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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми. Цифровізація трансформує 
суспільства і економіки у всьому світі в безпрецедент-
них масштабах і темпах. Слідом за автоматизацією  
і цифровізацією з'явилися нові форми зайнятості в  
різних професіях і секторах, таких як економіка циф-
рових платформ. З появою нових форм зайнятості іс-
нуючі системи соціального захисту не спрацьовують, 
вони повинні адаптуватися до нових умов, особли- 
востей та реалій і відповідати потребам страхування 
ризиків та небезпек, реалізації прав людини на інно-
ваційні форми соціального забезпечення.  

Головним ризиком цифрової трансформації еко-
номіки на початковому її етапі є неминуче зростання 
рівня безробіття, наслідком чого є зниження або 
втрата доходу, що постає серйозним викликом для си-
стеми соціального захисту. Тривалі за часом та масш-
табні за обсягом недоотримані внески в систему соці-
ального страхування за цих та інших причин суттєво 
послаблять дієвість фінансових механізмів соціального 
забезпечення.  

В останні два десятиліття відбулись суттєві зміни 
в функціонуванні системи соціального страхування, 
які обумовили значне послаблення його дієвості, а 
саме: 

— соціально-трудові відносини між найманими 
працівниками і роботодавцями при швидкому роз- 
повсюдженні нових форм зайнятості не отримали за-
конодавчого закріплення; 

— відбулося все більш широке застосування гнуч-
ких і неповних форм зайнятості, зниження частки 
найманих працівників, зайнятих на постійній основі, 
в загальній чисельності працездатного населення; 

— підвищилася питома вага неформально зайня-
тих (21,6% до усього зайнятого населення у віці 15- 
70 років у 2018 р.) та занятих на підприємствах не- 
формальному секторі (14,6% до усіх зайнятих на під- 
приємствах) [1, с. 100];  

— зросла кількість працівників, які залучені до 
дистанційної форми зайнятості без гарантій соціаль-
ного страхування. 

Розгортання зазначених тенденцій неповної, част-
кової, неформальної, дистанційної зайнятості обумов-
лює зменшення частки застрахованих працівників, що 
призводить до скорочення можливостей і обсягів вне-
сення страхових коштів, які повинні використовува- 

тись на покриття соціальних ризиків через систему со-
ціального страхування. 

Актуальним постає пошук механізмів, завдяки 
яким системи соціального захисту можуть адаптува-
тися до мінливих форм зайнятості, щоб забезпечити 
повне й ефективне охоплення працівників у всіх фор-
мах зайнятості, в тому числі в «нових» формах зайня-
тості.  

Метою статті є визначення основних проблем та 
перспективних напрямів розвитку системи соціаль-
ного страхування як дієвого механізму протидії соціа-
льним ризикам цифрової економіки.  

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Тен- 
денції розвитку цифрової економіки, зв'язок процесів 
цифрової трансформації економіки з розвитком біз-
нес-моделей, які використовують цифрові платформи, 
можливості розвитку цифрової економіки в Україні, 
які пов’язані з розширенням використання цифрових 
платформ, викладено у монографії В. І. Ляшенка та 
О. С. Вишневського [2]. 

Особливостям сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій та їх ролі у розвитку цифрової еко-
номіки, впливу процесів цифровізації на результати 
економічної діяльності, присвячено колективну моно-
графію за редакцією В. П. Вишневського та С. І. Кня-
зева [3]. 

Трансформація соціально-трудових відносин в 
цифровій економіці достатньо активно висвітлюється 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Пробле-
мам розвитку ринку праці, появі нових форм зайнято-
сті присвячено публікації відомих вчених, таких як 
О. О. Герасименко, А. М. Колот [4; 5], О. Ф. Новікова 
[6] та інші. Національну специфіку структурних зру-
шень у зайнятості, їх відповідність світовим тенден-
ціям та рівню економічного розвитку країни досліджу-
вала І. М. Новак [7; 8]. 

Наростання соціальних ризиків у сфері соціаль-
но-трудових відносин у процесі становлення цифрової 
економіки відзначають у своїх роботах такі дослідники 
як Л. Г. Стожок [9, с. 285-287], О. Ф. Новікова [10, 
с. 1-10], О. О. Хандій, Л. Л. Шамілева [11, с. 181-188] 
та ін.  

Чинники формування соціально-економічних 
ризиків у системі соціально-трудових відносин за умо-
ви цифровізації економіки досліджують О. О. Хандій 
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та Л. Л. Шамілева [11]. Вони обґрунтовують, що ри-
зики втрати роботи і основних джерел життєзабезпе-
чення, втрати можливості соціального захисту та соці-
ального забезпечення належать до найбільш вагомих  
і вірогідних соціально-економічних ризиків цифрової 
економіки. 

