринку праці відносно

окремих видів спеціальностей та переліку професій. Механізм видачі ваучера

передбачено Порядком видачі ваучерів для підтримання

конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 [238]. Велику увагу

в умовах проведення антитерористичної операції приділено сприянню

зайнятості, здійсненню заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених

осіб, що передбачено статтею 24-1 Закону України «Про зайнятість населення».

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо

переміщених осіб» [239] внутрішньо переміщеною особою є громадянин

України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно

покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних

наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів

насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій

природного чи техногенного характеру.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо

посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» № 245-VIII,

прийнятим у березні 2015 року, внесено зміни до Закону України «Про

зайнятість населення» додаванням статті 24-1, відповідно до якої заходами

сприяння зайнятості визначаються: 1) роботодавцям за влаштування на робоче

місце ВПО надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб тривалістю

до 6 місяців, а залежно від ситуації на ринку праці регіону – до 12 місяців; 2)

зареєстрованому безробітному компенсуються витрати на переїзд до місцевості,
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де він працюватиме, та витрати на проходження медичного або наркологічного

огляду, якщо це потрібно для працевлаштування; 3) розширено перелік осіб із

числа безробітних, які мають право на отримання ваучера для підтримання

конкурентоспроможності на ринку праці шляхом перепідготовки, спеціалізації,

підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних

видів економічної діяльності [240]. Статтею 24-1 Закону України «Про

зайнятість населення» передбачено конкретні види заходів сприяння зайнятості

внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за направленням

територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Особливо

гострою у контексті соціального захисту внутрішньо перемішених осіб є

проблема людей, старших 50 років, та молодих спеціалістів, які закінчили вищі

навальні заклади.

 Наступним видом соціальних послуг, які передбачені на законодавчому

рівні, є інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Відповідно до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх

подолати, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від

03.09.2012 № 537, консультування – це допомога в аналізі життєвої ситуації,

визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складанні плану виходу із

складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні

правової допомоги [172]. Працівниками територіальних центрів зайнятості

населення здійснюється консультування безробітних осіб щодо вибору професії,

підготовки, перепідготовки, необхідності підвищити рівень своєї компетенції

тощо. Під час консультування з особою не тільки проводиться всебічна

інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пошуку роботи, а й надаються певні

види юридичної допомоги, здійснюється психологічне консультування тощо.

На основі проаналізованих наукових позицій вчених щодо дослідження

видів соціальних послуг та їх законодавчого закріплення пропонуємо здійснити

класифікацію видів соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового



217

державного соціального страхування на випадок безробіття за наступними

підставами:

 1. За змістом надання соціальних послуг: 1) трудове посередництво –

визначається тим, що особа звертається до відповідного територіального центру

зайнятості з метою отримання не тільки відомостей про відкриті вакансії, а й

забезпечення безпосереднього працевлаштування, у тому числі й шляхом

залучення до виконання громадських робіт. Це є найпростіший вид надання

соціальних послуг, оскільки не передбачає навчання майбутнього працівника,

його перекваліфікацію, перенавчання тощо; 2) допомога і професійне

консультування під час активного пошуку роботи (надання різних видів

консультаційної допомоги при здійсненні пошуку роботи, надання допомоги під

час складання резюме, підготовка до проходження співбесіди, запрошення та

забезпечення участі у відповідних ярмарках вакансій тощо; 3) надання допомоги

щодо направлення особи на професійне навчання, перекваліфікацію, підвищення

кваліфікації до відповідних навчальних закладів з метою підвищення їх

кваліфікації, здійснення навчання іншим професіям, які є більш потрібними на

ринку праці у відповідному регіоні тощо; 4) фінансова підтримка безробітних,

що виражається в організації громадських робіт як додаткового засобу

матеріальної підтримки безробітних, надання роботодавцям-суб’єктам малого

підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації у

встановленому законом порядку при працевлаштуванні окремих категорій

громадян.

