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НОТ Ц Я
Раневич О. Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
(доктора філософії) за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення. – Львівський національний університет імені Івана
Франка. – Львів, 2019.
Дисертацію

присвячено

дослідженню

проблем

конституційного

проголошення та реалізації права на соціальний захист в Україні.
Визначено поняття конституційних засад права соціального забезпечення;
досліджено зміст права на соціальний захист та соціальне забезпечення. З’ясовано
сферу їх застосування; охарактеризовано конституційні підстави соціального
забезпечення людини у разі втрати нею працездатності, втрати годувальника,
настання безробіття з незалежних обставин, а також у старості; окреслено
конституційні засади, що забезпечують такі гарантії реалізації права на
соціальний захист як соціальне страхування, створення соціальних закладів та
забезпечення рівня соціальних виплат не нижче від прожиткового мінімуму.
Встановлено те, що норми сучасної Конституції України від 28 червня
1996 року проголошують основні соціальні категорії галузі права соціального
забезпечення, порівняно із нормами Конституції України від 20 квітня 1978 року,
де закріплювалася концепція права громадян на їхнє матеріальне забезпечення,
що у свою чергу, істотно змінює підхід до конституційних витоків галузі права
соціального забезпечення.
Соціальну сутність права соціального забезпечення досліджено через місце
цієї галузі права в системі вітчизняного права, зокрема, її зв’язку із соціальним
правом як системою більш високого порядку, а також за допомогою норм права,
покликаних задовольняти основні соціальні потреби суспільства (окремої
людини) в соціальному забезпеченні.
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Обґрунтовано

пріоритет

конституційних

засад

права

соціального

забезпечення, які слугують основою формування та розвитку галузі права
соціального забезпечення, виступають вихідними ідеями та орієнтиром побудови
узгодженої системи галузевих норм права і гарантій їх здійснення, що сприяє
ефективній реалізації конституційних прав людини та громадянина у сфері
соціального захисту.
Запропоновано юридичну природу конституційних засад права соціального
забезпечення розглядати крізь призму: їх закріплення у Конституції України;
вираження за посередництвом конституційних норм-принципів; наділення
найвищою

юридичною

силою

у

системі

законодавства

про

соціальне

забезпечення; здійснення ними впливу на формування і розвиток галузі права
соціального забезпечення, гарантування її стабільності та правової визначеності;
регулювання найважливіших правовідносини у державі, що виникають з приводу
соціального забезпечення людини і громадянина та становлять предмет
конституційно-правового регулювання.
Звернуто особливу увагу на такі конституційні категорії як соціальний
захист та соціальне забезпечення людини і громадянина. Доведено те, що
соціальний захист становить собою комплекс правових, економічних та
організаційних заходів та засобів, покликаних убезпечити як населення загалом,
так й окремих індивідів від негативних обставин соціального характеру.
Він здійснюється за допомогою різних галузей права та покликаний гарантувати
реалізацію соціальних прав та інтересів особи.
Розмежовано сфери застосування соціального захисту та соціального
забезпечення, а також визначено правовідносини, які становлять предмет їх
правового регулювання. Соціальний захист як система більш високого порядку
включає й інші елементи нарівні із соціальним забезпеченням. А тому, право на
соціальний захист є більш ширшою за своїм змістом юридичною категорією, яка
застосовується в більшості галузей права, на відміну від права на соціальне
забезпечення,

яке

стосується

вужчого

кола

специфічних

за

змістом
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правовідносин. При цьому, соціальне забезпечення громадян здійснюється
винятково у разі настання соціального ризику, передбаченого законом.
Розглянуто конституційні гарантії соціального забезпечення людини у разі
втрати нею працездатності. Доведено, що конституційне право громадян України
на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності
проголошено в ст. 46 Основного Закону у найзагальнішому вигляді як одну із
засад галузі права соціального забезпечення. Запропоновано працездатність
людини розглядати як її здатність виконувати суспільно-корисну працю завдяки
своїм природним та соціальним властивостям. Натомість, непрацездатність
визначено як біологічний чи соціальний стан, в якому перебуває особа та який
характеризується повною, частковою або тимчасовою відсутністю у неї здатності
виконувати суспільно-корисну працю. Обґрунтовано, що втрата працездатності є
динамічною категорією, яка характеризується зниженням в людини здатності
виконувати суспільно-корисну працю, внаслідок природних чи соціальних
обставин.
Чималу увагу приділено в роботі питанням безробіття, з якими пов’язується
виникнення права на соціальне забезпечення. Його ж запропоновано розглядати
як індивідуальну соціально-економічну обставину (соціальний ризик), яка
характеризується відсутністю в особи працездатного віку роботи з незалежних від
неї причини, внаслідок чого у такої особи виникає право на її матеріальне
забезпечення та отримання соціальних послуг. Обґрунтовано те, що в праві
соціального забезпечення, на відміну від інших галузей права, використовується
соціальна складова безробіття, яка пов’язана із соціальною сферою життя, де
особи зазнають такої індивідуальної обставини (соціального ризику) як
безробіття.
Наводяться аргументи щодо опосередкованого закріплення у ст. 46
Конституції України права на пенсійне забезпечення та його належності до видів
соціального забезпечення громадян. Як відомо, пенсійне забезпечення становить
комплекс норм права, які визначають підстави, умови та порядок призначення
(перерахунку) і виплати пенсій особам, які зазнали соціального ризику, з яким
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пов’язується виникнення права на такий вид їх матеріального забезпечення, а
також якими регламентуються права, обов’язки та відповідальністю суб’єктів
пенсійних правовідносин.
Пропонується пункт шостий частини першої статті 92 Конституції України
викласти у наступній редакції: ―Виключно законами України визначаються:
основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, підстави та
умови призначення (перерахунку) пенсій‖. Поряд з цим, обґрунтовується
необхідність внесення змін у пункти а) та б) частини першої статті 13 Закону
України ―Про пенсійне забезпечення‖, пункти 1) та 2) частини другої статті 114
Закону України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ й
викладення їх у такій редакції, де наявність результатів атестації робочих місць за
умовами праці не вважатиметься обов’язковою умовою для виникнення права на
пенсію за віком на пільгових умовах.
З’ясовуються особливості загальнообов’язкового державного соціального
страхування як конституційної гарантії, що покликана створити фінансові умови
функціонування системи соціального захисту населення в нашій державі.
Наголошується, що вказаний вид страхування тісно взаємопов’язаний із
становленням громадянського суспільства, посиленням державного регулювання
соціальних процесів, розвитком фінансово-кредитних відносин, ускладненням
соціально-демографічної структури суспільства.
Доведено

те,

що

функціонування

спеціалізованої

мережі

закладів,

покликаних забезпечити реалізацію права на соціальний захист, передусім,
спрямовано на організацію соціального обслуговування громадян. Розглянуто
мережу соціальних закладів як організаційну складову такого обслуговування,
поряд із встановленими видами, порядком та результатами надання соціальних
заходів. Запропоновано під соціальними закладами розуміти створені у
встановленому законом порядку юридичні особи публічного чи приватного права
незалежно від форми власності чи організаційно-правової форми або, навіть, їх
відокремлені підрозділи, основною метою діяльності яких є надання соціального
обслуговування особам (окремим соціальним групам), які перебувають у
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складних життєвих обставинах і самостійно не взмозі їх подолати. Тимчасом як,
мережу соціальних закладів становить сукупність однорідних суб’єктів, що
надають соціальне обслуговування у встановлених законом випадках.
Пропонується удосконалити законодавство України, покликане забезпечити
впровадження прожиткового мінімуму в сфери правовідносин, які виходять за
межі соціального забезпечення громадян. Доведено відступлення законодавця від
засад

юридично-функціонального

призначення

прожиткового

мінімуму,

закріплених в ч. 3 ст. 46 Основного Закону, згідно з якими, він як юридична
гарантія може використовуватися лише для призначення пенсій та інших видів
соціальних виплат і допомог, що є основним джерелом існування людини.
Ключові слова: конституційні засади; основи соціального забезпечення;
право на соціальний захист; право на соціальне забезпечення; соціальне
забезпечення у разі втрати працездатності; право на соціальний захист у разі
безробіття; пенсійне забезпечення; загальнообов’язкове державне соціальне
страхування; мережа соціальних закладів; прожитковий мінімум.

7
SUMMARY
Ranevych O. Yu. Constitutional Principles of Social Security Law. –
Qualifying scientific work on the basis of manuscript.
The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 12.00.05 – Labour
Relations Law; Social Security Law. – Ivan Franko National University of Lviv.
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Lviv, 2019.
The dissertation is devoted to a comprehensive study of constitutional declaration
and realization of the right to social protection in Ukraine.
The work provides definition of the constitutional principles of social security
law, content of the right to social protection and social security. Their application scope
is elucidated; constitutional grounds for man’s social protection in the event of their
disablement, loss of the principal wage-earner, involuntary unemployment as well as in
the old age, are clarified.
The constitutional principles that provide such guarantees as social insurance,
creation of social centres or institutions and provision of social payments not less than a
subsistence level, are outlined.
It is ascertained that provisions of the 1996 Constitution of Ukraine declare the
basic social categories of the social security law area as compared with the 1978
Constitution provisions where the concept of citizens’ right to social maintenance was
fixed; that fact substantially changes the viewpoint concerning the origin of the social
security law area.
Social essence of social security law is studied, taking into account the place of
this law area in the system of national law, that is, its connection with social law as a
higher-rank system and by analyzing the rules that shall satisfy the basic needs of
society for social security.
It is substantiated that constitutional principles of social security law form the
basis for formation and evolvement of social security law area, they should be
considered as initial ideas and a landmark for the coordinated system formation of the
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branch law rules and their guarantees realization, that stipulate effective promotion of
human and citizen’s rights in the sphere of social protection.
The author recommends that legal nature of the constitutional principles of social
security law be considered through the prism of their fixation in the Constitution of
Ukraine; through the prism of their expression via constitutional norms of vesting them
with the highest legal force in the system of social security laws; of their influence on
the formation and evolvement of social security law area and guaranteeing their stability
and legal certainty; of regulation of the most significant legal relations in the state that
arise from social security of man and citizen and constitute a subject of constitutional
and legal regulation.
Special attention is paid to such constitutional categories as social protection and
social security of man and citizen. It is proven that social protection comprises a
complex of legal, economic and organisational measures and means necessary for the
protection of population in general and particular individuals from negative
circumstances of social nature. It is implemented through various areas of law and shall
guarantee the realization of social rights and interests of an individual.
The scopes of social protection and social security are delineated; legal relations
that comprise the subject of legal regulation are identified. Social protection as higher
system in the rank, comprises other elements, apart from social security. Therefore, the
right to social protection is somewhat a wider legal category by its content used in
numerous areas of law unlike the right to social security, referring to a range of specific
legal relations.
Moreover, social security of citizens is provided especially in the event of social
risk, determined by law.
The constitutional guarantees of man’s social security in the event of disablement
are highlighted. It is proven that constitutional right of Ukraine’s citizens to social
security in the event of total, partial or temporary disablement is proclaimed in the
article 46 of the Fundamental Law as one of the principles of the social security law
area. The author suggests man’s capacity for work be considered as their ability to
perform social and useful labour due to their natural and social characteristics.
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On the contrary, disability is defined as biological or social state inherent in the
person and characterised by total, partial or temporary lack of the ability to perform
social and useful labour. It is substantiated that disablement is a dynamic category
characterised by man’s ability decrease in performing social and useful labour, as a
result of natural or social circumstances.
The issue of unemployment is paid much attention to, which is connected with
accrual of the right to social security. It should be examined as individual socioeconomic fact (social risk) characterised by the lack of work for a person of employable
age (without valid reasons). Due to such a reason the person is entitled to material
support and social benefits. It is worth stressing that in the laws of social security,
unlike in other law areas, a social element of unemployment is used connected with
social life sphere where individuals undergo such a social risk as unemployment.
Arguments for indirect fixation (art. 46 of Ukraine’s Constitution) of the right to
pension provision and its belonging to the types of citizens’ social provision are
advanced. Pension provision comprises a complex of law provisions that stipulate
grounds, conditions and order of pension awarding, recalculation and payment to the
individuals that underwent social risk connected with the arisal of the right to such
material provision.
The following wording of the p. 6, part 1 art. 92 of the Constitution of Ukraine is
presented: ―Exclusively by the laws of Ukraine are determined: the bases of social
protection, forms and types of pension provision, grounds and conditions for pension
awarding (recalculation)‖. Necessity for making changes to points a) and b) of part 1
art. 13 of the Law of Ukraine ―On Pension Provision‖ and to points 1) and 2) part 2
art. 114 of the Law of Ukraine. ―On Compulsory State Retirement Insurance‖, is
substantiated. A new wording should deal with the condition of the right to retirement
pension on concessionary terms.
Peculiarities of general mandatory state social insurance as a constitutional
guarantee that should provide financial conditions for the system of social protection of
population functioning in our state, are outlined. It is stressed that such insurance is
closely connected with civil society formation, with proper regulation of social
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processes, evolvement of finance and credit relations, complication of sociodemographic societal structure.
Functioning of a special network of centres or institutions that provide the
realization of the right to social protection should be directed to the promotion of social
service(ing) of citizens. A network of social institutions as organisational part of such
service(ing) as well as its types, order and results of such social measures, is studied.
Social institutions are considered (by the author) as legal entities of public or
private law, created in the established by law order, irrespective of the form of property
or organisational and legal form, or even separate subdivisions, whose aim is to render
social service(ing) to the individuals (social groups) who are in complicated living
conditions, being unable to overcome them. Meanwhile, a network of social institutions
is a group of subjects who render social service(ing) in the cases established by law.
The author suggests that the laws of Ukraine on pension provision of citizens,
realization of their rights to social servicing be improved. It is also advisable to
introduce a subsistence level in the legal relations that go beyond the scopes of social
security. The author proves legislator’s departure from the principles of legally
functional designation of subsistence level fixed in the p. 3 art. 46 of the Constitution,
under which it as legal guarantee may be used only for awarding pensions and other
social payments and allowances, being the main source of human life.
Key words: constitutional principles; fundamentals of social security; right to
social protection; right to social security; social security in the event of disablement;
right to social protection against unemployment; pension provision; general mandatory
state social insurance; system of social care institutions (centres); subsistence level.
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СТУП
ктуальність теми. Конституція України проголосила право громадян на
соціальний захист та встановила основні гарантії його реалізації, що знайшли своє
відображення в законодавчих та інших нормативно-правових актах права
соціального забезпечення як самостійної галузі у системі вітчизняного права.
І саме конституційні приписи стали основою подальшого його розвитку в умовах
становлення України як соціальної і правової держави.
Сьогодні важливим для правничої науки є усвідомлення та переосмислення
змісту вихідних ідей Основного Закону, які визначають засади права соціального
забезпечення, і завдяки яким норми цієї галузі здатні створити ефективні
передумови для реалізації особою основоположних соціальних прав людини і
громадянина та гарантувати їй достатній життєвий рівень і гідні умови життя.
Неабиякий вплив конституційні засади мають на кодифікаційні процеси, що
відбуваються

у

сфері

права

соціального

забезпечення.

Через

надмірну

диференційованість та складність однозначного тлумачення галузевих норм
виникає чимало проблем щодо реалізації конституційних приписів, що власне і
зумовлює

необхідність

дослідження

стану

законодавства

про

соціальне

забезпечення та висунення пропозицій для його удосконалення.
Безсумнівно, що послідовне і комплексне здійснення реформ у галузі
соціального забезпечення залежатиме від наукового дослідження сутності та
змісту конституційних засад права соціального забезпечення, їх правильного
розуміння та окреслення шляхів удосконалення. Це важливо й тому, що
відповідні засади є узагальнюючим відображенням змісту норм цієї галузі права,
забезпечуючи їх єдність у процесі розбудови соціальної та правової держави.
Деякі теоретичні та практичні аспекти конституційних засад права
соціального забезпечення були предметом розгляду у працях В.С. Андрєєва,
В.М. Андріїва, В.М. Божка, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, С.В. Венедиктова,
С.В. Вишновецької, В.В. Волинця, Т.З. Гарасиміва, М.І. Іншина, В.Л. Костюка,
О.І. Кульчицької, І.М. Ласько, Р.П. Луцького, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка,
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В.А. Рудик, С.М. Синчук, І.М. Сироти, Н.М. Стаховської, Б.І. Сташківа,
Б.С. Стичинського, В.Л. Стрепка, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої,
М.М. Шумила, О.М. Ярошенка та інших.
Однак, на сьогодні, у науці права соціального забезпечення все ж відсутнє
комплексне дослідження конституційних засад права соціального забезпечення.
А тому, існує потреба наукового осмислення вказаного правового феномену та
вироблення відповідних рекомендацій для удосконалення основ цієї галузі права.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана згідно з планом наукової роботи кафедри соціального права Львівського
національного університету імені Івана Франка в межах держбюджетної теми
«Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання
соціально-трудових та екологічних відносин» (номер державної реєстрації
0115U003989).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
з’ясування юридичної природи та визначення соціальної сутності конституційних
норм, що закріплюють засади права соціального забезпечення, напрацювання
обґрунтованих теоретичних та практичних рекомендацій щодо їх удосконалення й
реалізації, а також здійснення комплексного й всебічного аналізу стану
основоположних соціальних прав людини і громадянина, в тому числі,
конституційного права на соціальний захист та соціальне забезпечення.
Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань:
– дослідити соціальну сутність сучасного права соціального забезпечення та
його конституційні витоки;
– визначити поняття конституційних засад права соціального забезпечення
і з’ясувати їх юридичну природу;
– розкрити зміст конституційних прав на соціальний захист та соціальне
забезпечення і розмежувати сфери їх застосування;
– охарактеризувати конституційні гарантії соціального забезпечення
людини у разі втрати нею працездатності;
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– визначити зміст безробіття як конституційної категорії, з якою
пов’язується виникнення права на соціальне забезпечення;
– дослідити особливості конституційного закріплення права на пенсійне
забезпечення;
– з’ясувати специфіку загальнообов’язкового державного соціального
страхування як конституційної гарантії права на соціальний захист;
– визначити поняття соціальних закладів та їх мережі як організаційної
складової конституційного права на соціальний захист;
– охарактеризувати конституційні засади застосування прожиткового
мінімуму як критерію соціальної захищеності громадян України.
Об’єктом дослідження