Соціально-економічні проблеми, які виникають у 
соціально-трудовій сфері, обумовлюють поглиблення 
соціальної поляризації в суспільстві, зменшують чи- 
сельність середнього класу, що одночасно супро- 
воджується блокуванням соціальних ліфтів і регресив-
ною соціальною мобільністю, поширенням процесів 
прекарізації та зниженням соціального захисту працю-
ючих. Дослідження процесів, які пов’язані з поширен-
ням прекарізації економічно активного населення від-
стежуються міжнародною організацією праці [12], 
а також російськими вченими Л. В. Логіновою [13], 
О. І. Шкаратаном [14], А. В. Кученковою [15] та ін. 

Найбільш повна система ознак прекаріата пред-
ставлена О. І. Шкаратаном, В. В. Карачаровським, 
О. М. Гасюковою, які на підставі емпіричного аналізу 
обґрунтували теоретичні підходи його виникнення та 
становлення. До числа ознак прекаріату вони вклю-
чили такі: (1) нестабільність зайнятості або відсутність 
гарантій зайнятості; (2) нестабільність змісту праці;  
(3) нестабільність середньомісячної заробітної плати 
та доходу («варіювання доходу від мінімального рівня, 
характерного для культури бідності, до медіанного  
рівня в певній територіальній спільноті»); (4) відсут-
ність «подушки безпеки» (майно, нерухомість, фінан-
сові активи та ін.); (5) реципрокні обміни і взаємодо-
помога; (6) низька позиція у владній ієрархії суспіль- 
ства і компанії / організації; (7) стиль життя і само- 
ідентифікації людини, що дестабілізують становище 
працівника на ринку праці і в суспільстві; (8) тривале 
перебування в умовах нестабільності (від 5 і більше ро-
ків) [14, с. 101-102].  

У роботі А. В. Кученкової [15] розглядаються три 
приклади вимірювання прекарізації зайнятості на ін-
дивідуальному рівні, які набули поширення у західній 
літературі та практиці, і можуть виступати як різні 
шкали або індекси прекарізації. Шість індексів за шка-
лою прекарізації зайнятості EPRES (Employment Pre-
cariousness Scale), об'єднуються в єдиний інтегральний 
показник прекарізації, на основі значень якого виді-
ляються три категорії працівників: без проявів прека-
різації, з низьким-середнім і з високим рівнем прека-
різації.  

Розробники індексу Employment Precarity Index 
наголошують, що прекарізація визначається не тільки 
через зайнятість, а й в умовах трудової діяльності: від-
сутність соціальних гарантій, непостійність робочих 
годин, відсутність впевненості в можливості продов-
жувати роботу у роботодавця ще мінімум протягом 
року. Відсутність показників соціальної захищеності 
(наявність соціальних благ і гарантій, залученість до 
систем соціального страхування) в анкетах для оцінки 
індикаторів и побудови індексів свідчить про недо- 
статнє науково-методичне забезпечення проблеми со-
ціального захисту не тільки прекаріату, а й взагалі пра-
цюючих в умовах трансформації соціально-трудових 
відносин. 

Міждисциплінарній темі цифрової економіки та 
соціального забезпечення присвячено Спеціальний  
випуск Міжнародної асоціації соціального забезпе-

чення (вересень 2019 р.). Окремі статті, у яких висвіт-
люється ця проблема, пропонують ряд різних точок 
зору на зміну глобальній зайнятості та гідних робочих 
місць у найближче десятиріччя. Ряд статей присвячено 
забезпеченню соціального захисту працівників цифро-
вих платформ, регулюванню охорони праці в еконо-
міці онлайн-платформи [16].  

Перехід економіки з індустріальної стадії роз- 
витку в постіндустріальну обумовлює зміну відносин 
між працівниками і роботодавцями. На це звертають 
увагу як МОП, так і в середовищі наукових дослідни-
ків з трудового права, економіки та соціології праці. 
Все частіше піднімаються та ставляться питання про 
те, як саме зміниться регламентація відносин у сфері 
праці в XXI столітті. Цьому питанню присвячено до-
повідь генерального директора Міжнародного бюро 
праці 2015 г. «Майбутнє сфери праці» [17], доповідь 
Глобальної комісії з питань майбутнього сфери праці 
(вийшла на початку 2019 р.) [18], а також значна кіль-
кість наукових публікацій. У межах Європейського 
Союзу в теперішний час обговорюється прийняття но-
вої великої рамкової Директиви ЄС, пов'язаної з впли-
вом інформаційних технологій на ринок праці та з  
трансформацією трудових відносин, під робочою  
назвою «Про прозорі і передбачувані умови праці в 
Європейському Союзі» [19].  