 2. За необхідністю вчинення додаткових дій щодо навчання: 1) надання

соціальних послуг, не пов’язаних із здійсненням навчання безробітного, тобто

зазначений вид послуг не передбачає подальшого навчання особи, а послуги по

працевлаштуванню надаються у межах тієї кваліфікації, яку безробітний має на

момент звернення до територіального центру зайнятості; 2) надання соціальних

послуг, які пов’язані із проходженням професійної підготовки або

перепідготовки, підвищенням кваліфікації у професійно-технічних та вищих

навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби
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зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях. У даному випадку особа

для отримання підходящої роботи має пройти відповідне перенавчання,

підвищення кваліфікації в межах тієї кваліфікації, яку має особа, що здійснює

пошук роботи; 3) надання соціальних послуг, які пов’язані із здійсненням

перепрофілювання безробітного, тобто мається на увазі, що здійснюються дії

щодо повної зміни кваліфікації особи. Наприклад, до моменту набуття статусу

безробітного особа працювала на підприємстві фінансистом, проте такий вид

професії для відповідної місцевості не є актуальним, а тому особа проходить

перепрофілювання на механіка, який є досить необхідним для даної місцевості

[241, с. 49-51].

3. За сферою дії: 1) соціально-побутові, до яких ми відносимо надання

допомоги у здійсненні організації похоронних послуг по відношенню до

безробітного чи членів його сім’ї; забезпечення книгами, журналами, які містять

інформацію про відкриті вакансії; 2) соціально-психологічні – послуги щодо

надання особам, якІ шукають роботу, не тільки інформації стосовно відкритих

вакансій, а й щодо психологічної оцінки стану особи та у випаду необхідності

надання відповідної психологічної допомоги. Таким чином, можна констатувати,

що працівник територіального центру зайнятості виступає не тільки в якості

особи, що здійснює добір вакансії для особи, а й певного психолога для особи,

щодо якої настав страховий випадок і яка опинилась на межі бідності, втративши

джерело доходу. Такі послуги є негласними і можуть полягати у відповідній

розмові, наданні певних рекомендацій, підтримці особи тощо. Також при

здійсненні підбору роботи посадова особа центру зайнятості має звертати увагу

на психологічний стан безробітного та враховувати психофізіологічні

можливості людини, її емоційний стан, тобто індивідуально підходити до

підбору роботи для конкретної людини, як це робиться у більшості

високорозвинених країнах; 3) соціально-педагогічні послуги, суть яких

зводиться до здійснення дій щодо організації професійної підготовки

безробітного, його перекваліфікації, підвищення кваліфікації, навчання в

державних навчальних закладах, надання соціально-педагогічного
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консультування шукачам роботи тощо; 4) соціально-економічні послуги, зміст

яких полягає у наданні безпосередньої допомоги при працевлаштуванні; наданні

роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій

статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», компенсації відповідно до

статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», наданні роботодавцям-

суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних,

компенсації; 5) соціально-інформаційні послуги, суть яких зводиться до надання

різного роду інформації для осіб, які шукають роботу; 6) соціально-

консультаційні, які полягають у наданні різноманітних консультацій як для

безробітних, такі і для роботодавців.

4. За суб’єктами, яким надаються такі послуги: 1) безробітним жінкам та

чоловікам; 2) молоді при працевлаштуванні їх на перше робоче місце; 3) особам

похилого віку; 4) внутрішньо переміщеним особам тощо.

Підводячи підсумок, зазначимо, що надання соціальних послуг має досить

важливе значення для безробітних, оскільки при при цьому забезпечується

відповідний супровід безробітних в отриманні ними підходящої роботи,

виходячи з їх індивідуальних особливостей. Законом України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

передбачено чіткий перелік соціальних послуг, які надаються безробітним.

Зазначеним Законом не встановлено надання інших видів соціальних послуг,

тобто можна припустити, що законодавство забороняє надання інших видів

соціальних послуг, що, на нашу думку, як і на думку окремих науковців, є не

досить доцільним. У науковій літературі, не погоджуючись із зазначеним

питанням, К.С. Міщенко звертає увагу на те, що підвищення якості соціальних

послуг стримується відсутністю об’єктивних показників її оцінювання. Для

більшої самостійності центрів зайнятості пропонується надати їм право

розробляти та застосовувати нові види (моделі) соціальних послуг. Зазначене, на

думку автора, потребує внесення змін до переліку видів соціальних послуг (ст. 7

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття»). Зокрема перелік послуг варто зробити відкритим,



220

доповнивши його пунктом «Інші соціальні послуги» [183, с. 57]. Ми повністю

солідарні із думкою науковця щодо необхідності внесення змін до статті 7

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» та закріпити можливість надання інших видів соціальних

послуг, серед яких: розроблення програм зайнятості по непопулярних професіях

та залучення до них безробітних; встановлення додаткових пільг для

роботодавців, які працевлаштовують не тільки представників окремих категорій

громадян, а й за непопулярними професіями тощо. Така пропозиція

обґрунтована тим, що у діяльності центрів зайнятості має переважати

індивідуальний підхід до працевлаштування безробітного, а отже, він може

включати в себе надання й інших, не передбачених зазначеним Законом,

соціальних послуг. Вичерпний же перелік соціальних послуг обмежує діяльність

працівників центрів зайнятості у наданні допомоги, що може негативно впливати

на сам процес надання таких послуг.