є конституційні

засади права

соціального

забезпечення.
Предмет дослідження становлять правовідносини, що виникають у зв’язку
з реалізацією конституційних

засад

права

соціального

забезпечення та

закономірності їхнього розвитку.
Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових
результатів у дослідженні використано систему принципів та підходів, яка
побудована

на

всезагальних,

загальнонаукових

та

спеціально-наукових

(юридичних та неюридичних) методах, вибір яких визначався предметом
дослідження.
Методологічну основу дослідження становлять такі методи як аналіз,
синтез,

індукція,

дедукція,

абстрагування,

діалектичний,

комплексний,

структурно-функціональний, формально-логічний, метод системного аналізу,
порівняльно-правовий та метод тлумачення правових норм.
Діалектичний метод дозволив встановити соціальну сутність сучасного
права соціального забезпечення та її конституційні витоки в розвитку та
взаємозв’язку (підрозділ 1.1). Разом з тим, застосування таких методів як аналіз,
синтез,

індукція,

дедукція,

абстрагування,

дозволило

визначити

поняття

конституційних засад права соціального забезпечення і з’ясувати їх юридичну
природу (підрозділ 1.2).
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Комплексний,

структурно-функціональний та метод системного аналізу

дозволили розкрити зміст конституційних прав на соціальний захист та соціальне
забезпечення, а також розмежувати сфери їх застосування (підрозділ 1.3).
Порівняльно-правовий метод використано з метою зіставлення норм
внутрішнього та міжнародного права, що регулюють питання основних
соціальних прав людини і громадянина (підрозділи 2.1 – 2.3).
Формально-логічний метод та метод тлумачення правових норм –
дозволили здійснити характеристику конституційних засад права соціального
забезпечення, що забезпечують гарантії реалізації права на соціальний захист
(підрозділи 3.1 – 3.3).
Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові висновки
теорії держави і права, а також науки права соціального забезпечення. Положення
та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, що
регламентують засади права соціального забезпечення, а також, покликаних на їх
реалізацію законах та підзаконних нормативно-правових актах. Інформаційною та
емпіричною основою дослідження стали узагальнення практичної діяльності,
судова практика, довідкові та статистичні матеріали.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

зумовлюється

тим,

що

дисертація є одним із перших комплексних досліджень конституційних засад
права соціального забезпечення в національному правознавстві.
За результатами проведеного дослідження сформульовано низку нових
наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема:
уперше:
–

обґрунтовано

соціальну

сутність

сучасного

права

соціального

забезпечення з огляду на зміст та характер норм, покликаних задовольняти
основні соціальні потреби громадян в умовах побудови соціальної і правової
держави. Соціальна сутність права соціального забезпечення знаходить своє
відображення безпосередньо в Конституції України від 28 червня 1996 року, яка
проголошує право громадян на соціальний захист;
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– запропоновано уніфіковане визначення конституційних засад права
соціального забезпечення, які за своєю юридичною природою, є нормамипринципами, вихідними ідеями та слугують орієнтирами побудови узгодженої
системи галузевих правил, забезпечуючи гарантії їх здійснення та створюючи
умови для ефективної реалізації конституційних прав людини й громадянина у
сфері соціального захисту;
– обґрунтовано необхідність викладення частини другої статті 46
Конституції України в новій редакції, з метою приведення такої конституційної
гарантії права на соціальний захист як соціальне обслуговування громадян до
сучасних потреб суспільства (подається у висновках);
– аргументовано доведено, що функціональне призначення прожиткового
мінімуму як юридичної гарантії права на соціальний захист, відповідно до
частини третьої статті 46 Основного Закону України можливе лише для пенсій та
інших видів соціальних виплат і допомог, які є основним джерелом існування
людини. І не може використовуватись як базова величина для формування
мінімального посадового окладу (тарифної ставки) оплати праці.
Удосконалено:
– наукові висновки про взаємозалежність відмінних за характером і змістом
права на соціальний захист та права на соціальне забезпечення, які незважаючи на
те, що є конституційно-правовими категоріями, мають різні сфери їх
законодавчого використання та співвідносяться між собою як ціле і частина;
– пропозиції щодо зміни законодавчих умов реалізації громадянами їхнього
конституційного права на пенсійне забезпечення шляхом внесення змін у пункти
а) та б) частини першої статті 13 Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖,
пункти

1)

та

2)

частини

другої

статті

114

Закону

України

―Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ й викладення їх у такій
редакції, де наявність результатів атестації робочих місць за умовами праці не
слугуватиме обов’язковою умовою для виникнення права на пенсію за віком на
пільгових умовах;
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–

наукові

підходи

щодо

розуміння

працездатності

людини

як

конституційно-правової категорії та пропозиції про необхідність впорядкування
застосованих у законодавстві про соціальне забезпечення термінів ―втрата
працездатності‖ та ―непрацездатність‖ людини, що враховуватиме позначені ними
соціальні явища;
– теорію про конституційні основи пенсійного забезпечення, взаємозв’язок
останнього із проголошеним правом на працю, а також його віднесення у статті
46 Конституції України до одного із видів соціального забезпечення громадян, що
здійснюється за наявності соціальних ризиків, з якими пов’язується виникнення
права на отримання пенсії.
Набули подальшого розвитку:
– наукові висновки про визначальний вплив конституційних норм на
предметну і структурну будову права соціального забезпечення, як підгалузі
соціального права з притаманним йому методом правового регулювання
суспільних відносин, у яких держава (її органи), перебувають в підпорядкованому
становищі до іншого суб’єкта – громадян;
– теоретичні положення про засади права соціального забезпечення, які
завдяки їх конституційному проголошенню, слугують основою формування і
розвитку цієї галузі права, а також мають визначальне значення для регулювання
правовідносин соціального забезпечення;
– рекомендації щодо конституційного закріплення суб’єктів, які надають
соціальні послуги громадянам та, водночас, слугують гарантією, покликаною
створити організаційну складову функціонування системи соціального захисту
населення в нашій державі;
– пропозиції щодо запровадження соціального аудиту як інструменту
перегляду деяких видів соціального обслуговування на предмет їх відповідності
соціальним потребам людини.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому,
що висновки та пропозиції сформульовані в дисертації можуть бути використані
у:
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– науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теорії права
соціального забезпечення, наукових дискусій та досліджень у цій сфері правових
знань про конституційні засади та норми права соціального забезпечення, а також
для вивчення природи і сутності зазначених норм;
– правотворчості – з метою обґрунтування реформаторських напрямів та
заходів державно-правової практики України в законотворчій діяльності щодо
приведення національного законодавства у відповідність до європейських
соціальних стандартів, а також, для забезпечення відповідності конституційним
засадам права соціального забезпечення проектів нормативно-правових актів, у
тому числі, й щодо ухвалення Соціального кодексу України;
– правозастосуванні – суб’єктами, що уповноважені забезпечувати
реалізацію соціальних прав громадян, а також судових органів, покликаних
розглядати

спори

у

сфері

соціального

забезпечення

з

метою

захисту

конституційного права громадян на соціальний захист;
– освітньому процесі – під час викладання та вивчення навчальної
дисципліни ―Право соціального забезпечення‖, спеціальних курсів, що присвячені
вивченню його окремих інститутів, а також при написанні підручників,
навчальних посібників, курсів лекцій, методичних рекомендацій, тощо.
пробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі
соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка,
обговорена на її засіданнях, де одержала позитивну оцінку. Основні положення
наукового дослідження висвітлювалися у доповідях на таких науково-практичних
конференціях: міжнародних – «Конституційні гарантії прав і свобод людини:
20 років досвіду правового регулювання» (м. Львів, 2016), «Актуальні проблеми
прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2017), «Правові проблеми
земельної реформи в Україні» (м. Львів, 2017), «Українська правнича наука:
основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 2017), «Проблеми
реалізації і захисту соціальних прав в Україні» (м. Львів, 2018), «Проблеми
реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини»
(м. Львів, 2018), всеукраїнських – «Проблеми державотворення і захисту прав
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людини в Україні» (м. Львів, 2016), Всеукраїнський «круглий стіл» присвячений
40-річчю кафедри соціального права (Львів, 2016), «Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2017), «Проблеми державотворення
і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2018), «Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2019).
Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в
шести статтях, опублікованих у фахових виданнях, дві з них – у наукових
виданнях іноземних держав, а також у одинадцяти тезах матеріалів науковопрактичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації визначені метою та завданнями
дослідження, дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, які
об’єднують дев’ять підрозділів, а також висновків та списку використаних
джерел. Повний обсяг дисертації становить 206 сторінок, з них основного тексту –
161 сторінка. Список використаних джерел містить 292 найменування.
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РОЗД Л 1.
КОНСТИТУЦ Я УКР
СОЦ

НИ ЯК ОСНО НЕ ДЖЕРЕЛО ПР

Л НОГО З БЕЗПЕЧЕННЯ

1.1. Соціальна сутність сучасного права соціального забезпечення та її
конституційні витоки

Право соціального забезпечення, як самостійна галузь права, наділене
особливими юридичними ознаки, що вирізняють його з-поміж інших галузей
права та вказують на соціальну сутність останнього. Ці особливі ознаки права
соціального забезпечення знаходять своє вираження як у правовідносинах, що
формують його предмет, ознаках методу правового регулювання, так і в засадах,
на яких відбувається становлення та розвиток галузі права у системі права
України.
Насправді, юридична наука все ще недостатньо зуміла відобразити
проблеми соціальної сутності та конституційних витоків права соціального
забезпечення, а це зумовлює необхідність у дослідженні означених правових
явищ.
Досліджуючи

соціальну

сутність

права

соціального

забезпечення,

передусім, варто з’ясувати що потрібно розуміти під поняттям ―соціальна
сутність‖. І, скориставшись Великим тлумачним словником сучасної української
мови можемо дізнатись, що ―соціальна сутність‖, це те, що є породжене умовами
суспільного життя та пов’язане із життям і стосунками людей у суспільстві
[26, с. 1360]. Воно вказує на суспільну орієнтацію певного явища та відображення
ним реальної дійсності умов суспільного життя, а також тісний зв’язок цього
явища із суспільними відносинами.
Обґрунтовуючи соціальну сутність права соціального забезпечення, можемо
звернутися до наукової позиції П. М. Рабіновича, який вважає те що, соціальна
сутність феноменів соціуму полягає у їх здатності (можливості) задовольняти ті

24
чи інші потреби суб’єктів соціуму, тобто здатність служити засобом,
інструментом їхнього існування [206, с. 7].
Якщо

ж

розглядати

право

соціального

забезпечення

через

його

спрямованість на задоволення потреб та інтересів учасників суспільних відносин,
то можна зробити висновки про те, що вказана галузь права орієнтується на
забезпечення лише тих громадян, які упродовж свого життя потенційно можуть
зазнавати або ж зазнали соціальних ризиків, внаслідок своїх природних чи інших
соціальних властивостей. Ці потреби та інтереси, на забезпечення яких
спрямовані галузеві норми, існують у тісному взаємозв’язку із людиною та її
природою, а їх настання має своїм наслідком об’єктивну неможливістю останньої
самостійно подолати життєві обставини негативного характеру, а отже, існує
об’єктивна необхідність надання сторонньої допомоги.
Поряд з цим, обов’язок щодо забезпечення соціально вразливих громадян на
сучасному етапі розвитку покладається суспільством на державу. Основною
перевагою наділення держави функцією соціального забезпечення є та, що в неї
як організації публічної влади існує можливість мобілізувати суспільні ресурси та
розприділяти їх у залежності від соціальних потреб. Відтак, постає необхідність у
регулюванні діяльності як держави, так і відносин інших суб’єктів соціального
забезпечення певними правилами поведінки. І, зазвичай така нормотворча
діяльність стала основою формуванню права соціального забезпечення як
самостійної галузі права.
Не є винятком й Українська держава, у якій із здобуттям незалежності та
переходом до ринкових відносин постала потреба організації та удосконалення
соціального забезпечення своїх громадян, що в силу об’єктивних обставин
неспроможні самостійно підтримувати нормальні умови життя. Важлива роль тут
відводилася національній системі права, яка повинна була сформувати низку
правил соціального забезпечення людини і громадянина, визначити засади
реалізації соціальної функції держави та встановити основи її соціальної політики.
Вітчизняні законотворчі процеси розпочалися із того, що 5 листопада 1991
року

Верховна

Рада

України

ухвалила

Закон

України

―Про

пенсійне
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забезпечення‖. Цим законом держава встановила соціальні гарантії для
непрацездатних громадян і проголосила для них право на матеріальне
забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання
трудових і соціальних пенсій [177].
Значний внесок на державному рівні було зроблено і для такої окремої
категорії осіб, як військовослужбовці. Зокрема, у грудні того ж року, ухваленим
Законом України ―Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей‖ було врегульовано групу правовідносин соціального і правового
захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей у частині матеріального та
пенсійного забезпечення, охорони здоров’я і соціальних гарантії [193].
У подальшому, встановлювалися умови і порядок пенсійного забезпечення
військовослужбовців уже Збройних Сил України, Прикордонних військ України,
Національної гвардії України, Управління охорони вищих посадових осіб
України, інших військових формувань. Ці суспільні відносини врегульовувалися
прийнятим Законом України ―Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб‖ від 09 квітня 1992 року [176].
Разом з тим, у перші роки незалежності нашої держави коло громадян, які
мають право на соціальне забезпечення постійно розширювалося завдяки
тогочасній активній законотворчій роботі. Передусім, наприкінці 1991 року,
Законом України ―Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист
населення‖ було врегульовано відносини соціального захисту віл-інфікованих,
хворих на СНІД та членів їхніх сімей, а також осіб медичних та інших професій,
які підпадають під ризик інфікування вірусом імунодефіциту людини [151].
Упродовж 1992 та 1993 років, правовідносини соціального забезпечення
отримували подальшу легітимізацію шляхом прийняття деяких нормативноправових актів у цій сфері. Зокрема, Законом України ―Про державну допомогу
сім’ям з дітьми‖ було встановлено гарантований державою рівень матеріальної
підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з урахуванням
складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей тощо [135]. За цей період було,
також, прийнято закони України ―Про статус ветеранів війни, гарантії їх
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соціального захисту‖ [197] та ―Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні‖ [171].
Уже наприкінці 1993 року, на державному рівні розпочалося запровадження
системи соціального забезпечення громадян, яка базувалася на єдиних засадах її
організації та функціонування. З цією метою, Постановою Верховної Ради
України від 21 грудня 1993 року № 3758-XII було схвалено Концепцію
соціального забезпечення населення України [188].
Ця Концепція фактично слугувала продовженням створення національної
системи соціального забезпечення населення, де були закладені основи правової і
нормативної

бази

соціального

забезпечення,

вироблено

механізми,

які

забезпечували дотримання державних гарантій щодо: реалізації прав громадян на
допомогу по безробіттю; підтримання життєвого рівня населення шляхом
перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах зростання
цін на споживчі товари і послуги; надання державної допомоги, пільг та інших
видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім’ям, які виховують
дітей; матеріального забезпечення у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової
чи постійної втрати працездатності, втрати годувальника тощо [188].
Концепція, поряд з іншим, проголошувала основні напрямки соціального,
медичного, пенсійного страхування та страхування на випадок безробіття, а також
від нещасних випадків на виробництві. Не менш важливим є те, що в Концепції
були

сформульовані

чіткі

ідеї

соціальної

політики

у

сфері

допомоги

непрацездатним і малозабезпеченим громадянам, підтримання життєвого рівня
населення в умовах зростання роздрібних цін, компенсацій і пільг громадянам, які
потерпіли від техногенно-екологічних та природних катастроф.
Важливо, що для реалізації положень, задекларованих у змісті Концепції,
планувалося напрацювання і прийняття відповідних законодавчих актів. Зокрема,
законодавча база України мала б поповнитися такими нормативно-правовими
актами як: основи законодавства про соціальне страхування громадян; про
добровільне соціальне страхування громадян; про соціальне страхування
громадян на випадок безробіття; про соціальне страхування громадян на випадок
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хвороби (медичне страхування); про соціальне страхування громадян від
нещасного випадку на виробництві; про пенсійне страхування громадян; про
матеріальне забезпечення громадян, що потерпіли від техногенно-екологічних та
природних катастроф [188].
Дещо послабило ефективність цього законодавчого процесу те, що
переважна більшість наведених вище нормативно-правових актів були ухвалені
на момент чинності Конституції України від 20 квітня 1978 року, яка
проголошувала концепцію права громадян України на матеріальне забезпечення в
старості, в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також
втрати годувальника. На той час, це право гарантувалося соціальним
страхуванням робітників, службовців і колгоспників, допомогою по тимчасовій
непрацездатності; виплатою за рахунок держави і колгоспів пенсій за віком,
інвалідністю і в зв’язку з втратою годувальника; працевлаштуванням громадян,
які частково втратили працездатність; піклуванням про громадян похилого віку і
про інвалідів; іншими формами соціального забезпечення (стаття 41) [73].
Тобто, Конституція 1978 року закріплювала право на матеріальне
забезпечення, яке за своїм змістом, вочевидь, є вужчим від соціального
забезпечення, не кажучи вже про право на соціальний захист. Щоправда, у
тогочасних