Доповідь «Працювати заради кращого майбут-
нього» актуальна насамперед постановкою питання 
про перспективи розвитку сфери праці і необхідності 
нових форматів співробітництва та соціального діалогу 
суб'єктів соціально-трудової сфери. У зв'язку з цим  
цілком обґрунтований акцент МОП на трьох ключо-
вих «точках зростання»: розвиток людського потенці-
алу в широкому сенсі; модернізація інститутів праці, 
здатних забезпечити захист від зростаючих соціальних 
ризиків, економічну стабільність і рівність; забезпе-
чення гідної і стабільної зайнятості, формування пра-
вил і стимулів з метою узгодження економічної і соці-
альної політики і ділової практики [18, с. 11-15]. 

У доповіді «Працювати заради кращого майбут-
нього» наголошується на необхідності розробки між-
народної системи регулювання платформ цифрової 
праці, яка закріпить певні мінімальні права працівни-
ків і зобов'яже їх (і їх клієнтів) дотримуватися певних 
мінімальних прав і заходів захисту. 

Невирішені раніше проблеми. Правова регламента-
ція цифрового розвитку в Україні вже має тривалий 
термін дії, але її використання в практиці управління 
термінологічного та категоріального апарату вводи-
лось до інформаційного суспільства, запровадження та 
використання Internet та комп’ютерної грамотності.  
Певним здобутком України була прийнята у 2018 р. 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспіль- 
ства України на 2018-2020 рр. (схвалена розпоряджен-
ням КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р) [20], яка визначила 
і конкретизувала правові та організаційно-управлін-
ські засади розвитку цифрової економіки та суспіль- 
ства. Визначені в Концепції цілі цифрового розвитку 
були орієнтовані на економічне зростання, конкурен-
тоспроможність, цифрову модернізацію промислово-
сті, цифрову індустрію та цифрове підприємництво, а 
також на модернізацію освіти на потреби цифрової 
економіки. Концепція не містила положень щодо  
трансформації у сфері праці та зайнятості, соціального 
страхування та соціального захисту, подолання нерів-
ності тощо. Не торкалася Концепція і нових форм та 
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механізмів оподаткування при цифровому розвитку. 
Взагалі адресного піклування про людину праці, її 
особисту безпеку та запобігання ризиків при їх на-
станні у процесі праці шкоди здоров’ю, втрати роботи 
та доходу тощо в цьому правовому документі не пе-
редбачено. Перш за все це обумовлює соціальну неза-
хищеність вітчизняної робочої сили під час роботи, у 
випадках реалізації виробничих ризиків та відшкоду-
вання заподіяної шкоди. Одночасно це є перешкодою 
для входження на світові ринки праці, які вимагають 
від держав додержання певних конвенцій, рекоменда-
цій, стандартів.  

Аналіз наукових публікацій дозволяє констату-
вати, що серед дослідників поки не сформувалося ці-
лісне розуміння концепції регулювання інноваційних 
форм соціально-трудових відносин в умовах цифрові-
зації.  

Невирішеним та позбавленим наукового обґрун-
тування залишається питання соціального захисту тих 
категорій економічно активного населення, які за- 
лучені до трудової діяльності не за наймом. Впро- 
вадження нової цифрової індустрії супроводжується 
появою нових форм зайнятості, на які не поширю-
ється соціальне страхування. Потребують дослідження 
проблеми трансформації механізмів та інструментарію 
соціального страхування для різних видів зайнятості в 
цифровій економіці. 

Виклад основного матеріалу. На етапі індустріалі-
зації, який кардинально змінив роль найманої праці  
і всього комплексу соціально-трудових відносин, ви-
никла потреба у принципово новій формі соціального 
захисту, базисними принципами якої є особиста від-
повідальність, соціальна справедливість і солідарна 
взаємодопомога. Найбільш ефективними їх формами 
стали інститути обов'язкового соціального страху-
вання, які дозволяли досить ефективно забезпечувати 
соціальний захист працівників, підтримуючи тим са-
мим безперервність процесу відтворення робочої сили.  

Базовий в організації соціального захисту прин-
цип особистої відповідальності був доповнений прин-
ципом солідарної взаємодопомоги працівників (між 
собою) і принципом солідарної відповідальності робо-
тодавців за соціальний захист найманих ними праців-
ників. 

На цих принципах були створені механізми вели-
комасштабного резервування значних за обсягом фі-
нансових ресурсів, призначення яких полягало в ком-
пенсації наслідків масових соціальних ризиків, а фі-
нансове навантаження розподіляється між трьома су-
б'єктами — роботодавцями, працівниками та держа-
вою. Фінансовий потенціал соціального страхування 
забезпечував прийнятний рівень захисту працівників  
і тим самим дозволяв вирішувати завдання індустрі- 
алізації в сфері соціально-трудових відносин.  

