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Соціальний захист – основна функція держави,яка забезпечує основні 

права людини на підставі міжнародних і національних норм.[1] 

Визначення проблеми системи соціального захисту розкрито у 

науковій літературі  багатьма  сучасними дослідниками (В.Г. Бодрова, О.П. 

Веклич, А.О. Дегтяря, Н.Г. Диденко, Д.В. Карамишева).Важають, що 

соціальний захист має розглядатися так як виконується пряма роль 

соціального обмеження,а також соціально – економічного розвитку  і 

гарантій її збереження. 

Перехід України до ринкової системи відносин має новий етап в 

формування системи соціального захисту громадян. Основна мета 

реформи в соціальній сфері орієнтована на підвищення якості життя, 

працездатності, захисту малозабезпечених верств населення. Процеси 

реформування системи соціального захисту і основний її складової  

загальнообов'язкового державного соціального страхування  повинні бути 

забезпечені розвиненою, стабільною фінансовою базою, адекватної 

принципами особистої відповідальності, паритетного фінансової участі 

соціальних партнерів, прийнятого в ринковому середовищі [2]. 

На сьогодні соціальне страхування займає важливе місце в системі 

соціальної захисту населення. 
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Процес інтеграції України в європейські структури обумовлює 

перехід всіх сфер діяльності на нові стандарти розвитку, в тому числі і 

сфери соціального страхування. Дотримання відповідних міжнародних 

вимог (Декларація соціального прогресу і розвитку Генеральної Асамблеї 

ООН, Європейський кодекс соціального забезпечення, Європейська 

конвенція про правовий статус трудящих мігрантів, Конвенція МОП про 

безробіття № 2 та інші) [3]. 

Отже,потрібно впровадити реформування системи соціального 

захисту населення через умови різних сфер суспільства,а саме через: 

політичну,яка повинна об’єднати  всі рівні самоврядування і  визначити 

засоби компетенцій; соціальна,яка повинна надавати допомогу з боку 

держави для вирішення проблем суспільних благ; економічна, яка повинна 

визначати статуси в різних галузях,а також визначати економічні зв’язки 

[3]. Тому через стратегічні цілі можна реформувати систему соціального 

захисту населення зокрема: соціальний захист здійснюється через 

інтеграцію людей з обмеженням діяльності  надання підтримки для їх 

гідного життя перш за все це медичні ,соціальні і реабілітаційні системи 

захисту; надання допомог для сімей які потребують соціальної підтримки 

,через соціальні послуги;забезпечити повноцінне життя людей через 

матеріальні і духовні потреби. 
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