Висновки до 3 розділу:

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» не містить визначення поняття соціальної

послуги, що, на думку дисертанта, може призвести до неналежного надання

соціальних послуг уповноваженими на це особами, формального підходу до їх

отримання суб’єктами страхування на випадок безробіття, оскільки чітко не

передбачено алгоритму дій вчинення таких соціальних послуг по відношенню до

безробітних.

2. Під поняттям соціальної послуги у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття запропоновано

розуміти конкретну, чітко визначену та передбачену нормативно-правовими

актами діяльність держави щодо надання особі, яка у зв’язку із настанням

страхового випадку отримала статус безробітного, відповідних благ, допомоги

як матеріальної, так і інших видів відповідно до потреб людини та яка є
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необхідною для забезпечення нормального існування фізичної особи при

настанні безробіття. Метою надання соціальної послуги за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням варто визначити мінімізацію настання

негативних наслідків для особи, яка стала безробітною, забезпечення належного

рівня життя такої особи на період її безробіття.

3. Наголошено на відмінності соціальних послуг у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття від державних соціальних послуг.

4. До основних ознак соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття запропоновано

віднести такі: 1) є одним із видів соціального забезпечення та соціального

обслуговування; 2) підстави та порядок їх застосування чітко нормативно

регламентовані; 3) надаються виключно особам, які отримали статус

безробітного; 4) носять безоплатний характер; 5) ціллю надання є

працевлаштування особи, здійснення її підготовки, перепідготовки,

перекваліфікації; 6) надаються спеціально уповноваженим на це органом –

Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок

безробіття; 7) здійснюються за рахунок коштів Фонду у визначених

законодавством випадках; 8) формами надання є: працевлаштування

безробітних, підвищення рівня їх професійної орієнтації, перекваліфікація тощо;

9) характеризуються супроводом особи від отримання статусу безробітного до її

працевлаштування.

5. Організаційні та правові засади надання соціальної послуги за

загальнообов’язковим державним страхуванням варто розглядати не лише з

точки зору організації процесу безпосереднього надання соціальних послуг

безробітним, а й організації внутрішньої структури надання соціальних послуг,

що включає в себе організацію навчання працівників територіальних філій

центрів занятості, підвищення їх кваліфікації, оптимізації їх роботи тощо.

6. Запропоновано здійснити децентралізацію надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним з метою закріплення оптимального



222

переліку послуг для безробітних осіб, виходячи із тих потреб, які існують у

конкретному регіоні чи кожній окремій територіальній одиниці.

7. Важливими кроками для підвищення рівня організаційних засад надання

соціальних послуг визначено: 1) запровадження процесу децентралізації надання

соціальних послуг; 2) розробку програм зайнятості населення за непопулярними

професіями; 3) створення нових робочих місць; 4) закріплення алгоритмів дій

щодо стимулювання працевлаштування окремих соціально-демографічних груп

населення (молоді, осіб передпенсійного віку, жінок, осіб з інвалідністю,

демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб тощо; 5) вжиття

заходів щодо повернення незайнятого населення та безробітних осіб до трудової

діяльності шляхом розширення механізмів сприяння особам у працевлаштуванні

з боку центрів зайнятості через: а) вжиття заходів щодо наповнення бази

вакансій; б) удосконалення та подальше використання нових сучасних

технологій – відеорезюме, відеопрезентацій роботодавця щодо вакансій, онлайн-

співбесід, комунікацій із безробітними через соціальні мережі; в) вчинення дій

щодо подальшого сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у

створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної

діяльності; г) розроблення нових шляхів та системної взаємодії, посилення

співпраці центрів зайнятості з місцевими органами державної влади,

роботодавцями, навчальними закладами.