Економічними передумовами виникнення інсти-
тутів обов'язкового соціального страхування виступа-
ють постійний характер трудової діяльності, зростаюча 
складність праці і зростання кваліфікації працівників, 
величезні масштаби випуску продукції. Масовість ви-
робництва забезпечувалася, в тому числі, і безпе- 
рервністю процесу відтворення робочої сили. Скла-
лися принципово нові економічні, організаційні та 
праві механізми, які дозволяли, з одного боку, вироб-
ляти накопичення значних за обсягом фінансових ре-
сурсів, з іншого — реалізовувати застрахованим пра- 

цівникам пенсійні та інші страхові права протягом 
тривалих періодів часу.  

Основним результатом індустріального періоду в 
соціально-трудових відносинах є формування суспіль-
ства найманої праці, яке в нових умовах, на пост- 
індустріальному етапі, починає істотно змінюватися. 
За влучним визначенням В. Д. Роїка суспільство най-
маної праці, як і раніше, не стає ні однорідним, ні  
мирним, але його антагонізми іншого типу [21]. Від-
бувається боротьба не між підприємцями та найма-
ними працівниками, а всередині самої найманої праці: 
боротьба за робочі місця і посади розгортається в про-
цесі дедалі більшого поділу праці в світовому масш-
табі, за більш високе статусне положення в соціальній 
ієрархії постіндустріального суспільства, яке все більш 
атомізується. Політика експорту виробництва в країни 
з більш дешевою робочою силою, якою керуються ве-
ликі корпорації, приводить до великих змін в перероз-
поділі джерел робочих місць [21, с. 81]. 

На думку автора книги «Четверта промислова ре-
волюція» К. Шваба необхідно привернути увагу до  
питань щодо всеосяжності та швидкості розвитку чет-
вертої технологічної революції та її наслідків. Зокрема, 
він зазначає, що новий технологічний прорив у жит-
тєдіяльності сучасного суспільства зумовлює необхід-
ність формування у людини нових світоглядних наста-
нов. Разом з тим, К. Шваб підкреслює, що з широкої 
соціальної точки зору одним з найбільш значних (і 
найбільш помітних) ефектів переходу до цифрових  
технологій стала поява суспільства, сконцентрованого 
на собі, заснованого на індивідуалізації та появі нових 
форм причетності і співіснування спільнот. Як наго-
лошує у своїй роботі К. Шваб [22], на відміну від того, 
як це було в минулому, уявлення про належність до 
спільноти сьогодні більш визначаються особистими 
проєктами та індивідуальними цінностями та інтере-
сами, а не просторовими міркуваннями (співтова- 
риство в певній місцевості), роботою і сімейними від-
носинами.  

Як зазначає І. М. Новак, у процесі трансформації 
стандартної зайнятості в нестандартні та нестабільні 
форми відбувається відмова від колективного на ко-
ристь індивідуального, з сфери трудових відносин 
практично виключається частина економічно актив-
ного населення, зайнята в неформальному секторі,  
існують тіньова зайнятість і приховані трудові відно-
сини [8, с. 93]. Також у цій роботі наголошується на 
тому, що для держави й суспільства найбільш важли-
вими є ризики, пов’язані з ускладненням ідентифіка-
ції роботодавця й визначенням статусу зайнятості пра-
цівників, від яких залежать способи сплати податків та 
внесків. Саме вони призводять до формування небез-
печних умов життєдіяльності, загроз для безпеки і здо-
ров’я третіх осіб (зокрема, внаслідок понаднормової 
роботи), а також фінансових втрат бюджетів і системи 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання [8, с. 97]. 

Посилення зазначених тенденцій обумовлює зро-
стання актуальності перегляду основних положень си-
стеми соціального захисту, зокрема таких, як тради-
ційна концепція соціальних прав; солідарний прин-
цип соціального страхування; ефективність системи 
перерозподілу; перелік нужденних категорій; ідеологія 
соціальної допомоги; роль держави у виконанні соці-
альних функцій суспільства. Це потребує усвідом-
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лення необхідності перегляду принципів, функцій, ме-
ханізмів соціального захисту, умов функціонування ін-
ститутів соціального страхування. 

Доповідь Міжнародної асоціації соціального за-
безпечення (МАСЗ) «10 глобальних викликів перед со-
ціальним забезпеченням — Європа» [23] показує, що 
соціальне забезпечення в країнах регіону стикається з 
викликами в демографічній сфері, на ринках праці та 
в сфері технологій. В числі цих викликів такі: 

1. Ліквідація прогалин в охопленні соціальним 
забезпеченням. 