законах

використовувалися

та

обидва

підзаконних
терміни

і

нормативно-правових

―соціальний

захист‖,

і

актах

―соціальне

забезпечення‖. Також, необхідно зазначити, що згідно з конституційними
приписами реалізація права на матеріальне забезпечення покладалася лише на
державу, і це відповідало тогочасній командно-адміністративній системі
економіки та організації державної влади.
Відсутність на конституційному рівні основних положень щодо соціального
забезпечення людини і громадянина доповнювалася регламентацією цих відносин
окремими нормативно-правовими актами, які подекуди суперечили один одному,
що відповідно не могло не позначитися на системі законодавства про соціального
забезпечення.
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Ситуація кардинально змінилася із прийняттям 28 червня 1996 року нової
Конституції України, якою було офіційно проголошено в тому числі і право на
соціальне забезпечення. Так, у статті 46 Основного Закону закріплено право
громадян 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 [74].
Зміна конституційних основ із матеріального на соціальне забезпечення
громадян сприяла переосмисленню системи соціального забезпечення у нашій
державі та появі нових можливостей для здійснення нею соціальної політики.
Вважається, що внаслідок конституційного закріплення одного із основних прав
громадян у сфері соціального захисту набуло довершеного вигляду формування
права соціального забезпечення [100, с. 97].
Одразу ж в науці права соціального забезпечення з’явилися перші позиції
про належність права на соціальне забезпечення до громадянських прав, які
надані людині державою як соціальним гарантом [99, с. 162]. І, насправді, в
сучасних умовах, демократичні держави намагаються, все більше, посилити
громадянські права, і це, безумовно, відповідає основним світовим стандартам
щодо забезпечення гідних умов життя людини, що виражається у проголошенні
додаткових соціальних прав для осіб, які набули громадянство відповідної
держави.
Конституційне право на соціальне забезпечення, також, почало відноситися
науковим товариством й до комплексу соціальних прав людини. Ці права
розглядаються у літературі як можливості людини забезпечити своє існування та
розвиток із соціальних джерел завдяки соціальному утриманству [208, с. 105].
На наш погляд, приналежність права на соціальне забезпечення до
соціальних прав пояснюється й тим, що таке право спрямовується на
забезпечення біологічних (природних) потреб людини, в силу яких можливе
нормальне людське існування, створюються безпечні та здорові умови
суспільного співжиття.
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Варто зауважити й те, що конституційному закріпленню права на соціальне
забезпечення в Основному Законі від 28 червня 1996 року сприяли тогочасні
тенденції розширення комплексу соціальних прав людини і громадянина у
демократичних державах. Це переважно знаходило своє вираження в низці
міжнародних документів, які були схвалені світовим товариством.
Соціальні права отримали своє закріплення ще в Загальній декларації прав
людини від 10 грудня 1948 р., де у ст. 22 йдеться про право кожної людини як
члена суспільства на соціальне забезпечення [44]. Крім цього, у її ст. 23 засоби
соціального забезпечення розглядаються як такі, що спрямовані на доповнення,
поряд з іншими, доходів людини як джерел її гідного існування.
Ще одним міжнародним документом, який фактично слугує доповненням
до приписів Декларації є Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права від 16.12.1966 р. Тут, в ст. 9 поряд із визнанням права кожної людини на
соціальне забезпечення, закріплюється право на її соціальне страхування як
складова частина останнього [90].
У результаті системного аналізу вищевказаних міжнародних документів,
можемо зробити висновки про те, що вони містять прогресивні ідеї у сфері
соціального забезпечення людини і громадянина, які, вочевидь, були основою
тогочасної концепції, а зрештою і взірцем для запровадження системи
соціального забезпечення в національному законодавстві. І, проголошення на
міжнародному рівні базових прав людини у сфері соціального захисту,
окреслення соціально незахищених верств населення, а також соціальних ризиків
та соціальних благ, що потенційно стосуються цих суб’єктів стало важливим
поштовхом до формування єдиних підходів у політиці соціального захисту
людини і громадянина в нашій державі.
Більшість положень міжнародних документів з питань соціального
забезпечення знайшли певною мірою відображення у Конституції України. Навіть
попри те, що в міжнародних документах мала місце структурна регламентація
однорідних за своїм змістом груп суспільних відносин у сфері соціального
забезпечення, авторам Основного Закону України вдалося у системному вигляді
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сформувати фундаментальні положення вітчизняного права щодо соціального
забезпечення людини і громадянина.
Важливим є й той факт, що в ст. 46 Конституції України, на відміну від
міжнародних

документів,

використовуються

як

інструменти

правового

регулювання дві самостійні юридичні категорії: ―соціальне забезпечення‖ та
―соціальний захист‖. І, звертаючись до буквального тлумачення ст. 46, то її
юридична конструкція пропонує нам розглядати соціальне забезпечення як
складову соціального захисту, куди, також, входять й інші елементи [100, с. 98].
Поряд з цим, конституційне закріплення права на соціальний захист істотно
змінило підхід до конституційних витоків галузі права соціального забезпечення,
внаслідок чого остання почала пов’язуватися із соціальним правом як системою
більш високого порядку. Незважаючи на дискусійний характер ідеї становлення і
розвитку соціального права, прихильників його існування останнім часом стає все
більше і більше.
Проблема існування соціального права пояснюється його відносно недавнім
зародженням у системах сучасного права. Воно, як відомо, формувалося під
впливом соціальних, економічних та інших чинників об’єктивного порядку, що
пов’язані із ринковими та перехідними процесами у сфері публічних та приватноправових інститутів системи права.
У вітчизняній науці права соціального забезпечення панівною є думка про
те, що Ю. А. Тихомиров належить до одного із перших науковців на теренах
колишнього СРСР, хто звернув увагу на проблему існування соціального права.
На його переконання, соціальне право призначене для реалізації і захисту не
тільки індивідуальних прав громадян, а і їх сукупної охорони. Разом з тим,
науковцем було запропоновано до переліку галузей права, які становлять
соціальне право, віднести трудове, екологічне, земельне й підприємницьке
право [264, с. 345-346].
Дослідження

проблеми

становлення

соціального

права,

дозволило

Ю. А. Тихомирову виділити його спеціальні юридичні ознаки, які, передусім,
індивідуалізують соціальне право в національній системі права та формують
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останнє в певну інтегровану структуру, що виступає важливим інструментом у
віднесенні тих чи інших галузей права (норм права) до цієї структури.
Вказана

наукова

позиція

отримала

свою

підтримку

в

працях

Н. Б. Болотіної, де звертаючись до питання соціального права, вона відзначає його
як інтегровану правову структуру більш високого порядку, ніж галузь права, до
складу якої входять трудове право, право соціального захисту, медичне право,
освітянське право, житлове право [19, с. 231-232].
Як бачимо, Н. Б. Болотіна, на відміну від Ю. А. Тихомирова, до переліку
галузей права, які входять до структури соціального права відносить вже право
соціального захисту. Це пояснюється тим, що соціальне право за своєю
юридичною природою є динамічним правовим утворенням, до складу якого
входять галузі права, що відповідають його меті, завданням та призначенню.
І, тут, вартою уваги є позиція П. М. Рабіновича та О. З. Панкевича. Вони
вважають, що соціальне право становить собою комплексну інтегровану галузь
об’єктивного

юридичного

права,

яка

являє

систему

юридичних

норм,

спрямованих на регулювання суспільних відносин, що опосередковують
соціальний захист людини методом соціальних надань. Іншими словами, науковці
розуміють соціальне право як систему юридичних норм, що регулюють
соціально-захисні відносини соціально-аліментарним методом [208, с. 106-107].
Поряд з цим, І. В. Яковюк характеризує соціальне право як самостійну
галузь права, що має власний предмет і метод, принципи та прийоми правового
регулювання [288, с. 8].
Подекуди, простежуються наукові позиції, згідно з якими соціальне право
належить до специфічних галузей, у яких правовий режим (метод правового
регулювання) модифікований і пристосований до особливої сфери суспільного
життя (С. С. Алексеев) [247, с. 148], або визначають його через систему правових
норм, за допомогою яких здійснюється правове регулювання соціального захисту
людей (Н. Г. Кобец) [62, с. 28], і навіть, пропонують розглядати право соціального
забезпечення у майбутньому як соціальне право (Л. І. Лазор) [79, с. 27].
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Вочевидь, у правничій науці існує дві усталені позиції щодо соціального
права та його місця в системі права. Перша позиція, полягає у трактуванні
соціального права як інтегрованої правової структури (спільності), що об’єднує
декілька галузей права за спеціальними юридичними ознаками. Ця позиція
видається більш аргументованою і такою, що об’єктивно відображає сутність
системи права та характер врегульованих нею суспільних відносин. Друга
позиція, виходить з того, що соціальне право – це всього лише самостійна галузь
права у класичному розумінні, що має свій предмет та метод правового
регулювання. Зазвичай тут соціальне право ототожнюється з правом соціального
забезпечення (захисту). Вона, як видається, не заслуговує на увагу.
Відтак, можна погодитися із тим, що право соціального забезпечення, в
розумінні галузі права, належить до соціального права як інтегрованої правової
структури (П. Д. Пилипенко, Н. Б. Болотіна, Ю. А. Тихомиров), що зумовлюється
тими соціальними гарантіями, які встановлюються нормами цієї галузі та
особливими організаційними, економічними і правовими умовами реалізації
певних соціальних прав людини.
Право соціального забезпечення, базуючись на конституційно-правових
засадах регулювання, встановлює низку базових соціальних стандартів, які
слугують ефективним юридичним засобом забезпечення основоположних
соціальних прав людини і громадянина, зокрема, комплексу прав на соціальний
захист, соціальне забезпечення, достатній життєвий рівень, гідні умови життя та
інших соціальних права людини і громадянина.
Наявність специфічних властивостей юридичних норм галузі права
соціального забезпечення, поряд з іншими галузями права (трудовим, медичним,
освітянським правом), слугує формуванню інтегрованого правового утворення
більш високого порядку у системі права, яке позначається терміном ―соціальне
право‖, завдяки чому відбувається об’єднання галузей права, що мають спільні
риси у предметі, функціях та методі правового регулювання.
Таким чином, однією із ключових ознак права соціального забезпечення, що
вказує на його соціальну сутність є належність цієї галузі права до соціального
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права, яке у сучасній системі права є самостійним структурним утворенням,
нарівні з такими правовими структурами як приватне і публічне право.
Разом з тим, соціальна сутність будь-якого правового явища, у тому числі, й
галузі права, проявляється, як через зовнішні юридичні зв’язки (становище у
системі права, співвідношення з іншими галузями права), так і внутрішні
(предмет, метод, система, принципи та функції). Право соціального забезпечення
тут не виняток, оскільки є галуззю права, яка становить підсистему норм права,
що регулює відносно самостійну сферу однорідних соціально-забезпечувальних
відносин специфічним методом [224, с. 187-188].
З цього приводу, у юридичній літературі наголошується на тому, що
сутність соціальних явищ розкривається шляхом їх інтерпретації як інструментів
(важелів, засобів) задоволення певних потреб людини (або ж соціальних спільнот,
або ж суспільства в цілому). Тому, наукова доктрина поділяє думку, згідно з якою
сутність соціального явища може бути виявлена лише за посередництвом
спеціалізованої діяльності, і до такої діяльності, насамперед, відноситься науководослідна діяльність [207, с. 25].
Натомість, для аналізу соціальної сутності сучасного права соціального
забезпечення, важливими є положення теорії права [22, с. 24]. І, тут можна
зробити висновок про те, що соціальна сутність сучасного права соціального
забезпечення простежується як в місці цієї галузі права у системі вітчизняного
права, так і у її предметі та методі, системі норм права, покликаних задовольняти
потреби суспільства (окремої людини) в соціальному забезпеченні.
Що ж до місця галузі права соціального забезпечення в системі права
України, то варто розпочати із того, що правові системи сучасних держав
базуються на принципі поділу права на приватне й публічне. Перше, як вдало
зазначає П. Д. Пилипенко, спрямовує усі свої регулятивні властивості на
задоволення потреб і захист інтересів окремих осіб, а друге забезпечує
регулювання загальних інтересів держави й суспільства [100, с. 98-99].
Не є винятком й право соціального забезпечення, яке за своєю сутністю
спрямовується на задоволення соціальних потреб людини і громадянина.
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Обґрунтовуючи приналежність права соціального забезпечення до публічного чи
приватного права, звернемося до тверджень С. М. Прилипка, який вказує на
поєднання правом соціального забезпечення як елементів публічного, так і
приватного права [120, с. 9]. Ця позиція будується на ролі держави у вирішенні
питань соціального забезпечення своїх громадян з однієї сторони, і організації,
деякою мірою, відносин соціального забезпечення на приватно-правових засадах з
іншої сторони.
Із відносно нещодавньою появою у праві соціального забезпечення
приватно-правових

відносин,

більшість

науковців

почали

все

частіше

підтримувати ідею про поєднання ним елементів приватного (добровільність
участі

особи,

договірне

регулювання

відносин)

і

публічного

права

(загальнообов’язкова участь особи, централізоване регулювання відносин). Як
видається, ці погляди відповідають сучасній системі соціального забезпечення,
що існує в нашій державі та виражається у нормативно-правовому регулюванні
правовідносин соціального забезпечення.
Попри поєднання елементів публічного і приватного права, у регулюванні
правовідносин соціального забезпечення, все ж таки, тут переважають публічноправові елементи. У більшості випадків це пояснюється тим, що правовідносини
соціального забезпечення існують за участі суб’єктів владних повноважень
(соціально-зобов’язаних суб’єктів правовідносин соціального забезпечення), які
реалізують публічні

інтереси

та становлять підпорядковану систему із

централізованим контролем за їх діяльністю.
Також, праву соціального забезпечення, як видається, притаманні елементи
публічного права й тому, що правовідносини соціального забезпечення
виникають в силу зацікавленості суспільства у соціальному забезпеченні тих його
членів, які зазнали складних обставин життєвого характеру. Організаційне та
правове

вираження

суспільного

інтересу

в

соціальному

забезпеченні

здійснюється, передусім, за допомогою органів публічної влади, шляхом
адміністративної, правотворчої та іншої їх діяльності у сфері реалізації соціальної
політики.
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Водночас, не можна абсолютно заперечувати наявності у праві соціального
забезпечення приватно-правових елементів. Хоча вони й позбавлені певною
мірою своєї повної реалізації, яка зазвичай існує у приватно-правових відносинах.
Проте, учасники соціального забезпечення вправі у договірному порядку
врегульовувати деякі види відносин між собою, але з урахуванням норм чинного
законодавства про соціальне забезпечення.
Тому, право соціального забезпечення, все ж таки, поєднує в собі елементи
як приватного, так і публічного права, що зумовлюється юридичними
особливостями правовідносин соціального забезпечення.
Вказані особливості галузі права пояснюються й сучасними тенденціями
розширення соціальної функції розвинутих держав та залученням до реалізації
соціальної політики позадержавних інституцій. А тому, існування права
соціального забезпечення виключно у приватно-правовому чи публічноправовому аспектах є дещо невиправданим, адже в сучасних державах організації
системи соціального забезпечення населення відводиться велика роль, що
потребує створення ефективних економічних, організаційних та правових умов
функціонування такої системи.
Тому, право соціального забезпечення, безперечно, наділене елементами як
приватного, так і публічного права. І тут, звертається увага на те, що соціальна
сутність права соціального забезпечення не обмежується лише його виключно
юридичними властивостями, а й зумовлюється необхідність існування такої галузі
права у соціальній організації політичної влади.
Зокрема, держави, що активно провадять політику у сфері соціального
забезпечення своїх громадян розглядаються як соціальні держави. Ними в
основному відводиться керівна роль у політичній, економічній та правовій
діяльності щодо організації ефективної системи соціального забезпечення
людини, тобто останній надається пріоритетний соціальний статус, а також
приділяється особлива увага розширенню кола її соціальних прав та гарантій.
При цьому, найрозвинутіші системи соціального забезпечення людини і
громадянина існують у соціальних державах із ринковою економікою, високим
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рівнем правової культури, реалізованими демократичними цінностями та
підвищеним ступенем соціальної відповідальності перед своїми громадянами, що
не може не відобразитися на соціальній сутності права соціального забезпечення.
Варто наголосити й на тому, що соціальну сутність права соціального
забезпечення формує особливе коло суспільних відносин, які виникають як у
результаті здійснення державою своєї соціальної політики, так між учасниками
соціального забезпечення. Такі суспільні відносини, як правило, регулюються
нормами права соціального забезпечення та існують у вигляді правовідносин
соціального забезпечення. Останні формують предмет права соціального
забезпечення та визначать його соціальну спрямованість.
Що ж до характерних рис та видів правовідносин, які складають предмет
правового регулювання права соціального забезпечення, то вони постійно
змінювалися та розширювалися. Це, у свою чергу, пояснюється їх перебуванням в
тісному взаємозв’язку із рівнем реалізації державою соціальної політики, а також,
законодавчою регламентацією

відносин

соціального

забезпечення,

що

у

поєднанні формує самостійну галузь права соціального забезпечення.
На етапі свого зародження, соціальна сутність права соціального
забезпечення зводилася до пенсійних відносин та деяких інші правовідносин, які
виникали у зв’язку із виплатою різних соціальних допомог з фондів для
непрацездатних

осіб,

соціальним

обслуговуванням

престарілих

та

непрацездатних, надання їм різних послуг, пільг та переваг, заохоченням
материнства та державної допомоги сім’ї [7].
Деякі науковці були переконані в тому, що право соціального забезпечення
регулює комплекс суспільних відносин, які виділяються із декількох галузей
права і ці суспільні відносини, вочевидь, є предметом правового регулювання
різних галузей права.
В подальшому, із формуванням галузі права соціального забезпечення як
самостійної галузі права, закладалися основи (засади) розмежування та
виокремлення правовідносин соціального забезпечення з-поміж інших відносин,
які становили предмет правового регулювання суміжних галузей права. Цей
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процес посилився після прийняття у 1996 році Конституції України, яка заклала у
своєму змісті конституційні витоки галузі права та проголосила її соціальну
спрямованість.
У зв’язку із появою на конституційному рівні правової регламентації
соціально-забезпечувальних

відносини,

науковцям

вдалося

сформувати

теоретичну основу галузі права соціального забезпечення, а також вказати на її
соціальну сутність, обґрунтовуючи належність до предмету останньої особливого
кола правовідносин, які істотно вирізнялися за своїм змістом серед інших
відносин та займали самостійне місце у системі права.
На сьогодні, право соціального забезпечення як самостійна та соціально
орієнтована галузь права містить у своєму предметі правового регулювання низку
правовідносин

соціального

характеру.