8. Обґрунтована доцільність удосконалення навчальними закладами

програми для осіб, які здійснюють навчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації, переорієнтації; сформувати нові підходи до навчання на основі

надання практичних знань, розвитку умінь та навичок; подальше створення

належних умов для навчання та підвищення рівня конкурентоспроможності на

ринку праці осіб віком старших за 45 років; посилення ролі та участі навчальних

закладів у здійсненні профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між

попитом та пропозицією робочої сили.

9. Види соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття запропоновано класифікувати за
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наступними підставами: 1. За змістом надання соціальних послуг: 1) трудове

посередництво; 2) допомога і професійне консультування під час активного

пошуку роботи; 3) надання допомоги щодо направлення особи для здійснення

професійного навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації до

відповідних навчальних закладів з метою підвищення їх кваліфікації, здійснення

навчання іншим професіям, які є більш потрібними на ринку праці у

відповідному регіоні тощо; 4) фінансова підтримка безробітних. 2. За

необхідністю вчинення додаткових дій щодо навчання: 1) надання соціальних

послуг, не пов’язаних із здійсненням навчання безробітного; 2) надання

соціальних послуг, які пов’язані із проходженням професійної підготовки або

перепідготовки, підвищенням кваліфікації у професійно-технічних та вищих

навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби

зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 3) надання соціальних

послуг, які пов’язані із здійсненням перепрофілювання безробітного. 3. За

сферою дії: 1) соціально-побутові послуги; 2) соціально-психологічні послуги; 3)

соціально-педагогічні послуги; 4) соціально-економічні послуги; 5) соціально-

інформаційні послуги; 6) соціально-консультаційні послуги. 4. За суб’єктами,

яким надаються такі послуги: 1) безробітним жінкам та чоловікам; 2) молоді при

працевлаштуванні їх на перше робоче місце; 3) особам похилого віку; 4)

внутрішньо переміщеним особам тощо.

10. Підтримано наукову позицію щодо необхідності запровадження

замовлень на професійне навчання безробітних за потребою роботодавців та

разом з тим необхідності укладення трудового договору працівником, який

пройшов таке навчання, із роботодавцем-замовником строком не на три, а все ж

таки на два роки, що є більш оптимальним як для працівника, так і для

роботодавця.

11. Визнано за необхідне передбачити окремим списком перелік професій,

підготовка по яких може здійснюватись за окремими замовленнями роботодавців

та до яких застосовується індивідуальна форма навчання, в результаті якої

безробітний отримує вузьку спеціальність у відповідній галузі виробництва.
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Саме за тими професіями, які містяться у списку замовлень роботодавців,

доцільно укладати трудові договори між працівником та роботодавцем на строк

не менше 2-х років із чітким закріпленням підстав дострокового припинення

трудового договору за ініціативою власника та працівника.

12. Одним із пріоритетних напрямків у сфері подолання безробіття в

Україні є залучення безробітних до громадських робіт, що мають наступні

завдання: 1) запобігання зростанню рівня безробіття у відповідному регіоні; 2)

здійснення відновлення трудової діяльності людини; 3) забезпечення

раціонального використання трудової сили та трудового потенціалу безробітних;

4) забезпечення тимчасової зайнятості безробітного населення; 5) забезпечення

мотивації та відновлення здатності безробітних до праці; 6) активізація

прагнення безробітного до праці; 7) проведення благоустрою територій

населених пунктів, іншої важливої роботи тощо. Громадські роботи

забезпечуються отриманням матеріальної допомоги по безробіттю, вони також

здійснюють додаткове стимулювання мотивації до праці безробітних, їх

матеріальну підтримку.

13. Визначено, що такий вид соціальної послуги як пошук підходящої

роботи та сприяння у працевлаштуванні щодо працевлаштування молодих

спеціалістів здійснюється шляхом вчинення наступних дій: 1) співпраці з

роботодавцями, що виражається в організації зустрічей роботодавців з молодими

спеціалістами; 2) запровадження в програмах навчальних закладів курсів з

техніки пошуку роботи; 3) надання випускникам вищих навчальних закладів та

молодим спеціалістам інформаційної допомоги щодо майбутнього пошуку

роботи та підвищення їхньої професійної компетентності; 4) організація

територіальними органами Державної служби зайнятості тренінгових занять із

випускниками вищих навчальних закладів та молодими спеціалістами щодо

пошуку роботи та можливостей, отриманих за відповідною кваліфікацією у

вищому навчальному закладі; 5) проведення інформаційної робити, доведення

випускникам вищих навчальних закладів відомостей про наявні вакансії тощо.
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Надання особливого значення розвитку відповідних державних цільових

програм пошуку роботи, що реалізуються представниками центрів зайнятості.