2. Охорона здоров'я та довготривалий догляд. 
3. Технологічний розвиток. 
4. Зростаючі очікування населення. 
5. Старіння населення. 
6. Ринки праці та цифрова економіка. 
7. Зайнятість молодих працівників. 
8. Нерівність протягом життя людини. 
9. Нові ризики, катаклізми і екстремальні події. 
10. Захист трудових мігрантів.  
Поширення процесів міжнародної трудової мігра-

ції, розповсюдження дистанційних форм працевлаш-
тування, нові форми зайнятості в економіці цифрових 
платформ в глобалізаційному контексті підвищують 
значимість міжнародних домовленостей та правових 
міждержавних документів у сфері трудових відносин.  

Кожна людина як член суспільства має право на 
соціальний захист. Ефективні системи соціального за-
безпечення є потужними інструментами надання га- 
рантованого доходу, запобігання бідності та нерів- 
ності, а також інструментом сприяння соціальній ін-
тегрованості та гідності. Як важлива інвестиція у доб-
робут працівників та населення в цілому, соціальне за-
безпечення підвищує продуктивність, зайнятість та 
підтримує сталий економічний розвиток, таким чином 
сприяє справедливій глобалізації із гідними стандар-
тами життя для всіх. 

Розуміння соціального ризику як такого, що  
об'єктивно виникає і визнається суспільством соціа-
льно поважними обставинами, що викликає необхід-
ність підтримки громадянина з боку суспільства, до- 
цільно узгоджувати з міжнародно-правовими доку- 
ментами в галузі прав людини. 

Право на соціальне забезпечення є основопо- 
ложним правом людини, і кожній людині незалежно 
від того, де вона живе, має бути гарантовано міні- 
мальний рівень базового соціального захисту. Відпо- 
відні гарантії передбачені саме в Конвенції МОП  
№ 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 
[24].  

Конвенція Міжнародної організації праці № 102 
«Про мінімальні норми соціального забезпечення» є 
міжнародно-правовим актом, своєрідним інструмен-
том, що визначає та встановлює міжнародні стандарти 
в соціальній сфері для вітчизняного законодавства з 
питань соціального захисту населення. При цьому слід 
зазначити, що окремі особливості розвитку України не 
дають змогу автоматично перенести загальновизнані 
міжнародні акти з соціального захисту населення в на-
ціональне законодавство, оскільки останні розрахо-
вані переважно на країни з розвиненою ринковою 
економікою.  

Значення конвенцій і рекомендацій МОП у пра-
вовому регулюванні соціального забезпечення в між-
народному та внутрішньодержавному масштабі до- 
цільно оцінювати з позицій інтеграції у розвинене 

міжнародне середовище. По-перше, у них містяться 
соціальні стандарти, рівню яких має відповідати зако-
нодавство всіх країн, які ратифікували відповідну кон-
венцію. По-друге, конвенції та рекомендації МОП 
сприяють уніфікації (інтернаціоналізації) законодав-
ства про соціальне забезпечення. Конвенцію МОП  
№ 102 «Про мінімальні норми соціального забезпе-
чення» можна віднести до категорії актів універсаль-
ного значення. Цей документ містить основні норми 
про види, розміри й умови надання соціального забез-
печення. Україна приєдналася до Конвенції у 2016 р. 
і з набранням законної сили Конвенцією створилися 
передумови для приєднання України до Європей- 
ського кодексу соціального забезпечення в цілому.  

Підписання Україною Європейського кодексу со-
ціального забезпечення, який є орієнтиром європей-
ської моделі соціального забезпечення, заснованої  
на соціальній справедливості, відбулося у листопаді 
2016 р. З підписанням цього Кодексу зроблено важли-
вий крок до адаптації національного законодавства до 
європейських стандартів, визначених багатосторон-
німи міжнародними інструментами Ради Європи у со-
ціальній сфері.  

Конвенція МОП 1982 р. №157 «Про встановлен-
ня міжнародної системи збереження прав у галузі со-
ціального забезпечення» [25], нагадуючи принципи, 
закріплені у Конвенції 1962 р. № 118 про рівноправ-
ність у галузі соціального забезпечення, які стосу-
ються не тільки рівності ставлення, а й збереження 
набутих прав у всіх галузях соціального забезпечення, 
поширюється на всі загальні й спеціальні системи со-
ціального забезпечення, як обумовлені, так і необумов-
лені сплачуванням внесків, а також на системи, по- 
в'язані з обов'язками, покладеними законодавством на 
підприємства, стосовно будь-якої галузі соціального 
забезпечення. 

Галузі соціального забезпечення охоплюють при-
наймні види допомоги по інвалідності, старості, у разі 
втрати годувальника та в разі трудового каліцтва і про-
фесійного захворювання, зокрема допомогу у зв'язку 
зі смертю, медичне обслуговування, види допомоги на 
випадок хвороби, материнству і у разі трудового ка- 
ліцтва і професійного захворювання. 