Ці

правовідносини

як

вказує

П. Д. Пилипенко, є якісно однорідними та існують у сфері соціального
забезпечення осіб, які зазнали соціального ризику (соціально-забезпечувальні
відносини), а також пов’язані з ними процедурні та соціально-страхові відносини
[117, с. 26-27]. Водночас, деякими науковцями доповнюються матеріальні,
організаційно-розпорядчі, фінансові, процедурні і процесуальні відносини
[19, с. 173].
Відтак, можна зробити висновок про те, що диференціація правовідносин,
які становлять предмет правового регулювання галузі права соціального
забезпечення та визначають її соціальну сутність зумовлюється як складністю їх
структури, участю у цих правовідносинах різних за статусом соціальних суб’єктів
із притаманними їм правами та обов’язками, так і певними об’єктами
(соціальними благами).
Незважаючи на різноманітність структури правовідносин соціального
забезпечення, галузь права за своєю соціальною сутністю має на меті:
забезпечення соціальних потреб людини як члена суспільства у збереженні її
фізичного існування у суспільстві, а також виживання та розвиток цього
суспільства в цілому (П. Д. Пилипенко) [100, с. 99]; реалізацію права особи на
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захист від соціальних ризиків та задоволення соціальних потреб у випадку їх
настання (С. М. Синчук) [239, с. 186].
Як

вже

згадувалося,

соціальна

сутність

галузі

права

соціального

забезпечення простежується, також, у її методі, за допомогою якого здійснюється
регулювання правовідносин соціального забезпечення людини і громадянина.
Насправді ж, конституційні витоки галузі права соціального забезпечення не
могли не відобразитися на особливостях її методу, адже низка засад права
соціального забезпечення, які проголошуються конституційними нормами вже
мають визначений спосіб та метод своєї реалізацій й впливу на найважливіші
правовідносини соціального забезпечення, які виникають у державі.
І, якщо звернутися до методу галузі права соціального забезпечення, то
йому притаманні як загальні ознаки, що є спільними для більшості галузей права,
так і спеціальні, які індивідуалізують галузь права соціального забезпечення в
системі права України. Водночас, спеціальні ознаки методу галузі права
враховують особливості суспільних відносин, що становлять предмет правового
регулювання галузі права, а також здатність цієї галузі ефективно впливати на ці
відносини, забезпечуючи їх впорядкованість, стабільність та правову захищеність.
На сьогодні, як правило, в теорії права виділяють два методи: метод
імперативного правового регулювання (зобов’язання, заборони) та метод
диспозитивного

правового

регулювання

(дозволи).

Перший,

переважно

притаманний публічним галузям права, у яких правові відносини виникають між
підпорядкованими суб’єктами права, що відображається на їх централізованому
(владному)

правовому

регулюванні.

Водночас,

другий

метод

правового

регулювання має вплив на суспільні відносини приватно-правового характеру, які
виникають між юридично рівними суб’єктами права на засадах їх координації та
автономії.
Як видається, галузі права соціального забезпечення притаманне поєднання
імперативного та диспозитивного методів правового регулювання. Тобто, норми
галузі права соціального забезпечення здійснюють правове регулювання
суспільних відносин змішаним методом правового регулювання, у якому
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поєднуються зобов’язання та дозволи. Ця позиція у науці права соціального
забезпечення поділяється М. Д. Бойком, Н. Б. Болотіною, С. М. Прилипком,
Б. І. Сташківим та іншими.
З огляду на вищевказане, аналіз змішаного методу правового регулювання,
передусім, дозволяє нам встановити соціальну сутність права соціального
забезпечення, адже на законодавчому чи, навіть, конституційному рівні
визначаються основні соціальні категорії галузі права, її суб’єкти, їх соціальні
права та обов’язки, види соціального забезпечення, соціальні ризики, гарантії
здійснення права на соціальне забезпечення та джерела його фінансування. Тут
мова йде про імперативний метод правового регулювання.
Натомість, диспозитивний метод правового регулювання не є значним у
галузі права соціального забезпечення, і до числа законодавчих положень, що
регулюють суспільні відносини шляхом встановлення дозволів, можна віднести
наступні: особа вільна у своєму бажанні застосувати своє право на соціальне
забезпечення або не скористатися ним; особа, яка має право на кілька видів
пенсій, повинна обрати одну пенсію; жінка-мати має право вибору щодо
використання передбаченої законодавством відпустки по догляду за дитиною
повністю чи частково, це право може бути використано й членом сім’ї, який
здійснює догляд (Н. Б. Болотіна) [19, с. 166]; запровадження колективнодоговірного визначення прав та обов’язків у сфері соціального страхування
(С. М. Прилипко) [119, с. 19].
Незначне використання диспозитивного

методу в

сфері правового

регулювання відносин соціального забезпечення сприяло появі наукових позицій,
згідно з якими, праву соціального забезпечення притаманні виключно імперативні
способи правового регулювання. У зв’язку із цим, деякі науковці неоднозначно
поділяють думки про наявність, поряд із імперативним, ще й диспозитивного
регулювання правовідносин соціального забезпечення.
Так, існує позиція, згідно з якою, лише імперативним способом можна
гарантувати відповідну міру споживання кожному при настанні певного
соціального ризику, встановленого законом, а норми, які закріплюють право на

40
соціальне забезпечення чи надають право особам вибрати варіант поведінки, не
допускають

можливості

зміни

сторонами

умов

такого

надання:

можна

скористатися лише тим правом, яке закріплене, або вибрати із чітко визначених
варіантів [19, с. 166].
На наше переконання, поєднання імперативного та диспозитивного методів
у регулюванні правовідносин соціального забезпечення людини і громадянина
відповідає сучасним ринковим умовам, які мають місце в розвинутих державах.
Забезпечення приватного соціального інтересу людини у її забезпеченні, а також
створення публічно-правових гарантій реалізації права на соціальне забезпечення,
поєднують способи правового регулювання, за допомогою яких досягається мета
та завдання галузі права, простежується її соціальне призначення та сутність, а
також, реалізуються основоположні соціальні права, свободи та законні інтереси
учасників відносин соціального забезпечення.
Ще однією, не менш важливою, юридичною ознакою галузі права
соціального забезпечення, яка нам вказує на соціальну сутність останнього є його
система. Питання системи права соціального забезпечення досліджувалися у
науковій літературі П. Д. Пилипенком [117],

Н. Б. Болотіною [19],

С. С. Алексєєвим [4] та іншими.
Розглядаючи систему права соціального забезпечення, варто вказати, що
вона наділена об’єктивним характером. Адже, її становлення та розвиток
відбувається у зв’язку із незалежними від волі людини обставинами, що мають
вплив на внутрішню структуру галузі права та змінюють (звужують чи
розширюють) сферу її дії. Хоча й прийняття нормативно-правових актів, за
загальним правилом, належить до суб’єктивних дій уповноважених на те осіб,
однак передумовою цього процесу є суспільна потреба (інтерес) у прийнятті цих
актів, яка за своєю соціальною природою має об’єктивний характер та зумовлена
необхідністю

створення

реальних

умов

для

ефективного

соціального

забезпечення людини і громадянина.
Таким чином, соціальна сутність сучасного права соціального забезпечення
зумовлюється, також, системою цієї галузі права, яка формується у тісній
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взаємодії із соціальними потребами громадян, зокрема, в їх соціальному
забезпеченні за наявності відповідних підстав. Разом з тим, система галузі права
соціального забезпечення складається із числа нормативно-правових актів, що
регулюють правовідносини соціального забезпечення за відповідними напрямами.
Неабиякий вплив на систему галузі права соціального забезпечення має
відсутність галузевого кодифікованого нормативно-правового акту. Хоча це мало
б компенсуватися системною правотворчою діяльність з урахуванням приписів
Концепції соціального забезпечення населення України 1993 р., яка окреслила
загальну побудову галузі права та свого часу фактично стала її основою. Однак,
ця Концепція, все ж таки, не усуває основних недоліків у системності та єдності
законодавства про соціальне забезпечення.
Крім цього, система галузі права соціального забезпечення відображає
соціальну сутність останньої й за допомогою своєї внутрішньої структури, яка
розподіляється за функціональним призначенням з метою задоволення основних
соціальних потреб людини і громадянина у сфері соціального забезпечення. Тоді
як, здійснюючи регулювання правовідносин, норми галузі права соціального
забезпечення становлять організовану структура, яка за допомогою своєї єдності
та взаємопов’язаності сприяє реалізації конституційного права особи на
соціальний захист, що включає її забезпечення у випадках передбачених законом.
Беззаперечним в науці права соціального забезпечення, вважається й те, що
система галузі права соціального забезпечення, як соціально орієнтованої галузі
права, відображає лише ті суспільні потреби, для задоволення яких є необхідною
наявність юридичних гарантій зі сторони держави, а також механізми їх реалізації
та захисту. Водночас, на сучасному етапі розвитку нашої держави, яка
проголосила себе соціальною, юридичне забезпечення цих потреб не завжди є
можливим, що зумовлюється відсутністю як організаційних, так і фінансових
ресурсів.
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1.2. Юридична природа конституційних положень, що визначають основи
регулювання відносин соціального забезпечення України
На сьогодні, конституційні положення, що визначають основи регулювання
відносин соціального забезпечення слугують ефективним інструментом у
нормотворчій, правозастосовній та правозахисній діяльності. За допомогою цих
положень забезпечується реалізація юридичних прав та гарантій людини і
громадянина у сфері соціального забезпечення, а також недопущення звуження їх
змісту та обсягу в чинному законодавстві України.
Заслуговує уваги й те, що в конституційних процесах сучасних
демократичних

держав

простежуються

тенденції

щодо

утвердження

та

збереження базових соціальних прав громадян, розширення кола обов’язків
держав у сфері організації комплексної системи соціального забезпечення
населення, що також, має місце й у вітчизняному законодавстві.
Дослідження юридичної природи конституційних положень є однією із
передумов для встановлення їх ролі та місця у системі законодавства України про
соціальне

забезпечення,

з’ясування

юридичного

значення

останніх

для

становлення та розвитку галузі права соціального забезпечення й регулювання її
нормами правовідносин соціального забезпечення.
Разом з тим, юридична природа будь-якого правового явища в науці
розглядається як його сутність (суть), яка відображає основні властивості (ознаки)
цього явища [26, 1129]. І, як видається, з’ясування сутності державно-правових
явищ та їх феноменів є головною функцією науки, що здійснюється шляхом
наукового пізнання. Коли інтерпретація цих явищ має своїм результатом
встановлення їх сутності та тих властивостей, що не можна осягнути без наукової
діяльності, тобто, які не пізнаються у повсякденному житті.
Для з’ясування такої правової категорії як ―юридична природа‖, звернемося
до наукових праць С. П. Рабіновича. В них він розглядає останню у доволі
широкому розумінні та визначає як політичну, правову, соціальну чи, навіть,
економічну сутність юридичних явищ. Для встановлення юридичної природи, на
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думку науковця, необхідним є здійснення пошуку соціальних сутностей,
виявлення й конструювання смислових основ соціально-юридичної реальності, її
власних закономірностей [209, с. 72].
Крім цього, юридичну природу того чи іншого соціально-правового
феномену можна визначити як його основний зміст, завдяки якому забезпечується
якісна визначеність останнього та відмінність від інших феноменів. Природа ж
юридичних інститутів ґрунтується на закономірностях тих соціальних процесів,
які опосередковуються та оформлюються юридичними нормами [230].
На наше переконання, юридичну природу конституційних положень, що
визначають основи регулювання відносин соціального забезпечення можна
встановити шляхом: 1) дослідження джерела права у якому містяться положення
нормативного характеру, його юридичної сили та значення у системі
законодавства; 2) віднесення цих положень до певного виду норм права з
урахуванням національної класифікації; 3) встановлення впливу цих положень на
формування та розвиток галузі права, забезпечення ними її стабільності та
правової визначеності; 4) з’ясування особливостей суспільних відносин, що
становлять предмет правового регулювання цих положень [217, с. 90].
Юридична

природа

основних

положень

галузі

права

соціального

забезпечення, безумовно, визначається джерелом права, у якому вони містяться, а
саме Конституцією України. Це пояснюється тим, що в ній доволі велика увага
присвячується правовому регулюванню відносин соціального забезпечення
людини і громадянина, а тому, конституційні норми містять у своєму змісті
загальнообов’язкові правила поведінки, які належать до основ галузі права
соціального забезпечення та мають неабиякий вплив на останню.
І, тому, можна стверджувати про те, що Конституція регулює найважливіші
суспільні відносини соціального забезпечення та проголошує на найвищому рівні
правового регулювання основні соціальні права і свободи людини та гідні умови
її життя.
Особлива

юридична

природа

конституційних

норм,

як

видається,

відображає у системній цілісності ідеї, цінності та правові аспекти основ
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правового регулювання відносин соціального забезпечення у нашій державі.
Це, також, зумовлюється властивостями Основного Закону як цілісного
нормативно-правового акту та норм права, які в силу своєї структурної
приналежності, мають похідні юридичні властивості від зазначеного акту.
Таким чином, можемо зробити висновки про те, що Конституція України
закріплюючи

основні

положення

соціального

забезпечення

людини

і

громадянина, виступає своєрідною зовнішньою формою вираження норм права
соціального забезпечення, адже у ній зосереджені фундаментальні соціальні права
та обов’язки, що забезпечують нормальні умови життя і розвитку особи [216].
Важливе значення для дослідження

конституційних положень, що

визначають основи регулювання відносин соціального забезпечення України
мають наукові праці Л. А. Луць [84], В. Ф. Погорілка [71], В. А. Мелащенка [88]
та Ю. М. Тодики [72]. І, у нікого з цих науковців не викликає сумніву найвища
юридична сила конституційних норм та їх основоположне місце у правовій
системі Української держави.
Також, конституційні норм, попри, свою виняткову юридичну природу,
здійснюють ще й специфічне правове регулювання суспільних відносин, що не
могло не позначитися на правовідносинах соціального забезпечення. Зокрема,
конституційні норми, що регулюють правовідносини соціального забезпечення
людини в наші державі характеризується: універсальністю регулювання найбільш
важливих суспільних відносин, важливістю їх змісту, особливим нормативним
складом (В. Ф. Погорілко) [71, c. 51-52]; вони є основою розвитку галузевого
законодавства (В. П. Колісник та Ю. Г. Барабаш) [70, c. 46]; мають народний
(соціальний) та реальний характер, є нормами прямої дії і мають верховенство
щодо міжнародних договорів (В. І. Орленко та В. В. Орленко) [93, c. 32, 80].
Таким чином, системний аналіз норм Конституції України, що спрямовані
на регулювання правовідносин соціального забезпечення, дозволив нам зробити
висновки про їх як соціальні властивості (встановлюють соціальний статус
людини та громадянина, наділяють їх основоположними правами на соціальний
захист та соціальне забезпечення, закріплюють гарантії реалізації та захисту цих
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прав), так і формальні (їх найвища юридична сила, становлять основу галузевого
законодавства про соціальне забезпечення, наділені прямою дією та пріоритетом
щодо міжнародних договорів, і нарешті, регламентують правовий порядок).
Це, у свою чергу, підкреслює універсальність та соціальну спрямованість
конституційних положень, що визначають основи регулювання відносин
соціального забезпечення, соціальну значущістю конституційних цінностей, які
проголошують основоположні соціальні права і свободи людини, встановлюють її
взаємодію із державою у сфері соціального забезпечення.
Універсальність конституційних положень полягає у регламентації ними як
загальнодержавних засад соціальної політики та організації системи соціального
забезпечення, так й окресленні суб’єктів права соціального забезпечення, їх прав
та обов’язків, видів соціального забезпечення, соціальних ризиків, гарантій
здійснення права на соціальне забезпечення та джерел його фінансування.
У світлі сьогодення конституційні положення, все більше, набувають
соціального характеру. Це, передусім, проявляється у їх тлумаченні через призму
сучасних суспільних відносин, динамічних процесів розвитку останніх, а також
зміни соціальних потреб і пріоритетів людини. Як наслідок, відбувається
розширення соціальної функції держави, забезпечення нею соціальних інтересів
людини в правотворчій, правозастосовній та правоохоронній діяльності, що має
на меті збереження нормальних умов суспільного життя та захист осіб у випадку
настання соціальних ризиків.
Також, характерною соціальною ознакою вже згаданих положень є
регламентація ними відносин між людиною як членом суспільства та державою як
організацією публічної влади, встановлення взаємних соціальних прав та
обов’язків зазначених суб’єктів, їх відповідальність, що виявляється у конкретних
нормах права, які, в силу свого правового статусу, кожна із сторін зобов’язана
дотримуватися.
На соціальний характер конституційних положень звертає увагу в своїх
наукових працях й Ю. С. Шемшученко. Він вважає, що у всіх новітніх
конституціях значно ширше, ніж у попередніх періодах, представлені положення
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соціального характеру. На думку науковця, обсяг і значення відповідних
положень у різних конституціях неоднаковий, зокрема, в одних випадках йдеться
про соціальні орієнтири і завдання держави, в інших – все обмежується наданням
конституційним

текстам

соціального

звучання.