14. Обґрунтовано необхідність внесення змін до статті 7 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття» та закріплення можливості надання застрахованим особам інших

видів соціальних послуг, серед яких: розроблення програм зайнятості по

непопулярних професіях та залучення до них безробітних; запровадження

додаткових пільг для роботодавців, які працевлаштовують не тільки

представників окремих категорій громадян, а й за непопулярними професіями

тощо.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і

вирішення наукового завдання, яке полягало у визначенні сутності

матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок

безробіття та наданні пропозицій і рекомендацій щодо їх удосконалення. У

результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій

та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

1. Під загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на

випадок безробіття запропоновано розуміти окремий вид державного

страхування, передбачений чинним законодавством України, що являє собою

систему заходів матеріального забезпечення, які застосовуються до застрахованих

осіб, котрі втратили заробітну плату із незалежних від них обставин (у випадку

настання страхового випадку), надання їм відповідних соціальних послуг за

рахунок коштів, які акумулюються у відповідному Фонді за чітко

регламентованою законодавством процедурою та за наявності відповідних умов.

До ознак принципів державного соціального страхування на випадок

безробіття належать наступні: 1) це сукупність засад, ідей, положень у сфері

державного соціального страхування, які становлять відповідну систему;

2) визначають формування єдиних засад державної політики у сфері

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 3) спрямовані на

забезпечення рівних умов доступу до страхування на випадок безробіття всіх

застрахованих осіб; 4) визначають сутність, закономірності та впорядкування

діяльності держави у сфері надання соціального страхування на випадок

безробіття; 5) визначають умови та закономірності розвитку інституту

соціального страхування; 6) поширюються на правовідносини у сфері

соціального страхування на випадок безробіття; 7) закріплюються у відповідних

законодавчих чи нормативно-правових актах, які регламентують соціальні

правовідносини зазначеної галузі права.
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Запропоновано завдання соціального страхування на випадок безробіття

поділити на три види: 1) економічні, що полягають у забезпеченні стабільного

соціального розвитку держави, забезпеченні та формуванні грошових коштів

відповідних страхових фондів; 2) соціальні, суть яких зводиться до встановлення

соціальних гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян України, надання

соціальної допомоги безробітним та запобігання настанню негативних наслідків

шляхом надання їм відповідної матеріальної допомоги та відповідних соціальних

послуг; 3) превентивні, які полягають у здійсненні дій, спрямованих на:

збереження трудового потенціалу населення, аналіз причин та умов, які

спричиняють виникнення та поширення безробіття, вчинення заходів,

спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних чинників безробіття.

2. До основних етапів розвитку законодавства про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття віднесено: І – період

первіснообщинного ладу – соціальне страхування взагалі не мало чітко

визначених рис та характеризувалось виключно як надання окремим особам

привілеїв, які були пов’язані із їх правовим статусом в общині; ІІ – період

Київської Русі (до середини ХІІ ст.) – соціальне страхування набуває рис, що

спрямовані на турботу про тих осіб, які цього потребували, та здійснювалось не

державою, а особами, котрі мали певні статки, і в більшості випадків виражалось

у благодійності; ІІІ – періоди Галицько-Волинського князівства (середина

ХІІ століття – 40-роки ХІІІ століття) та Литовсько-Польської доби (40 роки

ХІІІ століття – 70 роки ХV століття) – соціальне страхування продовжує мати

примітивний характер та полягає у здійсненні різних доброчинних справ по

відношенню до осіб, які цього потребували, не носить цільового характеру, не

відокремлене від інших видів соціального страхування; IV – період Козаччини

(40–70 роки ХV – середина ХVІІ століття) та період Гетьманщини (середина

ХVІІ – 70–80  роки ХVІІІ століття)  – соціальне страхування поєднується із

здійсненням заходів, спрямованих на боротьбу із жебрацтвом, безробіттям. До

сфер соціального захисту залучається держава, розпочинається процес

нормативно-правового регулювання безробіття; V – період у розвитку
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соціального страхування на випадок безробіття (з 1880 року по 1927 рік), який