Категорії осіб, до яких застосовуються поло-
ження Конвенції, належать працівники, які працюють 
за наймом, охоплюючи, у разі потреби, працівників 
прикордонних районів і сезонних працівників, а також 
члени їхніх родин і членів тих родин, що втратили го-
дувальника.    

Система збереження набутих прав, у відповідно-
сті до положень цієї Конвенції, передбачає необхід-
ність підсумовування періодів страхування, роботи за 
наймом, професійної діяльності чи проживання, на-
громаджених на підставі законодавства відповідних 
членів Організації.  

Соціально-економічні проблеми, які супроводжу-
ють зміни на ринку праці у зв’язку з цифровізацією 
економіки, часто характеризуються як загроза зроста-
ючої нестабільності. Метою глобальної політики зали-
шається забезпечення стабільного та адекватного со-
ціального захисту для всіх. 

Саме тому збереження прав на соціальне забезпе-
чення не тільки має важливе значення для працівників 
та членів їхніх сімей, але й безперечно сприяє віль-
ному руху робочої сили в межах та за межі економіч-
них зон, вільному вибору форми працевлаштування, 
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забезпечуючи таким чином належне функціонування 
інтегрованих ринків праці.  

Удосконалення координації соціального забезпе-
чення шляхом укладання дво- і багатосторонніх угод 
та ратифікації відповідних міжнародних конвенцій має 
бути в числі пріоритетів трансформації соціально-тру- 
дових відносин у процесі цифровізації та глобалізації 
ринку праці. Для визначення перспектив соціального 
страхування в умовах цифрового розвитку в Україні 
доцільно науково обґрунтувати та зважити позитивні 
сторони чинної системи, які рекомендовані Бюро 
МОП для країн Центральної та Східної Європи для 
поширення гідної праці. 

У рамках кожної галузі соціального забезпечення 
є різні види систем, які відрізняються за методами фі-
нансування, статусом органу, що її адмініструє (дер-
жавний або приватний), за способами виплати допо-
мог у грошовій формі (періодичні чи одноразові), за 
ступенем залежності розміру допомоги від рівня по- 
передніх заробітків або поточного доходу.  

У рекомендаціях МОП для України розкрива-
ється зміст та переваги таких видів системи соціаль-
ного забезпечення, як: соціальне страхування, всеза-
гальний доступ, фонди страхових накопичень, індиві-
дуальні приватні рахунки, покладення обов’язків на 
підприємства, соціальна допомога [26, с. 19-21]. 

Соціальне страхування — найбільш поширений 
вид соціального забезпечення, включає системи, що 
базуються на критерії зайнятості, які адмініструє дер-
жава і які фінансуються в першу чергу за рахунок  
внесків, що їх сплачують працівники і роботодавці.  

Всезагальний доступ забезпечується системами, 
які фінансуються за рахунок надходжень до держав-
ного бюджету. Допомога надається всьому населенню, 
тобто особам, які задовольняють вимоги, визначені в 
рамках системи (наприклад, мінімальний вік, міні- 
мальний період проживання в країні та ін.). Допомога 
у грошовій формі в рамках системи всезагального до-
ступу зазвичай має фіксований розмір, який не зале-
жить від розміру попередніх доходів.  

Фонди страхових накопичень — це системи 
обов’язкових колективних накопичень, якими управ-
ляє держава і які фінансуються за рахунок внесків пра-
цівників і/або роботодавців, а також за рахунок дохо-
дів на інвестиції, що їх робить фонд. Внески, які ро-
бить член фонду або які робляться від його імені, на-
копичуються на рахунку такого члена фонду, на них 
також нараховується частка доходів на інвестиції, про-
порційна до суми сплачених внесків, що знаходяться 
на рахунку. 

Індивідуальні приватні рахунки — це системи пен-
сійних заощаджень, які схожі на фонди страхових на-
копичень у тому сенсі, що вони фінансуються за раху-
нок внесків працівників і/або роботодавців, і ці внес-
ки зараховуються на рахунки працівників. На рахунки 
також зараховуються доходи від інвестицій на поперед-
ні внески. На відміну від фонду страхових накопичень, 
системи індивідуальних рахунків адмініструються при-
ватними структурами, але регулювання і контроль за 
їхньою діяльністю здійснюють державні структури,  
і учасник такої системи має можливість вибирати ком-
панію, яка інвестуватиме кошти на його рахунок. За-
звичай у таких системах передбачені певні податкові 
пільги. 