При

цьому,

останнє

забезпечується й тим, що новітні конституції тією чи іншою мірою закріплюють
соціально-економічні права і нерідко фіксують принцип соціальної держави
[278].
Наступними

варто

виділити

формальні

властивості

конституційних

положень, що визначають основи права соціального забезпечення. До перших з
них можна віднести ті, що вказані положення є невід’ємною структурною
частиною Основного Закону України. Під яким у науці, традиційно, розуміють
нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або народу, що регулює
найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку та має
вищу юридичну силу. Тому, конституційним положенням як основам права
соціального забезпечення, у зв’язку з їх формою вираження, притаманні
властивості, якими наділені конституційні норми.
Водночас, поряд з їх найвищою юридичною силою та закріпленням
правових засад взаємодії особи, суспільства і держави у сфері соціального
забезпечення, вони фактично виступають основною формою вираження норм
права соціального забезпечення в сучасних умовах, та як правило слугують
єдності та системності галузі права.
Тут, варто зауважити, що конституційні норми за своєю юридичною
природою є специфічними порівняно з іншими нормами права та мають особливі
юридичні властивості. Правова природа цих норм є неоднозначною, що
зумовлюється їх призначенням та метою правового регулювання.
Наприклад, конституційна норма, яка проголошує Україну соціальною
державою (ст. 1 Конституції України) [74] виступає щодо держави, як нормазавдання, згідно з якою остання зобов’язана здійснювати політику та розвиватися
у руслі соціальної орієнтації, водночас, така норма для галузі права соціального
забезпечення має правову властивість норми-принципу (засади), яка повинна
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враховуватися при створенні нових норм права соціального забезпечення,
внесення змін до існуючих норм та скасуванні таких, що не відповідають стану
сучасних правовідносин соціального забезпечення.
Тому, деяким конституційним нормам, що закріплюють основні положення
права соціального забезпечення, притаманна подвійна правова природа, яка
зумовлюється, як вдало зазначає з цього приводу О. Ф. Фрицький, комплексним
регулюванням суспільних відносин, які визначають основні засади суспільного,
політичного, економічного ладу і включають як організаційно-політичні, так і
соціально-економічні відносини [274, с. 12].
Отже, можемо зробити висновки про те, що Конституція України будучи
зовнішньою

формою

вираження

найважливіших

положень

соціального

забезпечення в нашій державі, закріплює у своїх нормах основні засади галузі
права соціального забезпечення та, одночасно, слугує правовою основою
(основним джерелом права) для формування і розвитку цієї галузі права, а також,
здійснення її нормами регулювання правовідносин соціального забезпечення.
Оскільки, засади галузі права соціального забезпечення закріплюються в
конституційних нормах, то з огляду на вітчизняні наукові класифікації, останні
вважаються нормами-принципами. На можливість закріплення нормою права
засад (принципів) галузі права, ще свого часу, вказували Р. З. Лівшиць
[82, с. 196] та В. І. Прокопенко [204, с. 38-39], які виокремлювали два різновиди
принципів права – принципи норми та принципи, які виводяться з норм.
Вищевказана позиція знайшла своє дослідження й в наукових працях
Н. Б. Болотіної та Г. І. Чанишевої. Вони, розглядаючи принципи галузі права як
основні керівні ідеї (засади), що характеризують її зміст та напрями подальшого
розвитку, вказували на можливість їх закріплення безпосередньо в нормах або
шляхом виведення з останніх [266, с. 85]. Дещо подібні твердження, з цього
приводу, висловлював В. І. Прокопенко. На його думку, в правовій нормі засади
(принципи) можуть бути закріплені двома шляхами: безпосередньо або побічно
[204, с. 39].
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На значно більші юридичні властивості конституційних норм, поряд з їх
загальнорегулюючим характером, звертали увагу й В. Я. Тацій, В. Ф. Погорілко,
Ю. М. Тодика. Поміж поділом таких норм на види, вказані науковці виділяли
конституційні норми-принципи [72, с. 13].
У науковій літературі, також, зустрічаються позиції, згідно з якими
принципи, що діють у правовій сфері, обов’язково повинні бути закріплені в
нормах права (С. С. Алексєєв) [5, с. 103]. Наголошується й на тому, що норма
права, яка завжди виражає правило поведінки, може закріплювати ще й принцип
права (О. С. Іоффе, М. Д. Шаргородський) [52, с. 132].
Правові принципи як різновид норм права досліджувалися ще й
А. М. Васильєвим [24, с. 14-15]. Поряд з цим, А. М. Колодій зазначає, що на
принципи поширюються всі характеристики норм права, а спеціальною ж
ознакою, на основі якої принципи виокремлюються в окремий різновид правових
норм, є їх вихідний, первісний, установчий характер, вища ієрархічність, високий
ступінь абстрактності, особлива імперативність, універсальний характер тощо
[69, с. 27].
І тому, деякі науковці вважають, що законодавець іноді формулює
принципи у вигляді окремих норм права (Г. А. Свердлик) [234, с. 48-49], а іноді,
принципи

можуть

бути

виведені

із

змісту

різних

конкретних

норм

(М. Г. Авдюков) [2, с. 9].
Варто зазначати, що співвідношення норм права і засад (принципів) галузі
права нами розглядається через призму форми зовнішнього вираження та
закріплення останніх в нормах права. У зв’язку із цим, можна зробити висновки,
що засади права соціального забезпечення можуть бути закріплені як в одній, так
і в декількох конституційних нормах.
Норми Конституції України, за своєю правовою природою, можуть бути
нормами-принципами, адже поряд із регулюванням ними правовідносин
соціального забезпечення, вони містять засади (принципи) галузі права
соціального забезпечення. Тому, такі норми права, без сумніву, наділені
особливими юридичними властивостями та мають пріоритетне значення
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порівняно з іншими нормами у чинному законодавстві України про соціальне
забезпечення.
Як бачимо, у конституційно-правовому регулюванні основ галузі права
соціального забезпечення використовується така правова категорія як засади
(принципи) галузі права. Поряд з цим, як ―засади галузі права‖, так і ―принципи
галузі права‖ вживаються у науковій літературі як тотожні за змістом термінопоняття.
Дещо маловідомою є позиція, згідно з якою, термін ―засади галузі права‖ є
ширшим за своїм змістом та охоплює, також, і ті явища, які окреслюються
категорією ―принципи галузі права‖. Однак, ця позиція не здобула своєї
підтримки у науковому середовищі.
На наш погляд, категорії ―засади галузі права‖ та ―принципи галузі права‖
необхідно розглядати як тотожні за своїм змістом правові явища. Це пояснюється
тим, що терміно-поняття ―засада галузі права‖ позначає основу чогось, те головне,
на чому ґрунтується, базується що-небудь, вихідне, головне положення, принцип,
правило поведінки. Натомість, те саме означає термін ―принцип галузі права‖,
зокрема, основне вихідне положення, переконання, норму, правило, яким
керується хто-небудь у житті, поведінці [26, с. 1125].
З огляду на тлумачення вищезазначених категорій, можна встановити те, що
вони є однаковими за своїм змістом та, як правило, використовуються для
позначення вихідних положень галузі права. Не заперечується нами, також,
можливість штучного розмежування цих категорій, за умови наповнення їх змісту
конкретними явищами, які ними позначатимуться. При цьому, це може
відбуватися лише в межах певного наукового дослідження вузької сфери
суспільних відносин та з огляду на особливості їх правового регулювання. Однак,
як вже зазначалося, первинно за своїми витоками ці категорії мають однаковий
зміст та використовуються при позначенні однорідних соціально-правових явищ.
Тому, для позначення основ (вихідних положень) галузі права соціального
забезпечення найбільш вдалим буде використання терміну ―засади галузі права‖,
а відтак, конституційні положення, що визначають основи регулювання відносин
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соціального забезпечення варто вважати нічим іншим як конституційними
засадами права соціального забезпечення.
Ці засади, слугують основою формування та розвитку галузі права
соціального забезпечення, виступають вихідними ідеями та орієнтиром побудови
узгодженої системи галузевих норм права і гарантій їх здійснення, що сприяє
ефективній реалізації конституційних прав людини та громадянина у сфері
соціального забезпечення [225, с. 29-30].
Конституційні

засади

права

соціального

забезпечення

в

їх

загальнотеоретичному розумінні можуть розглядатися як: основні нормативні
положення, що визначають сутність та спрямованість правового регулювання
(Л. А. Луць) [84, с. 119]; нормативно-керівні положення, які конкретизуються в
змісті правових норм (О. В. Старчук) [252, с. 40]; система найбільш загальних і
стабільних імперативних вимог (С. П. Погребняк) [106, с. 37], тощо.
У науці, також, зустрічаються розуміння засад галузі права, в тому числі і
конституційних, як: вихідних положень, керівних принципів (ідей), загальних
нормативно-керівних положень, провідних, головних, відправних, вихідних
теоретичних, загальних нормативно-керівних, спрямовуючих положень тощо
[252, с. 40].
Якщо звернутися до галузевої науки права соціального забезпечення, то в
ній відсутні підходи до визначення конституційних засад права соціального
забезпечення. Натомість, зустрічаються наукові позиції щодо засад права
соціального забезпечення, які за своєю сутністю є значно ширшими за
конституційні витоки галузі права та мають багато спільних ознак із останніми.
При цьому, дослідження засад права соціального забезпечення у їх
широкому розумінні дозволить нам встановити правову природу та основні
властивості більш вужчої категорії права, а саме конституційних засад галузі
права соціального забезпечення. Засади

права соціального

забезпечення

розглядаються в науці як ідеї, що визначають сутність цієї системи правових норм
і спрямовані на створення достатнього рівня правового захисту громадян, що
зазнали впливу соціальних ризиків (П. Д. Пилипенко) [117, с. 59] або ж, як
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правові основи, що визначають сферу правового регулювання, порядок та умови
встановлення прав та обов’язків суб’єктів, юридичний механізм забезпечення
їхніх прав і законних інтересів (Т. З. Гарасиміва) [32, с. 26] чи, навіть, керівні
начала, що характеризують єдність і основні тенденції розвитку правових норм,
регулюють цю сферу суспільних відносин (Е. Н. Доброхотова) [40, с. 35].
Тому, можемо зробити висновки про те, що засади галузі права соціального
забезпечення співвідносяться із її конституційними витоками (положеннями) як
ціле і частина. Поряд з тим, що конституційним засадам права соціального
забезпечення притаманні як властивості правових засад, так і засад галузі права
соціального забезпечення, вони вирізняються особливим статусом у системі права
та своїм місцем у конституційно-правовому регулюванні правовідносин
соціального забезпечення.
Конституційні засади права соціального забезпечення, з огляду на їх
правову природу, характеризуються тим, що вони: закріплені у Конституції
України; виражаються за посередництвом конституційних норм-принципів;
наділенні найвищою юридичною силою у системі законодавства про соціальне
забезпечення; здійснюють вплив на формування і розвиток галузі права
соціального забезпечення, гарантують її стабільності та правову визначеність;
регулюють найважливіші правовідносини у державі, що виникають з приводу
соціального забезпечення людини і громадянина та становлять предмет
конституційно-правового регулювання.
До правових особливостей конституційних засад права соціального
забезпечення, також, можуть бути віднесені наступні:
1) конституційні засади права соціального забезпечення виражають основні
положення галузі права, які сформувалися внаслідок соціальних цінностей,
соціальної справедливості, а також реалізації державою соціальної політики та
втілення нею у життя соціальних прав людини і громадянина;
2) вони мають більш стабільний характер, порівняно із загальними
(галузевими) нормами права соціального забезпечення. Це пояснюється тим, що
конституційні засади права соціального забезпечення відображають сформовані
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за тривалий проміжок часу соціальні потреби певного суспільства, та
проголошують юридичні гарантії їх задоволення (соціальне забезпечення,
обслуговування тощо);
3)

конституційні

засади,

також,

слугують

певною

мірою

системоутворюючим елементом галузі права соціального забезпечення. Вказані
засади сприяють побудові норм галузі права таким чином, щоб вони відповідали її
основним положенням (призначенню, меті, завданням, тощо) та не суперечили
одна одній й узгоджувалися як в нормотворчій, так і правозастосовній діяльності;
4) однією із правових особливостей конституційних засад права соціального
забезпечення є й та, що їх формування (зміна) відбувається внаслідок тісної
взаємодії і взаємозв’язку із суспільними відносинами, соціальними інтересами та
можливостями громадян, рівнем їх життя.
Тут, варто звернути увагу й на те, що формування змісту конституційних
засад права соціального забезпечення не завершується після надання їм
формальної визначеності та юридичної сили, шляхом закріплення в Основному
Законі. Ці засади, як правило, продовжують свою трансформацію та розвиток в
галузевому законодавстві в залежності від соціальних потреб суспільства та
можливостей держави в їх задоволенні.
У свою чергу, закони та інші нормативно-правові акти, які ухвалюються у
сфері соціального забезпечення людини і громадянина, повинні відповідати
конституційним засадам права соціального забезпечення, що забезпечить
конституційність галузі права та її нормативно-правових актів.
Вищенаведене пояснюється й тим, що Конституція України як головне
джерело національної правової системи є, також, базою поточного законодавства.
Вона надає можливість урегулювання певних суспільних відносин на рівні
законів, які конкретизують закріплені в Основному Законі положення [228].
У підсумку варто зробити висновок про те, що конституційні засади права
соціального забезпечення – це закріплені у нормах Конституції України основні
(вихідні) положення, які проголошують як основи соціальної політики та
організації системи соціального забезпечення в нашій державі, так і визначають

53
зміст й структуру формування та розвитку галузі права соціального забезпечення,
окреслюють її суб’єктів, встановлюють їх права та обов’язки, види соціального
забезпечення, соціальні ризики, а також гарантії здійснення права на соціальне
забезпечення та джерела його фінансування [215, с. 196].
Ці засади фактично слугують правовим орієнтиром у побудові галузі права
соціального забезпечення, формуванні її структури, визначенні мети і завдань, що
сприяє реалізації соціальних прав громадян та недопущенню звуження їх змісту
та обсягу в чинному законодавстві України. Вони, як зазначається в літературі,
охоплюють усю правову матерію – і ідеї, і норми, і відносини – та надають їй
логічності, послідовності, збалансованості [82, с. 195-196].
З урахуванням конституційних засад, також, здійснюється законотворчий
процес, який полягає у створенні нових, зміні існуючих та скасуванні застарілих
норм права соціального забезпечення. Як зауважує, А. М. Колодій, правові засади
передаються юридичному праву тому, що законодавець не може їх не
враховувати [67, с. 42].
В цьому випадку, має місце правозастосування конституційних засад та у
подальшому їх розвиток в нормах права соціального забезпечення, якими
встановлюються нові, змінюються чи скасовуються існуючі загальнообов’язкові
правила поведінки учасників правовідносин соціального забезпечення.
Значення конституційних засад права соціального забезпечення для галузі
права обґрунтовує П. Д. Пилипенко. Фахівець зазначає, що вони впливають на
зміст права як систему норм та визначають шляхи вдосконалення правових норм і
є тими самими керівними ідеями для законодавця. Завдяки правовим засадам
система

норм

галузі

права

соціального

забезпечення

адаптується

до

найважливіших соціальних інтересів та потреб людини і суспільства, стає
сумісною з ними. Зрештою, конституційні засади права соціального забезпечення
визначають основний зміст норм галузі права соціального забезпечення, їх
сутність, і відображають закономірності розвитку цієї галузі права [117, с. 59].
Тому, на наше переконання, норми права соціального забезпечення повинні
за своїм змістом відповідати конституційним засадам права соціального
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забезпечення. В іншому випадку, такі норми або ж нормативно-правові акти, в
яких вони закріплені можуть бути визнані неконституційним чи скасовані у
зв’язку

з

їх

невідповідністю

основним

положенням

права

соціального

забезпечення, що містяться в Конституції України.
В науці права соціального забезпечення отримали своє дослідження й
регулятивні властивості засад права соціального забезпечення та їх вплив на
характер соціально-забезпечувальних правовідносин [117, с. 59-60]. Не є
винятком і конституційні засади права соціального забезпечення, які за своєю
юридичною природою, містять основні положення загальнообов’язкового
характеру, що без сумніву створюють юридичні наслідки для суб’єктів
правовідносин соціального забезпечення.
Це, передусім, пояснюється тим, що засади права соціального забезпечення
закріплюються