охоплює період Нової економічної політики – характеризується вчиненням

активних дій з боку держави, спрямованих на забезпечення соціально-

економічного забезпечення безробітних, прийняття нормативно-правових актів у

цій сфері; VI – період з 1927 року до 1942 року, який характеризується занепадом

розвитку соціального страхування, звуженням прав безробітних; VII – період з

1942 року і до 1991 року, до основних рис якого віднесено: занепад у вирішенні

проблеми подолання безробіття; відсутність активної державної політики у

зазначеній сфері; розвиток страхування на випадок безробіття у системі

загального соціального страхування під егідою радянської влади; VIIІ – період

незалежності України до 2000 року, який проходить на основі законодавства,

що існувало у Радянському Союзі; ІХ – період з 2000 року і по теперішній час,

характерними рисами якого є прийняття спеціалізованого Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,

створення спеціального органу, активна участь держави у здійсненні соціального

страхування на випадок безробіття та імплементації міжнародних норм

соціального страхування у національне законодавство.

3. Запропоновано право на матеріальне забезпечення та надання

соціальних послуг на випадок безробіття розглядати як передбачене законом

право застрахованої особи на соціальний захист у формі відповідного

матеріального забезпечення та надання соціальних послуг у разі настання

відносно неї страхового випадку. Право на матеріальне забезпечення настає у

визначених чинним законодавством випадках, які пов’язані із втратою особою

роботи чи частковим безробіттям, та передбачає право особи скористатися

отриманням певної матеріальної допомоги та/або конкретної соціальної послуги

за рахунок акумульованих коштів Фондом загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття у разі отримання застрахованою

особою статусу безробітного чи перебування в умовах часткового безробіття.

4. До основних особливостей правового статусу Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
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безробіття віднесено: 1) на рівні закону закріплено термінологічне розуміння

Фонду як самоврядної організації; 2) характеризується юридичною

самостійністю щодо визначення своїх завдань, напрямків діяльності, діє від

власного імені; 3) є позабюджетною організацією; 4) управління Фондом

здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих

осіб і роботодавців, Фонд діє поза участю держави, але є підконтрольним

державній владі; 5) самостійність в управлінні фінансами Фонду, цільове

використання акумульованих коштів виключно на цілі, які обумовлені його

діяльністю.

Запропоновано завдання Фонду соціального страхування на випадок

безробіття розглядати у співвідношенні із напрямками діяльності Фонду. До

основних завдань Фонду віднесено: 1) виконання завдань та функцій у сфері

здійснення зайнятості населення; 2) формування доходів Фонду; 3) здійснення

контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків

відповідно до закону, за надходженням страхових внесків; 4) проведення

профілактичних заходів, спрямованих на настання страхових випадків;

5) забезпечення цільового та прозорого використання коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 6) вчинення дій

щодо наближення надання соціальних послуг, виплати матеріальної допомоги та

здійснення соціального захисту до міжнародних та європейських стандартів;

7) проведення аналітичної роботи; 8) здійснення професійної підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних осіб тощо.

5. Під поняттям «умови надання матеріальної допомоги на випадок

безробіття» варто розуміти сукупність тих обставин, з якими пов’язано

отримання застрахованою особою права та матеріальну допомогу на випадок

безробіття та її фактичну виплату.

У процесі характеристики умов надання матеріальної допомоги наголошено

на тому, що варто не тільки визначати тривалість страхового стажу, кількість

років страхового стажу, аналізувати причини втрати роботи, розмір заробітної

плити, які безумовно впливають як на отримання права на виплату такої
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допомоги, так і на її розмір, але і враховувати й інші чинники у своїй сукупності.

До таких чинників запропоновано віднести наступні: склад сім’ї безробітного,

реальний дохід сім’ї, наявність на утриманні в особи неповнолітніх чи

непрацездатних осіб, чи є особа усиновлювачем, чи піклувальником, умови

проживання.

6. Під матеріальним забезпеченням безробітних варто розуміти різновид

соціально-правового забезпечення осіб, які втратили заробіток, здійснення їх

соціального захисту та забезпечення соціальними гарантіями шляхом надання

передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття» видів допомоги по безробіттю за рахунок

створеного Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

на випадок безробіття, який акумулює кошти на здійснення зазначених виплат.