Системи, в яких покладаються обов’язки на під- 
приємства — це системи, в рамках яких кожен робото- 

давець зобов’язаний забезпечувати допомогу або по- 
слуги найманим працівникам при настанні подій, що 
обумовлюють виплату допомоги, наприклад, при при-
пиненні трудових відносин у випадку трудового калі-
цтва або професійного захворювання. На відміну від 
систем соціального страхування, в яких ризики розпо- 
ділені між усіма задіяними роботодавцями, в системах, 
у яких обов’язки покладаються на підприємства, інди-
відуальні роботодавці несуть повну відповідальність. 
Вони можуть купувати страхові поліси, щоб забезпе-
чити покриття своєї відповідальності.  

Системи соціальної допомоги — це системи, в рам-
ках яких надається допомога, що призначається за 
критерієм рівня доходу одержувача або сім’ї (тобто 
вона виплачується особам, що живуть за межею бід-
ності), або в рамках яких використовується подібна 
форма адресності, наприклад, коли цільовою групою 
є особи, що пройшли опосередковану перевірку на  
нужденність. 

Угоди, які укладаються з метою координації со-
ціального забезпечення, можуть включати будь-який 
із шести видів систем, описаних вище. Починаючи з 
ХХ століття і до теперішнього часу було укладено ба-
гато угод, які включають системи соціального страху-
вання і системи всезагального доступу, а деякі угоди 
включають системи, в яких обов’язки покладаються на 
підприємства. Останніми роками зростає кількість 
угод, які також включають системи приватних індиві-
дуальних рахунків і системи соціальної допомоги. Ра-
зом з тим, до нашого часу не укладено жодної угоди 
про соціальне забезпечення, яка б включала фонд 
страхових накопичень [26, с. 22]. 

Розглянуті вище міжнародні документи у сфері 
праці здебільшого стосуються працівників-мігрантів  
і регулюють охоплення певних категорій працюючих 
існуючими програмами соціального забезпечення, як 
обумовленими сплатою страхових внесків, так і фінан-
сованих в інший спосіб. 

Цифровий розвиток обумовлює суттєві транс- 
формації у трудовій сфері, що передбачає зміни у тру-
дових відносинах щодо соціального захисту й загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування. 
Ратифікація Україною Конвенції МОП № 102 [27] та 
підписання європейського кодексу соціального забез-
печення обумовило взаємозв’язок у системі держав-
ного регулювання трудових відносин та соціального 
страхування. В чинній системі трудових відносин пра-
цівник і роботодавець мають статус застрахованої 
особи та страхувальника при дії загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. У разі настання 
нещасного випадку на виробництві, хвороби, інвалід-
ності, безробіття тощо працівник отримує страхові ви-
плати. Роботодавець як страхувальник є платником 
єдиного страхового внеску.  

Державне соціальне страхування на випадок без-
робіття дає право роботодавцю, який перебуває у тяж-
кому фінансовому стані отримувати пільги при сплаті 
єдиного соціального внеску при створенні нових ро-
бочих місць, у тому числі для внутрішньо переміщених 
осіб, а також отримувати дотації у зв’язку із частковою 
зайнятістю працівників. 

Для формування нової системи соціального за-
безпечення в умовах цифрового розвитку доцільно 
зберегти та модифікувати переваги системи страху-
вання, врахувати міжнародний досвід та адаптувати 
його до умов України. 
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Нові технології відкривають можливості для під-
вищення ефективності, продуктивності праці і навіть 
для розвитку нових форм зайнятості. З іншого боку, 
цифрова економіка і зростаюча автоматизація створю-
ють проблеми з точки зору адекватного і сталого охо-
плення соціальним страхуванням. У міру розширення 
використання нестандартних форм зайнятості це може 
звужувати ефективний доступ до соціального забезпе-
чення.  

Проблеми соціального забезпечення працюючих 
в цифровій економіці неможливо вирішувати ізольо-
вано від інших проблем у сфері соціально-трудових  
відносин. Існуючі системи соціального страхування 
створювалися перш за все як інститути соціального за-
хисту працюючих за наймом. Фінансову основу стано-
вили страхові внески, обсяг яких обумовлений рівнем 
оплати праці, кількістю платників внесків. Глибока 
трансформація ринків праці, викликана технологіч-
ними змінами і цифровою економікою, може обмежу-
вати джерела надходжень до системи соціального за-
безпечення і тим самим впливати на її стійкість, що з 
огляду на старіння населення та зростаючі потреби у 
медичному обслуговуванні суттєво посилює тиск на 
фінансову систему соціального забезпечення. 

Висновки. Цифровий розвиток відбувається без 
належного визнання трудових відносин, трудового до-
говору, домовленості щодо оплати праці, мінімального 
робочого часу та його регулювання, оплачуваної від-
пустки, відпустки по вагітності та пологах, соціаль-
ного захисту тощо.  