у

конституційних

нормах-принципах,

які

спрямовані

на

регулювання правовідносин соціального забезпечення, що й наділяє засади
регулятивними властивостями та їх здатністю впливати на поведінку учасників
правовідносин соціального забезпечення.
На регулятивність правових засад, свого часу вказував А. М. Колодій. Ним
обґрунтовувалася регулятивна сутність останніх, яка полягала в тому, що правові
засади спрямовують і надають синхронності всьому механізму правового
регулювання суспільних відносин і забезпечують єдність правового регулювання
суспільних відносин [68, с. 43].
Саме в правових засадах найяскравіше відображені найбільш істотні риси
змісту правового регулювання суспільних відносин (П. Т. Полежай) [107, с. 49].
Правові засади як і правові норми наділені нормативністю, під якою розуміється
загальнообов’язковий характер їх вимог, що дозволяє їм виконувати функцію
регулювання суспільних процесів, причому не тільки опосередковано через
норми, але й самостійно (Н. І. Козюбра) [65, с. 189].
Водночас, засади права соціального забезпечення покликані сприяти
реалізації функції соціального регулятора благополуччя людини і громадянина
(І. М. Мерзлякова). При цьому, під соціальним регулятором науковець розуміє
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сукупність заходів з упорядкування процесів, спрямованих на формування і
підтримку сприятливих соціальних умов, в яких можливий ефективний розподіл
соціальних благ для найбільш повної реалізації потреб та інтересів суб’єктів на
різних рівнях життєдіяльності [89, с. 179].
На наше переконання, конституційні засади права соціального забезпечення
без сумніву наділяються регулятивними властивостями. Адже, вони становлять
самостійний засіб правового регулювання, окреслюють управомочених суб’єктів
у сфері соціального забезпечення, їх взаємні права та обов’язки (зміст
правовідносин), а також об’єкти правовідносин соціального забезпечення
(наприклад, об’єкти правовідносин з пенсійного забезпечення, соціальнострахових правовідносин тощо).
Предметом правового регулювання конституційних засад права соціального
забезпечення постають найбільш важливі правовідносини у сфері соціального
забезпечення людини і громадянина в нашій державі. Тут, варто звернути увагу й
на те, що у теорії права розмежовуються такі категорії як ―правовідносини‖ та
―суспільні відносини‖, що має значення для з’ясування предмету конституційноправового регулювання.
Традиційно наука розглядає ―суспільні відносини‖ через призму відносин
(взаємодії) двох або більше людей з приводу задоволення певних соціальних
інтересів (потреб). Ці відносини виникають незалежно від норм права, і вони
зумовлені соціальними потребами та інтересами. Натомість, правовідносини – це
врегульовані нормами права суспільні відносини, які виражаються у взаємних
правах та обов’язках їх суб’єктів.
Тобто, правовідносини можуть проявлятися у двох аспектах, по-перше, це
суспільні відносини, які отримали юридичну форму та регламентуються нормами
права, по-друге, це суспільні відносини, які виникли як результат дії норм права.
У другому випадку до моменту закріплення відносин у нормі права вони не
існували, а їх виникнення зумовлено самими нормами права. Також, ці відносини
виникають, змінюються або припиняються одночасно із ухваленням, зміною чи
скасуванням правових норм, що їх регламентують.
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Як зауважує П. Д. Пилипенко, лише суспільні відносини характеризуються
самостійністю відносно правових норм. Усі інші визначаються правовими
нормами [101, с. 113-114]. Таким чином, норма права виступає правовим
інструментом, за допомогою якого відбувається регулювання суспільних відносин
та надається юридична форма останнім.
Правовідносини, що виникають з приводу соціального забезпечення
людини і громадянина мають свої юридичні особливості. Ці правовідносини є
необхідною сферою правового регулювання, існують лише як відносини правові, і
за умови втрати свого нормативного регулювання припиняються.
У науковій літературі йдеться про те, що правовідносини соціального
забезпечення від початку існують у вигляді чистих правових зв’язків
(С. С. Алексєєв) [6]. Вони виникають лише як правові відносини і в іншому
вигляді не існують (А. В. Малько) [261].
Крім цього, правовідносини соціального забезпечення існують внаслідок
норм однойменної галузі

права і врегульовані

ними

для

задоволення

конституційно закріплених та законодавчо визначених соціальних потреб особи
(С. М. Синчук) [237, с. 57]. Цим правовідносинам притаманна належність до
якоїсь конкретної сфери суспільних зв’язків, тобто галузева приналежність
(П. Д. Пилипенко) [101, с. 36].
Враховуючи вищенаведене, можемо зробити висновки про те, що на
підставі конституційних засад права соціального забезпечення виникають
правовідносини, пов’язані із реалізацією та захистом соціальних прав громадян
(у вузькому розумінні), та правовідносини з приводу діяльності держави як
соціальної, в тому числі, здійснення нею нормотворчої, фінансової, організаційної
та інших видів політики у сфері соціального забезпечення (у широкому
розумінні).
Відтак, конституційні засади права соціального забезпечення слугують
основою регулювання правовідносин соціального забезпечення, що є ефективною
гарантією стабільності та правової визначеності цих відносин, їх реального та
ефективного існування.
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1.3. Конституційні положення, що визначають засади регулювання відносин
соціального забезпечення
Конституція України містить основні положення, що визначають засади
регулювання відносин соціального забезпечення. Ці положення слугують
основою галузі права соціального забезпечення з огляду на те, що ними
визначається її зміст та структура, окреслюються суб’єкти, встановлюються їх
права і обов’язки, види соціального забезпечення, соціальні ризики, а також
гарантії здійснення права на соціальне забезпечення та

джерела його

фінансування.

проголошують

Окрім

цього,

конституційні

положення

загальнодержавні засади соціальної політики та організації системи соціального
забезпечення.
Усе це підкреслює універсальність та соціальну сутність конституційних
положень, які в умовах розвитку ринкових стосунків, є ефективним правовим
інструментом у регулюванні правовідносин соціального забезпечення людини і
громадянина. Також, зовнішньою формою вираження цих положень виступає
система

взаємопов’язаних

та

взаємодоповнюючих

конституційних

норм-

принципів, які у своїй єдності відображають цілісність та комплексність
конституційно-правового регулювання.
Якщо

звернутись

до

Преамбули

Конституції

України,

то

в

ній

простежується закріплення положень, які визначають соціальну мету та завдання
конституційно-правового регулювання правовідносин соціального забезпечення.
Тут йдеться про те, що Верховна Рада України від імені Українського народу –
громадян України всіх національностей, дбаючи про забезпечення прав і свобод
людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди
на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну,
правову державу, приймає цю Конституцію [74].
Тобто, Преамбула Основного Закону фактично окреслює основні ідеї щодо
соціального призначення конституційних норм, їх соціальної спрямованості у
регулюванні відносин між громадянином і державою. Ці ідеї знайшли своє
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відображення у змісті Конституції як цілісному нормативно-правовому акті, за
допомогою чого забезпечується однозначність та правова визначеність цих
положень під час їх тлумачення та застосування в умовах сучасності. При цьому,
забезпечення соціальних прав і свобод людини та громадянина, а також створення
гідних умов їх життя покладається на Українську Державу, внаслідок чого вона
розвивається та зміцнюється у руслі соціальної та правової держави.
Положення Преамбули, формуючи соціальну спрямованість конституційних
норм та їх соціальне призначення, знаходять своє подальше вираження у ст. 1
Конституції, згідно з якою Україна проголошується як суверенна, незалежна,
демократична, соціальна та правова держава [74].
Варто відзначити, що переважна більшість розвинених держав намагається
закріпити у своїх нормативно-правових актах найвищої юридичної сили
положення, згідно з якими вони проголошуються соціальними. Водночас, на
практиці їх політико-правова діяльність не завжди підтверджує такий статус та
часто вказує на декларативність цих положень, у зв’язку із чим, нівелюються
юридично сформульовані засадничі ідеї соціального характеру.
З огляду на економічну складність реалізації повною мірою соціальної
функції держави та підтвердження нею свого статусу як соціальної, такі
конституційні норми зазвичай містять перспективні завдання для держави, які
визначають подальший її розвиток та орієнтацію на задоволення соціальних
потреб та інтересів людини, з урахуванням природних та соціальних властивостей
останньої.
З цього приводу П. Д. Пилипенко вказує, що основні ознаки соціальної
держави знаходять вираження у напрямах її політики, яка у цій державі
переважно

спрямовується

на

розвиток

ринкової

економіки,

соціальної

справедливості, соціальної захищеності, соціального партнерства і соціальної
солідарності членів суспільства [117, с. 9]. Натомість, П. М. Рабінович вважає, що
держава набуває ознак соціальної лише тоді, коли ставить собі за мету реалізацію
права людини на гідне життя та покладає на себе обов’язок щодо виконання
значної за обсягом соціальної функції – проведення соціальної політики,
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спрямованої на розробку і здійснення системи реформ і заходів соціального
захисту населення [85, с. 374].
На наше переконання, соціальною стає та держава, яка спрямовує свою
внутрішню та зовнішню діяльність (соціальну політику) на забезпечення певних
соціальних благ та цінностей суспільства, а також враховує соціальні інтереси та
потреби людини і громадянина, й вживає реальних та ефективних заходів з метою
їх задоволення.
Світовим товариством на міжнародному рівні було проголошено достатньо
чіткі критерії визначення соціальної політики держави, що дозволило встановити
її відповідність певним соціальним стандартам.
Щоб вважатися соціальною державі, передусім, необхідно закріпити у
своєму законодавстві право людини (громадянина) на соціальне забезпечення і
гарантувати їй здійснення необхідних соціальних прав для підтримання гідності
та вільного розвитку у економічній, соціальній і культурній галузях. Це, за
звичайних умов, досягається шляхом як внутрішньодержавних зусиль, так і
міжнародної співпраці, й не може бути здійснено поза межами структури та
фінансових ресурсів відповідної держави [44].
Крім цього, однією з необхідних умов розвитку держави як соціальної є
забезпечення нею достатнього життєвого рівня людини у випадках, коли вона
самостійно не в змозі подолати негативні обставини життєвого характеру та
потребує основних засобів для існування [44].
Можна зробити висновок, що статус держави як соціальної є динамічною та
достатньо оціночною категорією права. Цей статус може набуватися державою за
умови здійснення нею цілеспрямованої та ефективної політики у соціальній сфері.
При цьому, держава може втратити вказаний статус через послаблення чи, навіть,
припинення здійснення нею політики в соціальному руслі.
З метою недопущення зниження рівня соціальної політики, і навпаки,
забезпечення її зростання, в нашій державі існує прогнозування та розроблення
програм соціального розвитку, згідно з яким, створюються правові, економічні та
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організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних
документів соціального розвитку України [131].
На сьогодні, сформувалася практика затвердження основних напрямів
соціальної політики нашої держави, з метою створення умов для її формування і
реалізації на основі визначеної стратегії економічного розвитку та фінансової
стабільності, забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий
рівень [172].
Поєднання економічних та соціальних інструментів у діяльності держави є
достатньо важливим і пояснюється їх взаємозв’язком та взаємозалежністю.
З цього приводу, положення ст. 1 Конституції України пропонується розуміти так,
що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення нею
загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів
бюджету виходячи з фінансових можливостей держави, яка зобов’язана
справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами
[229]. Натомість, виконання державою своїх обов’язків у сфері соціального
забезпечення залежить, також, від її соціально-економічних можливостей,
економічної доцільності та соціально-економічних обставин [231].
Незважаючи на тісний зв’язок соціальних зобов’язань держави із
економічними процесами, що мають у ній місце, конституційні засади права
соціального забезпечення слугують гарантією реалізації та захисту соціальних
прав громадян, а також запобігають звуженню (скасуванню) їх змісту та обсягу в
чинному законодавстві.
Так, додержання конституційної засади соціальної держави (ст. 1
Конституції України) [74] зобов’язує державу у певний спосіб встановлювати
законодавче регулювання правовідносин соціального забезпечення з урахуванням
соціальної справедливості та співмірності і, вочевидь, не залишаючи поза увагою
її обов’язки щодо створення гідних умови життя для своїх громадян.
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що держава досягає статусу
соціальної не лише за допомогою юридичних приписів, а й шляхом здійснення
комплексної політики у соціальній, економічній, адміністративній та деяких
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інших сферах суспільного життя. Забезпечення ж основних соціальних прав
громадян та гарантій їх реалізації потребує від держави, поряд з іншими наявними
інструментами, послідовної і взаємопов’язаної діяльності щодо удосконалення та
реформування правовідносин соціального забезпечення людини, підвищення
матеріального рівня життя своїх громадян, створення сучасної системи
накопичення і розподілу матеріальних благ у суспільстві, а також стимулювання
його соціально-економічного прогресу.
Невід’ємною частиною проголошення в Конституції України статусу
держави як соціальної є закріплення у ній положень про те, що людина, її життя,
здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. При цьому, держава
відповідає перед людиною за свою діяльність, коли утвердження та забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 3) [74].
Законодавче проголошення людини та її особистісних благ найвищою
цінністю серед соціальних явищ фактично зумовило необхідність ухвалення
низки нормативно-правових актів, що слугують гарантією реалізації та правового
захисту закріплених у Конституції України соціальних прав.
У науковій літературі, вважається, що людина є мірою змісту й місця будьяких соціальних відносин, а тому все, що її стосується, має основоположний
соціальний зміст [256]. Тому, вочевидь, в конституційних положеннях йдеться
про людину як біологічну істоту, яка є основним учасником державно-правових
відносин та становить публічний інтерес для подальшого функціонування самої
держави.
На визнання людини однією із найвищих соціальних цінностей в нашій
державі мали вплив її особливі природні та соціальні властивості. У ряді
конституційних норм йдеться про правовий статус людини, гідні умови її життя
(Преамбула), вільність і рівність у своїй гідності та правах (стаття 21), а також
проголошується низка прав на вільний розвиток її особистості (стаття 23), на
свободу і особисту недоторканність (стаття 29).
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Усі ці конституційні положення, поряд із визначенням засад регулювання
правовідносин соціального забезпечення, без сумніву, знайшли своє відображення
у галузевих нормах права соціального забезпечення. Відтак, на засадах
забезпечення соціальних потреб людини в матеріальних благах і послугах,
регулює правовідносини соціального забезпечення Закон України ―Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії‖ [134]. Засади забезпечення
основних соціальних прав і свобод людини знайшли своє відображення у Законі
України ―Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей‖,
де закріплені приписи про соціальний захист бездомних осіб та безпритульних
дітей [170].
Невід’ємними від людини найвищими соціальними цінностями, що
проголошуються державою, є її життя та здоров’я. Ці конституційні положення
соціального характеру містяться у декількох нормах Основного Закону. Зокрема,
в ст. 27 закріплено основоположне соціальне право кожної людини на життя, яке
полягає у тому, що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а обов’язок
держави – захищати життя людини. У свою чергу, ст. 49 правовими гарантіями
захисту здоров’я людини, проголошує право кожного на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування [74].
Регламентація на конституційному рівні правовідносин, спрямованих на
захист

життя

і

здоров’я

людини,

пояснюється

їх

приналежністю

до

фундаментальних соціальних прав як у національному, так і міжнародному праві.
Як правило, зміст основних соціальних прав розкривається за допомогою
галузевих норм права, що створює реальні умови для соціального забезпечення
людини.
У галузевому законодавстві права соціального забезпечення знаходять своє
закріплення норми права, що регулюють правовідносини у більшості сфер
суспільного життя і спрямовані на збереження основних соціальних цінностей
людини та задоволення її природних потреб. Наприклад, важливість правової
охорони життя людини та встановлення соціальних гарантії тим, хто вчиняв дії
щодо його порятунку, підкреслюється у нормах Закону України ―Про пенсійне

63
забезпечення‖, де встановлюється право на трудову пенсію особам, які стали
інвалідами у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського життя (стаття 3)
[177].
Не менш важливими є положення Закону України ―Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи‖, який до
основних принципів державної політики в галузі соціального захисту потерпілих
від цієї катастрофи відносить пріоритет життя та здоров’я людей [198].
Конституційні норми, що регламентують основи охорони здоров’я
реалізуються у праві соціального забезпечення шляхом віднесення медичного
страхування до видів соціального страхування (ст. 1 Закону України ―Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖) [145]. Однак, цей вид
соціального страхування як одна із можливостей соціального забезпечення
громадян, на сьогодні, перебуває у процесі становлення, на що, зокрема, вказує
низка

зареєстрованих

у

Верховній

Раді

України

законопроектів

про

загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування [149].
З-поміж інших найвищих соціальних цінностей, що визнаються державою
на конституційному рівні, є честь, гідність, недоторканність і безпека людини.
Юридичними

гарантіями

реалізації

цих

соціальних

цінностей

слугують

конституційні положення про обов’язок кожного неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей (ст. 68), а також, право на повагу до своєї гідності (ст. 28).
У вітчизняному законодавстві про соціальне забезпечення вищенаведені
положення використовуються з метою досягнення якості соціальних послуг, що
потребує поваги до гідності їх отримувачів, ввічливого і гуманного ставлення зі
сторони суб’єктів, які надають такі послуги тощо [112]. Подібно, на засадах
гідності, взаємоповаги, свободи та рівності, створюються належні умови охорони
здоров’я дітей, їх соціального розвитку, соціально-психологічної адаптації та
забезпечення активної життєдіяльності [174].
Разом з тим, конституційні категорії недоторканності та безпеки людини
знайшли своє застосування у ст. 7 Закону України ―Про соціальний і правовий
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захист військовослужбовців та членів їх сімей‖ [193]. Водночас, свобода та
особиста недоторканність гарантується й ст. 14 Конвенції про права осіб з
інвалідністю нарівні з іншими особам у ситуаціях ризику, зокрема, в збройних
конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих [186].
На наше переконання, держава визнала найвищими соціальними цінностями
основні соціальні блага та потреби людини і громадянина, які забезпечують їх
природні та соціальні властивості, а також створюють необхідні умови для життя
та розвитку останніх. Проголошеним на найвищому рівні правового регулювання
соціальним цінностям відповідає система закріплених конституційних засад права
соціального забезпечення, які отримали свою детальну регламентацію у
галузевому законодавстві [221, с. 132-133].
Конституційні засади соціальної і правової держави реалізуються у тому,
що соціальні права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та
спрямованість діяльності нашої держави. При цьому, остання відповідає перед
людиною за свою діяльність та зобов’язується утверджувати і забезпечувати її
права та свободи.
До основних конституційних засад права соціального забезпечення, що
містяться в Основному Законі та гарантуються державою належить право на
соціальний захист. Це право проголошено у ст. 46 Конституції України. Фактично
ця стаття є основою галузі права соціального забезпечення. За своїм змістом,
право громадян на соціальний захист 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 [74].
Юридичною особливістю сучасного права на соціальний захист є те, що
Конституція України від 1996 року вперше на найвищому рівні правового
регулювання проголосила це право. Попередня Конституція УРСР від 1978 року
не закріплювала права громадян на соціальний захист. Однак, останнє активно
впроваджувалося у тодішньому законодавстві та формувало свій правовий зміст,
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особливості й відмінності від проголошеного на той час права на матеріальне
забезпечення [73].
Як видається, запровадження права на соціальний захист у сучасне
законодавство відбувалося ще з моменту здобуття Україною незалежності.
Нормативно-правові акти, які на той час містили приписи соціального захисту,
переважно здійснювали правове регулювання відносин у різних сферах
суспільного життя, мали різну правову природу та стосувалися широкого кола
правовідносин.
Зокрема, в Указі Президента України ―Про соціальний захист населення в
умовах лібералізації цін‖ від 27.12.1991 року [192], ухваленому з метою
посилення соціального захисту населення, використовувалися такі маловживані
на той час правові категорії як соціальний захист, соціальне забезпечення та
соціальне обслуговування.
У