Вказане визначення запропоновано закріпити у статті 1 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Обґрунтовано необхідність надання допомоги для організації

підприємницької діяльності саме молоді, тобто особам віком до 35 років, та

передбачити для них відповідні пільги, оскільки Закон України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» не

здійснює розмежування між наданням матеріальної допомоги молоді та іншим

особам, що є наслідком відсутності стимулювання молоді до відкриття власної

справи.

7. Під поняттям соціальної послуги у сфері загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття запропоновано

розуміти конкретну чітко визначену та передбачену нормативно-правовими

актами діяльність держави щодо надання особі, яка у зв’язку із настанням

страхового випадку отримала статус безробітного, відповідних благ, допомоги

як матеріальної, так й інших її видів відповідно до потреб людини, що є

необхідною для забезпечення нормального існування фізичної особи при

настанні безробіття. Метою надання соціальної послуги за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням варто визначити мінімізацію настання
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негативних наслідків для особи, яка стала безробітною, забезпечення належного

рівня життя такої особи на період її безробіття.

8. Організаційні та правові засади надання соціальної послуги за

загальнообов’язковим державним страхуванням варто розглядати не лише з

точки зору організації процесу безпосереднього надання соціальних послуг

безробітним, а й організації внутрішньої структури надання соціальних послуг,

що включає в себе організацію навчання працівників територіальних філій

центрів зайнятості, підвищення їх кваліфікації, оптимізацію їх роботи тощо.

Важливими кроками для підвищення рівня організаційних засад надання

соціальних послуг визначено: 1) запровадження процесу децентралізації надання

соціальних послуг; 2) розробку програм зайнятості населення за непопулярними

професіями; 3) створення нових робочих місць; 4) закріплення алгоритмів дій

щодо стимулювання працевлаштування окремих соціально-демографічних груп

населення (молоді, осіб передпенсійного віку, жінок, осіб з інвалідністю,

демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб тощо; 5) вжиття

заходів щодо повернення незайнятого населення та безробітних осіб до трудової

діяльності шляхом розширення механізмів сприяння особам у працевлаштуванні

з боку центрів зайнятості через: а) проведення заходів стосовно наповнення бази

вакансій; б) удосконалення та подальше використання нових сучасних

технологій – відео-резюме, відео-презентацій роботодавця та вакансій, он-лайн

співбесід, комунікацій із безробітними через соціальні мережі; в) вчинення дій

щодо подальшого сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у

створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної

діяльності; г) розроблення нових шляхів та системної взаємодії, посилення

співпраці центрів зайнятості з місцевими органами державної влади,

роботодавцями, навчальними закладами.

Обґрунтована доцільність удосконалення навчальними закладами

програми для осіб, які здійснюють навчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації, переорієнтацію; формування нових підходів до навчання на основі

надання практичних знань, розвитку умінь та навичок; подальшого створення
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належних умов для навчання та підвищення рівня конкурентоспроможності на

ринку праці осіб віком старших за 45 років; посилення ролі та участі навчальних

закладів у здійсненні профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між

попитом та пропозицією робочої сили.

9. Види соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням на випадок безробіття запропоновано класифікувати за

наступними критеріями: 1) за змістом надання соціальних послуг: а) трудове

посередництво; б) допомога і професійне консультування під час активного

пошуку роботи; в) надання допомоги при направленні особи для здійснення

професійного навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації до

відповідних навчальних закладів з метою підвищення їх кваліфікації, здійснення

навчання іншим професіям, які є більш потрібними на ринку праці у

відповідному регіоні тощо; г) фінансова підтримка безробітних; 2) за

необхідністю вчинення додаткових дій щодо навчання: а) надання соціальних

послуг, не пов’язаних із здійсненням навчання безробітного; б) надання

соціальних послуг, які пов’язані із проходженням професійної підготовки або

перепідготовки, підвищенням кваліфікації у професійно-технічних та вищих

навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби

зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; в) надання соціальних

послуг, які пов’язані із здійсненням перепрофілювання безробітного; 3) за

сферою дії: а) соціально-побутові послуги; б) соціально-психологічні послуги; в)

соціально-педагогічні послуги; г) соціально-економічні послуги; ґ) соціально-

інформаційні послуги; д) соціально-консультаційні послуги; 4) за суб’єктами,

яким надаються такі послуги: а) безробітним жінкам та чоловікам; б) молоді при

працевлаштуванні їх на перше робоче місце; в) особам похилого віку; г)

внутрішньо переміщеним особам тощо.
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