Працівники, які зайняті на умовах нестандартної 
зайнятості зіштовхуються з відсутністю можливості ре-
алізувати трудові права, відсутністю можливості брати 
участь у системі соціального страхування від соціаль-
них ризиків в трудовій сфері, і внаслідок цього, втра-
чають соціальні гарантії в сфері медичного обслугову-
вання та пенсійного забезпечення. 

Наймані працівники стали першою з усіх груп 
економічно активного населення, щодо якої були 
встановлені гарантії соціального забезпечення в сучас-
ному значенні цього терміна. Цим пояснюється те, що 
найбільш глибоку розробку отримали саме питання 
соціального страхування як організаційної форми со-
ціального забезпечення. Набагато менше уваги до 
останнього часу приділялося проблемам соціального 
забезпечення самозайнятих громадян (у тому числі в 
порядку соціального страхування) і осіб, що володіють 
спеціальними публічно-правовим статусом. 

Цифрова економіка відкриває широкі можливості 
для самостійної зайнятості, яка може здійснюватися в 
різних формах, які припускають формалізацію право-
вого статусу громадянина (тобто державну реєстрацію 
та (або) ліцензування здійснюваних ним видів діяль-
ності), так і не обумовлені такою. Дохід самозайнятих 
громадян не є гарантованим. Вони здійснюють свою 
діяльність на принципах свободи і несуть самостійну 
відповідальність за страхування своїх ризиків. Соціа-
льні ризики у таких категорій населення тісно пов'я-
зані з іншими ризиками, властивими для відповідних 
видів діяльності, наприклад підприємницьким ризи-
ком, ризиком професійної відповідальності. Названі 
ризики можуть взаємно посилювати один одного, що 
передбачає необхідність створення для таких категорій 
громадян механізмів захисту від соціальних ризиків  
і облік зазначених обставин при виборі форми реалі-

зації права на працю. Нерозвиненість трудового зако-
нодавства України, неприйняття за роки незалежності 
України правового документу у сфері праці вимагає 
при його формуванні врахувати особливості трудових 
і цифрових відносин у сполученні з вимогами соціа-
льного страхування і соціального захисту. 

Реформування сучасної системи соціального 
страхування, якій притаманні певні досягнення і про-
рахунки, залежатиме від концептуального бачення 
шляхів та заходів, які здійснюються з цією метою. 
Принципи і засади, на яких побудована сучасна сис-
тема соціального страхування, потрібно розвинути з 
урахуванням структурних зрушень в зайнятості насе-
лення, які неминуче відбудуться в процесі цифровіза-
ції економіки і суспільного життя. 

Для цього в Україні необхідно: 
до проєкту Закону України «Про працю» (або 

Трудового кодексу), які знаходяться у стадії розробки, 
включити окрему Главу «Державне соціальне страху-
вання та соціальний захист»; 

забезпечити правову визначеність збалансовано-
сті політики управління фондами загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування; 

визначитися з видами та механізмами реалізації 
соціальних гарантій, які забезпечуються соціальним 
страхуванням; 

вдосконалити фінансові механізми видів соціаль-
ного страхування на підставі формування оптималь-
ного навантаження суб’єктів страхування, поєднанні 
механізмів, що передбачають сплату внесків з іншими 
практиками соціального захисту; 

розробити механізми стимулювання самозайня-
тих в фінансуванні системи соціального страхування; 

з урахуванням міжнародних правових документів 
у сфері трудових відносин та європейської практики 
поширити укладання дво- та багатосторонніх угод з 
метою збереження прав у галузі соціального забезпе-
чення, ратифікувати відповідну Конвенцію МОП. 

Окремі локальні удосконалення системи соціаль-
ного страхування можуть дати лише частково ефекту 
та покращення ступеню захисту. Вочевидь назріла ак-
туальність розробки Концепції реформування соціаль-
ного забезпечення в умовах цифровізації України. 
Вона має містити: мету, структуру, завдання та пріо-
ритети інституту соціального страхування на коротко- 
та середньострокову перспективу; принципи та ос- 
новні напрями за якими проводитиметься удоскона-
лення системи соціального страхування; узгоджений 
між суб’єктами правовідносин у системі соціального 
страхування (державою, роботодавцями та робітни-
ками) розподіл фінансової участі в формуванні фон-
дів; модель національної системи соціального страху-
вання з визначенням функцій окремих її інститутів.  

Широке коло економічних, соціальних і політич-
них питань, які пов'язані з розробкою заходів, спря-
мованих на реформування системи соціального захи-
сту в умовах цифровізації економіки та суспільного 
життя вимагає подальших досліджень та науково-тео-
ретичного обґрунтування з розробки практичних ре-
комендацій щодо трансформації базисних принципів 
соціального захисту, пошуку ефективних соціально-
страхових програм.  
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