березні

1992

року

з

метою

посилення

соціального

захисту

малозабезпечених громадян в умовах розвитку ринкових відносин і проведення
заходів щодо лібералізації цін Постановою Кабінету Міністрів України
від 14.03.1992 р. № 128 було схвалено Державну програму організації натуральної
та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення [137].
Підкреслюється запровадження у законодавстві категорії соціального
захисту й використанням останнього в щорічних державних програмах зайнятості
населення на відповідний рік, які зазвичай схвалювалися Кабінетом Міністрів
України

та

передбачали

поряд

із

сприянням

зайнятості

населення,

забезпечення соціального захисту громадян.
Окрім підзаконних нормативно-правових актів, категорія соціального
захисту була втілена й у законах України. Зокрема, основи соціального захисту і
соціальних гарантій для населення при переході до ринкової економіки були
закладені в Законі України ―Про мінімальний споживчий бюджет‖ від 03.07.1991
року [157]. Також, низка ухвалених законів стосувалася соціального захисту
окремих категорій громадян (осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, людей, які живуть з ВІЛ та інших).
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Таким чином, навіть попри відсутність конституційно-правових норм щодо
регулювання правовідносин соціального захисту громадян, останні мали місце в
законодавстві України та активно запроваджувалися у тогочасну публічноправову практику, поряд із правовідносинами соціального (матеріального)
забезпечення.
До 1996 року правові категорії ―соціальний

захист‖ та ―соціальне

забезпечення‖ містилися у різних законодавчих актах. Однак, на проблемах
їхнього розмежування ні законодавець, ні доктрина права особливо не
зосереджували свою увагу.
Прийняття в 1996 році Конституції України та закріплення у її ст. 46 права
громадян на соціальний захист викликало чимало наукових дискусій у зв’язку із
тим, що законодавець використав обидва терміни (―соціальний

захист‖ та

―соціальне забезпечення‖) у одному конституційному приписі, закріпивши право
громадян 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.
Тобто, право на соціальний захист отримало ключову роль серед соціальних
прав громадян, що гарантуються державою на конституційному рівні, а право на
соціальне забезпечення стало фактично лише його структурним елементом.
Вітчизняна практика конституційно-правового регулювання відносин
соціального забезпечення має свої особливості порівняно із зарубіжними
державами. Конституція Україна відзначається закріпленням системи соціального
захисту людини і громадянина та її складових частин, що вказує на наявність
сучасного та прогресивного конституційно-правового регулювання правовідносин
соціального захисту та соціального забезпечення.
Системний аналіз конституцій зарубіжних держав дає підстави вважати, що
закріплення на найвищому рівні правового регулювання приписів соціального
захисту, залежить від особливостей національних правових систем. Так, у ст. 67
Конституції Польщі, проголошено право громадян на соціальне забезпечення в
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разі втрати працездатності через хворобу або інвалідності, і після досягнення
пенсійного

віку.

Натомість,

право

на

соціальний

захист

не

отримало

конституційної регламентації [292].
У ряді конституцій інших держав (Молдова, Італія, Туреччина, Чехія),
також, закріплено лише право на соціальне забезпечення. При цьому, право на
соціальний захист, як і в попередньому випадку, не розглядається предметом
конституційно-правового регулювання.
Разом з тим, варто відзначити, що виділення у конституціях зарубіжних
держав у якості самостійної категорії права на соціальне забезпечення ілюструє
фактично його традиційно важливу роль у системі соціального захисту населення.
Натомість, відсутність конституційно проголошеного права на соціальний захист
можна трактувати новизною цього терміно-поняття у правознавстві.
Безумовно, що конституційні норми, які закріплюють основні положення
соціального забезпечення стали предметом наукових дискусій. Підставами для
таких дискусій стали не лише норми поточного законодавства, а й конституційна
невизначеність змісту права на соціальний захист. В науковій літературі, також,
звертається увага на відсутність законодавчих дефініцій та невпорядкованість
законодавчого використання термінів ―соціальний захист‖ та ―соціальне
забезпечення‖ [237, с. 14].
Загалом, на сьогодні, у науці права соціального забезпечення окреслилось
три різні підходи щодо співвідношення понять права на соціальний захист і права
на соціальне забезпечення, які вказують на їх змістовне навантаження.
Перша позиція, зводиться до тотожності термінів ―соціальний захист‖ та
―соціальне забезпечення‖, і полягає в тому, що ними позначаються однакові за
змістом правові явища. На переконання представників іншого підходу термін
―соціальне забезпечення‖ є більш ширшим за змістом, аніж термін ―соціальний
захист‖, у зв’язку із чим останній становить його складову. І, нарешті, остання
позиція чітко прослідковується у висновку, що ―соціальний захист‖ поглинає
собою ―соціальне забезпечення‖, а тому вони співвідносяться як ціле та частина.
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На наш погляд, найбільш прийнятною видається остання позиція, оскільки
Конституція України у ст. 46 регламентує право громадян 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, то саме
з огляду на цю норму ―соціальний захист‖ як конституційне право є ширшим за
змістом, оскільки включає у себе інше право на ―соціальне забезпечення‖.
Вочевидь, законодавець нормативно не визначив сфери застосування
соціального захисту та правовідносини, які становлять предмет його правового
регулювання. Будь-які спроби віднесення певного кола правових явищ, які
входять до змісту цього терміна були здійснені лише на теоретичному рівні, а
тому не завжди відповідають приписам законодавства, яке здійснює правове
регулювання відносин соціального забезпечення. Окрім цього, якщо соціальний
захист розглядати системою більш високого порядку, тоді можна стверджувати
про те, що вона включає й інші елементи нарівні із соціальним забезпеченням.
Соціальний захист, як вважає П. Д. Пилипенко, в широкому значенні цього
терміна є окремою ланкою суспільних відносин, що існують у державно
організованому суспільстві з метою забезпечення достатніх можливостей особи
для її всебічного розвитку та нормальної життєдіяльності. До галузей права, що
здійснюють правове регулювання цих суспільних відносин, науковець відносить,
адміністративне, трудове, екологічне право, право соціального забезпечення,
судове та ін. Суб’єктами соціального захисту є усі громадяни, а не лише ті, які
зважаючи на об’єктивні обставини, втратили роботу (безробітні, пенсіонери,
хворі, інваліди тощо) [117, с. 13].
Натомість, соціальне забезпечення, як вважає науковець, становить систему
суспільних відносин для створення завдяки мережі соціального страхування,
бюджету та іншого фінансування достатніх умов для життя і діяльності осіб, які з
незалежних від них обставин втратили засоби до існування. Поза сферою
соціального забезпечення залишаються інші види соціального захисту: медична
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допомога і медичне страхування, соціальне житло, екологічна безпека,
обов’язкова освіта, соціальне партнерство тощо [117, с. 16-17].
Ця позиція отримала свою широку підтримку в науковій літературі,
зокрема, С. М. Синчук зазначає, що соціальний захист є ширшим за змістом
поняттям, водночас, на її думку, підміняти ним поняття соціального забезпечення
в сучасних умовах недоцільно [237, с. 33]. Разом з тим, Н. Б. Болотіна розглядає
соціальний захист у широкому його розумінні як зміст соціальної функції
держави і, який є системою економічних, юридичних, організаційних заходів
щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі
[19, с. 91].
Як бачимо, право на соціальний захист вважається більш ширшою за своїм
змістом юридичною категорією, яка застосовується в більшості галузей права,
натомість, право на соціальне забезпечення належить до звуженого кола
специфічних за змістом правовідносин, що виникають у випадку настання
соціальних ризиків.
Зрештою, регламентація правовідносин соціального захисту має місце у
Постанові Кабінету Міністрів України ―Про посилення соціального захисту
населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги‖ від
05.04.2014 р. № 83, якою затверджено порядок призначення і надання населенню
компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах
підвищення цін і тарифів на послуги [185].
Соціальний захист дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих
категорій населення передбачений Державною соціальною програмою протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року та Національним планом дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 ―Жінки, мир, безпека‖ на період до 2020 року
[152].
Також,

соціальний

захист

здійснюється

за

допомогою

проведення

регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в
суспільстві, що регламентується Типовим переліком бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

70
―Соціальний захист сім’ї та дітей‖, затвердженим Наказом Міністерства
соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 [153].
Законодавство останніх років відображає теоретичне розуміння категорій
―соціального захисту‖ та ―соціального забезпечення‖, коли сфера правовідносин
соціального захисту є достатньо широкою і не зводиться лише у класичному
розумінні до соціального забезпечення. Приписи соціального захисту мають
предметом свого правового регулювання соціальну сторону життєдіяльності
людини і громадянина, яка зумовлюється біологічними та соціальними
властивостями останніх та не обмежується лише соціальним забезпеченням.
Однак, варто зауважити те, що така нормотворча практика склалася лише
останнім часом, адже одні із перших законів України здебільшого ототожнювали,
а подекуди підміняли терміни ―соціальний захист‖ та ―соціальне забезпечення‖.
На сьогодні залишаються прогресивними приписи Закону України ―Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів‖
від 23.09.1997 р. Цим Законом визначено особливості соціального захисту
журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності, в тому числі, їх
пенсійне забезпечення, охорону від посягань на життя і здоров’я тощо [136].
Разом з тим, соціальний захист деяких категорій осіб здійснювався за
допомогою надання останнім переважного права на забезпечення житловою
площею та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва, на першочерговий ремонт жилих
будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом, безплатним навчанням та
перенавчанням нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи
державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних
закладах і на курсах [171].
Тоді

як

нещодавно

ухвалені

закони

України

―Про

прокуратуру‖

від 14.10.2014 року [190], ―Про Національну поліцію‖ від 02.07.2015 року [161],
―Про судоустрій і статус суддів‖ від 02.06.2016 року [202] та інші, не завжди
використовують терміни ―соціальний захист‖ та ―соціальне забезпечення‖ за їх
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змістовним призначенням, що вкотре підкреслює нам відсутність єдиного підходу
до розуміння сутності цих юридичних категорій.
Наприклад, Закон України ―Про прокуратуру‖ від 14.10.2014 року у назві
Розділу IX використовує термін ―соціальне забезпечення‖ прокурора та інших
працівників органів прокуратури. До соціального забезпечення

цей Закон

відносить: заходи соціального захисту та пенсійне забезпечення працівників
прокуратури. Соціальний захист тут зводиться лише до загальнообов’язкового
державного соціального страхування, безкоштовного медичного обслуговування
та грошового утримання працівників прокуратури [190].
Протилежною є позиція щодо тлумачення терміну ―соціальний захист‖ у
Законі України ―Про Національну поліцію‖ від 02.07.2015 року. У Розділі IX
―Соціальний захист поліцейських‖ розміщені норми, які регулюють питання
соціального захисту поліцейських, зокрема, службовий час і час відпочинку,
відпустки, грошове забезпечення, медичне забезпечення, житлове забезпечення,
пенсійне забезпечення, навчання дітей поліцейських, захист прав та законних
інтересів працівників поліції [161]. Іншими словами, у цьому Законі термін
соціальний захист використовується у широкому його розумінні та позначає
явища, які окрім соціального забезпечення стосуються й інших соціальних права
та гарантій поліцейських.
З

урахуванням

вищенаведених

законодавчих

положень

ще

раз

підтверджується те, що соціальний захист у конституційному розумінні є
ширшою за своїм змістом категорією, аніж соціальне забезпечення та включає
останнє з-поміж інших структурних елементів. Проте, в законодавстві України на
жаль відсутнє єдине розуміння цих категорій, що зумовлює їх правову
невизначеність та підмінність.
На наше переконання, соціальний захист можна визначити як комплекс
правових, економічних та організаційних заходів та засобів, покликаних
убезпечити як населення загалом, так й окремих індивідів від негативних
обставин соціального характеру. Соціальний захист з огляду на законодавче
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застосування здійснюється за допомогою різних галузей права та покликаний
гарантувати реалізацію соціальних прав та інтересів людини і громадянина.
Також, соціальний захист включає в себе й інші соціальні гарантії, що
створюють умови, необхідні для нормального життя та розвитку людини,
підтримання стану соціальної безпеки та захищеності її життя і здоров’я, а також
не допущення негативних наслідків у суспільстві та забезпечення в ньому
соціальної справедливості [220, с. 91].
На відміну від соціального захисту, соціальне забезпечення громадян
здійснюється виключно у випадку настання соціального ризику, передбаченого
законом. Останній слугує підставою виникнення права на соціальне забезпечення
[241], і безумовно визначає напрями розвитку галузі права соціального
забезпечення.
Незважаючи на появу у законодавстві про соціальне забезпечення нових
соціальних ризиків, що супроводжується постійним розвитком суспільних
відносин, перелік деяких із них залишається незмінним та актуальним на будьякому етапі існування суспільства.
Про соціальні ризики йдеться у ст. 46 Конституції України [74]. Тут
встановлено підстави виникнення в громадян права на соціальне забезпечення,
зокрема, 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.
Незмінність конституційно закріплених соціальних ризиків полягає у їх
особливому соціальному значенні, яке перебуває у прямій залежності від природи
людини, її біологічних властивостей, а також фізіологічних процесів, що
притаманні останній.
Очевидним залишається те, що конституційні положення дозволяють
встановлювати інші випадки, за наявності яких в особи виникає право на
соціальне забезпечення. Ці випадки є нічим іншим як соціальними ризиками і
зовнішньою формою їх закріплення може бути лише закон. Таким чином
законодавець не обмежений у встановленні більш ширшого переліку соціальних
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ризиків, і навпаки, має можливість оперативно реагувати на соціальні зміни в
суспільстві та визнавати на законодавчому рівні випадки, за наявності яких у
особи виникає право на соціальне забезпечення.
В сучасних умовах законодавець неодноразово використовував таку
можливість, що слугувало появі деяких нових соціальних ризиків. Зокрема,
Законом України ―Про встановлення державної допомоги постраждалим
учасникам

масових

акцій

громадського

протесту та членам їх

сімей‖

від 21.02.2014 року, було запроваджено соціальне забезпечення постраждалих
учасників та членів сімей учасників масових акцій громадського протесту [130].
Втім, не менш важливим є встановлення у законодавстві нових соціальних
ризиків для осіб, депортованих за національною ознакою [125], внутрішньо
переміщених осіб [143], а також осіб, постраждалих від насильницьких зникнень
[187].
Зазначимо, що ст. 46 Конституції України закріплює ще й гарантії реалізації
права на соціальний захист. До них належить загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для
догляду за непрацездатними, необхідність пенсій, інших видів соціальних виплат
та допомог, які є основним джерелом існування, забезпечувати рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [74].
Усі ці гарантії, без сумніву, спрямовані на створення механізмів реалізації
прав на соціальний захист та соціальне забезпечення, зокрема, акумулювання
коштів для пенсійних та інших виплат соціального характеру, організацію
системи соціальних закладів, які надають соціальні послуги, а також гарантування
мінімальних державних соціальних стандартів. І, нарешті, забезпечувати
проголошене ст. 48 Конституції України право кожного громадянина на достатній
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг,
житло [74].
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исновки до розділу 1
1. Соціальна сутність права соціального забезпечення простежується як у
місці цієї галузі права в системі вітчизняного права, так і у її предметі, методі та
системі норм права, покликаних задовольняти соціальні потреби суспільства
(окремої людини) в соціальному забезпеченні.
2. Закріплення прав на соціальний захист та соціальне забезпечення в
Конституції України від 28 червня 1996 року істотно змінило ставлення щодо
значення і ролі права соціального забезпечення як самостійної галузі у системі
соціального права, що є системою більш високого порядку. Більше того, на
конституційному рівні отримали своє закріплення основні соціально-правові
категорії права соціального забезпечення.
3. Закріплюючи основні засади соціального забезпечення людини і
громадянина, Конституція України є своєрідною зовнішньою формою вираження
норм права соціального забезпечення, його основним джерелом, у якому знайшли
своє відображення фундаментальні соціальні права людини і громадянина, що
забезпечують нормальні умови життя і розвитку особи.
4. Доведено, що конституційні положення, які спрямовані на регулювання
правовідносин соціального забезпечення, наділені як соціальними (встановлюють
соціальний статус людини та громадянина, гарантують їм основоположні права на
соціальний захист та соціальне забезпечення, закріплюють гарантії реалізації та
захисту цих прав), так і формально-юридичними властивостями (мають найвищу
юридичну силу, становлять основу галузевого законодавства про соціальне
забезпечення, мають пряму дію та пріоритет щодо міжнародних договорів та
забезпечують правовий порядок у соціальній сфері).
5. Конституційними засадами права соціального забезпечення вважаються
закріплені у нормах Конституції України основні (вихідні) положення, що
визначають основи соціальної політики та організації системи соціального
забезпечення в нашій державі, а також, формують напрями розвитку та структуру
права соціального забезпечення як галузі вітчизняного права, яка покликана
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регулювати комплекс правових відносин, пов’язаних із реалізацією права
громадян на соціальне забезпечення.
6.

Обґрунтовано

те,

що

конституційні

забезпечення, слугують основою формування

засади

права

соціального

та розвитку галузі

права

соціального забезпечення, виступають вихідними ідеями та орієнтиром побудови
узгодженої системи галузевих норм права і гарантій їх здійснення, що сприяє
ефективній реалізації конституційних прав людини та громадянина у сфері
соціального забезпечення.
7. За юридичною природою конституційні засади права соціального
забезпечення

представляють

собою

норми-принципи,

наділені

найвищою

юридичною силою та виступають основою формування і розвитку галузі права
соціального

забезпечення,

й

визначають

умови

існування

соціально-

забезпечувальних правовідносин в Україні.
8. Соціальний захист як соціально-правова категорія виражається через
комплекс правових, економічних та організаційних заходів та засобів, покликаних
убезпечити

населення

від

негативних

обставин

соціального

характеру.

