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Методологія дослідження. Результати отримані на основі застосування
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інституціоналізму щодо реалізації права людини на соціальний захист. При
цьому використовувалися такі методи дослідження, як: наукові порівняння –
при встановленні сутнісних відмінностей у підходах до дослідження соціальних
процесів, зокрема таких, як участь соціальних партнерів і держави у
фінансуванні соціального страхування в Україні та інших країнах світу; аналіз і
синтез – при визначенні фактичних параметрів соціального захисту та
обчисленні фінансових показників; індукції й дедукції – під час виявлення
проблем, які перешкоджають нормальному функціонуванню соціального
страхування.
Результати. На основі вивчення та критичного аналізу законодавчих актів,
наукової економічної літератури та статистичних джерел здійснено дослідження
сучасного стану однієї з складових системи соціального захисту населення –
соціального страхування та його фінансового механізму. Зокрема, встановлено
ряд недоліків нормативно-правового характеру, через які громадяни, що
опинилися у
відшкодування.

надзвичайних ситуаціях, не в змозі отримати страхові
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соціального
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перетворити
на

фонди

фінансово-кредитні

інститути на кшталт страхових компаній, оскільки фонди не керуються
страховими принципами й не виконують на належному рівні свої функції.
Представлені деякі контраргументи щодо ідеї зменшення ставки єдиного
соціального внеску.
Новизна. На основі аналізу фактичного матеріалу здійснено порівняння
стану

соціального

страхування

загальноцивілізаційним

з

точки

зору

його

відповідності

параметрам в інших країнах світу та вітчизняній

законодавчій базі. Запропоновано внести коригування положень ряду законів,

щоб усунути порушення прав громадян на соціальні виплати з фондів
соціального страхування.
Практична

значущість.

Результати

дослідження

можуть

бути

використані при розробці нових законодавчих положень щодо надання
соціального захисту громадянам.
Ключові слова: соціальний захист населення, соціальне страхування,
фонди соціального страхування, страхові внески, фінансові джерела
страхування, ставка єдиного соціального внеску, страхові компанії.
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