Ефективність соціального захисту досягається завдяки нормам різних галузей
права, шляхом неухильного дотримання усіма учасниками соціально-правових
відносин, визначених законами України суб’єктивних прав та обов’язків.
9. Соціальний захист та соціальне забезпечення є однопорядковими
соціально-правовими категоріями, які з огляду на конституційне проголошення
права на соціальний захист, співвідносяться між собою як ціле та його частина.
Більше того, соціальний захист є системою, що включає й інші елементи нарівні із
соціальним забезпеченням.
10. Право на соціальний захист, як юридична категорія, є властивою для
переважної більшості галузей соціального права, натомість, право на соціальне
забезпечення стосується зазвичай лише однойменної галузі права, і на відміну від
соціального захисту, соціальне забезпечення громадян здійснюється виключно у
разі настання соціального ризику, передбаченого законом.
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РОЗД Л 2.
КОНСТИТУЦ ЙН З С ДИ ЗД ЙСНЕННЯ ПР
З ХИСТ УКР Н

Н СОЦ

Л НИЙ

2.1. Право громадян України на забезпечення їх у разі повної або тимчасової
втрати працездатності
Людина, без сумніву, є носієм потенційного ризику втрати здатності до
виконання нею трудових функцій (втрати працездатності). Її природні властивості
перебувають під постійним впливом різного роду факторів, спроможних
змінювати працездатність, а відтак, деякою мірою позбавляти особу можливості
самостійно забезпечувати свої соціальні потреби у повсякденному житті.
До причин, внаслідок яких особа втрачає працездатність, можна віднести безліч
явищ, зокрема, як фізіологічні розлади організму людини, так і обставини
соціального характеру.
Втрата працездатності як повна, так і часткова зазвичай має своїм наслідком
зниження або відсутність доходів у особи, а отже, остання стає неспроможною
забезпечити себе всім необхідним для нормального функціонування організму та,
в деяких випадках, потребує відновлення здатності до праці.
З метою створення належних умов для відновлення функцій організму
людини до такого стану, за якого вона здатна здійснювати трудову діяльність та
почуватися соціально захищеною, а в разі неможливості їх відновлення,
забезпечити мінімальні соціальні гарантії, необхідні людині для підтримання
нормальних умов її життєдіяльності, ст. 46 Конституції України поміж інших
соціальних прав, проголошує право громадян на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності [74].
Це конституційне право належить до комплексу соціальних прав людини і
громадянина та, за своєю правовою природою, є структурним елементом права на
соціальне забезпечення, що безпосередньо випливає із змісту ст. 46 Конституції
України.
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Водночас, конституційні положення щодо соціального забезпечення
громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати їх працездатності, будучи
засадами галузі права соціального забезпечення, відображають низку ідей
соціального забезпечення, які, вочевидь, були взяті Українським законодавцем за
основу із досвіду міжнародно-правового регулювання відносин в цій сфері.
Це пояснюється тим, що міжнародним співтовариством досягнуто ряду
домовленостей щодо компенсації

втраченого людиною у зв’язку із її

непрацездатністю заробітку (доходу) для забезпечення матеріальних умов
збереження соціального статусу останньої.
Так, мінімальні гарантії виплати працівникам відшкодування у разі, якщо
непрацездатність

спричинена

нещасним

випадком

встановлюються

Рекомендацією Міжнародної Організації Праці (далі – Рекомендація МОП) щодо
мінімального розміру відшкодування № 22 [282]. Разом з тим, Рекомендація № 22
зобов’язує країн-учасниць закріпити у своєму внутрішньому законодавстві
правила, які регламентуватимуть мінімальні розміри такого відшкодування.
З метою диференціації розмірів відшкодування працівникам, держави
повинні враховувати якого виду настала непрацездатність. Вже згадана,
Рекомендація № 22 пропонує за умови постійної повної непрацездатності,
здійснювати періодичні виплати, у розмірі двох третин щорічного заробітку
(доходу) працівника. Натомість, при наявності у особи постійної часткової
непрацездатності,

періодичну

виплату

рекомендується

обчислювати

з

урахуванням ступеня втрати здатності особою заробляти [282].
Не менш важливими є, також, положення Рекомендації МОП щодо
забезпечення доходу № 67. Вони, фактично спрямовані на формування у
державах соціальної системи, яка б забезпечувала мінімальні доходи людини,
зменшуючи, при цьому, нестатки і відвертаючи злидні.
Система

соціального

характеру,

створення

якої

пропонується

Рекомендацією № 67, зрештою, повинна бути організована на основі
обов’язкового соціального страхування. Завдяки цьому, особи отримають право, з
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урахуванням сплачених ними у страховий заклад внесків, на допомогу в розмірах
і випадках, визначених законом [280].
Крім того, Рекомендацією № 67 визначаються основні критерії, якими
повинна керуватися держава під час визнання певних випадків соціальними
ризиками, що є підставами для виплат за обов’язковим соціальним страхуванням.
Такими пропонується вважати всі випадки, коли застрахована особа втрачає свій
заробіток через непрацездатність або відсутність у неї оплачуваної роботи, а
також відповідні пов’язані з цим випадки нагальної потреби, які спричиняють
надзвичайну соціальну напруженість для обмеженого доходу, якщо у цих
випадках не передбачено компенсації будь-яким іншим шляхом [280].
Орієнтований перелік соціальних ризиків містить наступні варіанти:
хворобу; материнство; інвалідність; старість; смерть годувальника; безробіття;
витрати у зв’язку з надзвичайними обставинами; виробничі травми [280].
На міжнародному рівні, також, регламентуються соціальні гарантії для
захищених осіб, коли вони за певних умов потребують соціального забезпечення,
про що йдеться у Конвенції МОП ―Про мінімальні норми соціального
забезпечення‖ № 102 [158].
Ця Конвенція передбачає виплату допомоги у зв’язку з хворобою в разі
настання ризику непрацездатності, що зумовлює призупиненням заробітку, в
порядку визначеному національним законодавством.
Як і в попередніх міжнародно-правових документах, Конвенцією МОП
№ 102, встановлюються своєрідні юридичні критерії соціальних ризиків, на які
поширюються

мінімальні

норми

соціального

забезпечення.

При

цьому,

соціальними ризиками вони визнаються лише, якщо зумовлені нещасним
випадком або встановленим захворюванням особи, яке настало внаслідок її
зайнятості [158].
Крім регламентації підстав соціального забезпечення та його видів, деякі
документи міжнародно-правового характеру виділяють ще й спеціальних
суб’єктів, які мають право на соціальне забезпечення з огляду на особливості
їхнього правового статусу.
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Показовими тут можна вважати правила соціального забезпечення у
випадку втрати повної або тимчасової працездатності, які стосуються моряків й
містяться у Конвенції МОП ―Про страхування моряків на випадок хвороби‖ № 56.
Основною соціальною ідеєю зазначеної Конвенції є принцип обов’язкового
страхування тих осіб, які працюють на борту судна на випадок їхньої хвороби.
Застрахованим особам, гарантуватиметься грошова допомога упродовж перших
двадцяти шести тижнів або ста вісімдесяти днів їх непрацездатності, рахуючи від
першого дня виплати допомоги включно. Підставами або ж соціальними
ризиками, з якими пов’язується виникнення права на таку допомогу є втрата
особою працездатності та, водночас, заробітної плати через хворобу [199].
На наш погляд, міжнародно-правові стандарти соціального забезпечення
людини у разі втрати нею працездатності спрямовані, насамперед, на
встановлення мінімальних юридичних гарантій та відповідних механізмів
реалізації такого забезпечення в умовах сучасного розвитку внутрішнього
законодавства держав. До того ж, наявність великої кількості документів
міжнародно-правового

характеру,

присвячених

відносинам

соціального

забезпечення у випадку втрати людиною працездатності (Рекомендації МОП
№ 24, № 38, № 42, № 74, № 121, № 128, № 162 та інші), сприяють ефективному
забезпеченню соціальних прав та інтересів людини у внутрішньому законодавстві
держав [218, с. 159-160].
Закономірно, що вітчизняний законодавець, ухвалюючи Конституцію
України від 28 червня 1996 року, мав у своєму розпорядженні низку
напрацьованих світовим товариством систем соціального забезпечення людини,
які були ним використані під час формування засад вітчизняного права
соціального забезпечення. Це дозволило йому створити ефективний механізм
соціального захисту своїх громадян у випадках настання соціальних ризиків,
пов’язаних з втратою ними працездатності та можливості самостійно заробляти
собі на життя.
Разом з тим, проголошення ст. 46 Основного Закону права громадян на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової
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або тимчасової втрати працездатності, здійснено у вигляді правової засади, а тому
воно набуває своєї деталізації у законах та підзаконних нормативно-правових
актах нашої держави.
Варто відзначити, що законами України, встановлюються відповідні
правила функціонування системи соціального забезпечення громадян у разі
втрати ними працездатності, визначаються її суб’єкти, підстави та умови за
наявності яких виникає право на отримання певного виду соціального
забезпечення тощо.
До числа законодавчих актів, які спрямовані на реалізацію конституційного
права громадян на їх соціальне забезпечення у випадку втрати ними
працездатності,

належать:

Основи

законодавства

України

про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [94]; закони України ―Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖ [145], і ―Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖ [155].
Цими законодавчими актами втілено гарантії реалізації громадянами права
на соціальне забезпечення у разі втрати ними працездатності, які здійснюються за
допомогою загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Разом з тим, систему регулювання правовідносин соціального забезпечення
людини складають ще й нормативно-правові акти, які стосуються визначеного
кола осіб. Такі особи, зазвичай, є або найбільш вразливими верствами населення,
або їхня професійна діяльність пов’язана з особливим характером виконуваної
ними роботи.
Це, передусім, закони України ―Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей‖ [193], ―Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи‖ [198], ―Про
волонтерську діяльність‖ [129] та деякі інші нормативні акти.
У регулюванні правовідносин соціального забезпечення певну роль
відіграють, також, підзаконні нормативно-правові акти. Вони, у переважній
більшості, спрямовані на конкретизацію та виконання приписів відповідних
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законів

України,

що

мають

предметом

свого

правового

регулювання

правовідносини соціального забезпечення особи у разі втрати нею працездатності.
Значна частина підзаконних нормативно-правових актів, припадає на
постанови

Фонду

встановлюється

соціального

порядок

загальнообов’язковим

страхування

страхування

державним

осіб

соціальним

України.
на

За

їх

добровільних

страхуванням

допомогою
засадах

у

зв’язку

за
з

тимчасовою втратою ними працездатності, регламентуються питання подання
страхувальниками електронних документів до Фонду, обробки персональних
даних у базах Фонду, нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та інші питання функціонування системи соціального страхування в нашій
державі.
Диференціація правового регулювання у сфері соціального захисту знайшла
своє відображення у визначенні підстав, умов та порядку соціального
забезпечення. Законодавець, у зв’язку з цим, реагує на зміни, які мають місце в
суспільстві та вживає ефективних правових заходів для законодавчого
врегулювання правовідносин соціального забезпечення, створюючи відповідні
гарантії для незахищених верств населення [213, с. 27].
На наше переконання, реалізація конституційного права громадян на
соціальне забезпечення у разі втрати ними працездатності досягається завдяки
комплексу не лише правових, а й організаційних та фінансових гарантій.
Безсумнівно, визначальна роль у реалізації цього права належить правовим
гарантіям, серед яких чільне місце займає соціальне страхування громадян на
випадок втрати ними працездатності, а також додаткові соціальні преференції для
окремих категорій соціально вразливих верств населення.
Системний аналіз існуючого правового регулювання, надає нам змогу
зробити висновки про те, що конституційні засади соціального забезпечення
людини в разі втрати нею працездатності є важливим елементом соціальних прав
як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівнях.

82
Ще в радянські часи науковці відзначали неспроможність людини
самостійно здійснювати суспільно-корисну діяльність і наголошували на
необхідності захисту та підтримки її державою [117, с. 18]. Тобто, акцентувалась
увага на соціальному інтересі до відновлення працездатності особи.
І, власне, обов’язок реалізації такого інтересу, як правильно зазначає
П. Д. Пилипенко, здійснюється державою шляхом забезпечення громадян, які
досягли похилого віку або з інших причин (хвороба, каліцтво) втратили
працездатність через виплату їм пенсій чи надання інших соціальних пільг для
неімущих та непрацездатних [117, с. 12].
Як бачимо, законодавчі акти у сфері соціального забезпечення, переважно,
послугуються

такими

юридичними

категоріями

як

―працездатність‖

та

―непрацездатність‖ людини. Для прикладу, термін ―працездатність‖, вживається у
міжнародних та національних актах в переважній більшості для позначення
юридично значимого факту втрати людиною своєї здатності до праці, тобто
настання непрацездатності.
Цим терміном оперують як Конвенція МОП № 102 [158], так і Закон
України ―Про прожитковий мінімум‖ [189], які забезпечують регулювання
правовідносин щодо збереження, відновлення та поліпшення працездатності
людини. Разом з тим, визначення самого поняття ―працездатності‖ у міжнародних
актах не наводиться, а національні джерела права, тут обмежуються лише рівнем
підзаконних актів. Тому, як правило, основні кваліфікуючі ознаки цього терміна
розкриваються на доктринальному рівні.
Якщо звернутися до Великого тлумачного словника української мови, то
тут працездатність визначається як здатність людини працювати, бути активним
учасником трудових процесів [26, с. 1103]. Тобто, працездатність розглядається
винятково в біологічному аспекті, як природна здатність людини до суспільнокорисної праці.
О. С. Заржицький та О. С. Козаков, зокрема, наголошують, що
працездатність передбачає, перш за все, біологічні фактори, пов’язані з
організмом людини, тобто її біологічну здатність працювати. При цьому,
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додають, що вона є індивідуальною для кожної особи з огляду на природні
особливості організму, спосіб життя, чинники, що не залежать від її волі, але з
якими вона зіштовхується і які впливають на працездатність [47, с. 98-99].
Вважаємо, що такий погляд на поняття працездатності значно звужує її
зміст, адже визначає лише біологічну сторону останньої, тобто природні
властивості людини, в той час як інші її властивості не беруться до уваги.
О. В. Смірнов, свого часу обґрунтовував ідею про те, що здатність людини
до праці оцінюється не лише за можливістю виконання роботи та функціональним
станом організму, а й за додатковими критеріями [246, с. 70]. І такими, на його
думку, є стан здоров’я, професійні знання, вміння та досвід людини. Таке поняття
працездатності, як видається, розкриває широкий зміст цього терміну.
Подібний підхід до визначення змісту працездатності використовується й у
чинному законодавстві України. Тут вона подається як соціально-правова
категорія, що відображає здатність людини до праці та визначається рівнем її
фізичного та духовного розвитку, а також станом здоров’я, професійними
знаннями, уміннями і досвідом [114].
Таким чином, можемо зробити висновок, що працездатність людини
визначається як її здатністю виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм
природним та соціальним властивостям. А отже, можна відзначити два важливі
аспекти, що характеризують це поняття – природний (біологічний) та соціальний.
Природний або, як його ще називають, біологічний аспект, мабуть,
перебуває поза сферою правового впливу, адже наявності у людини фізичних,
розумових або інших здібності до праці, правовими нормами не досягнути.
Натомість, соціального аспекту цілком можна досягти завдяки праву.
Наголошуємо, що у науці права соціального забезпечення прийнято
поділяти працездатність на певні види. Зокрема, Н. М. Биба розрізняє: 1) загальну
– здатність до виконання будь-яких робіт у звичайних умовах праці;
2) професійну

– здатність працювати за певною професією, спеціальністю,

посадою; 3) спеціальну – здатність працювати у спеціальних і несприятливих
умовах; 4) обмежену – здатність працювати з обмеженнями [34, с. 498].
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В. В. Караваєв називає ще й вікову працездатність, неповну й умовну. Під
віковою він розуміє заборону приймати на роботу дітей і підлітків певного віку
[54, с. 264]. За цією ж ознакою О. В. Смирнов свого часу виділяв фактичну
здатність до праці (робоча сила) і здатність до праці, що визнається державою
(трудова правосуб’єктність) [245, с. 20].
Тимчасом як Т. В. Шлапко зазначає, що працездатність за кількісною
ознакою, тобто залежно від ступеня її зниження, поділяється на повну
працездатність,

часткову

і

повну

непрацездатність.

Часткова

й

повна

непрацездатність залежно, від тривалості такого стану може бути постійною
(стійкою або тимчасовою непрацездатністю) [279, с. 26]. При цьому, в чинному
законодавстві

знаходять

своє

місце

подібні

види

працездатності

як

загальна, професійна, повна загальна, повна професійна, часткова та часткова
загальна [114].
Тому, можна зробити висновки про те, що положення ст. 46 Основного
Закону гарантують громадянам соціальне забезпечення у разі втрати ними
працездатності незалежно від того до якого з видів вона належить, тобто
законодавець використовує узагальнююче поняття працездатності як здатності
людини до праці, та за наявності хоча б одного юридичного факту (одного складу
юридичних фактів), який підтверджуватиме повну, часткову або тимчасову втрату
працездатності, у особи виникає право на соціальне забезпечення.
Насправді, законодавство про соціальне забезпечення оперує переважно
термінами ―непрацездатність‖ або ―втрата працездатності‖. І це, цілком
закономірно, адже саме ці явища об’єктивного порядку є соціальними ризиками, з
якими пов’язується виникнення права на соціальне забезпечення. При цьому,
варто наголосити, що ці два терміни у законодавстві нашої держави
використовуються без будь-якої диференціації, а це вказує на їх фактичне
ототожнення. Хоч, насправді, Конституція України послуговується терміном
―втрата працездатності‖ як підставу виникнення права на соціальне забезпечення
[74]. Тобто, саме втрата працездатності тут визначається тим соціальним ризиком,
з яким пов’язується виникнення у особи права на соціальне забезпечення.
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Як бачимо, втрата працездатності, у контексті її подання в Основному
Законі, може трактуватися як власне підстава, внаслідок якої людина
позбавляється властивостей, що надають їй змогу працювати, а отже,
непрацездатність, – це результат втрати працездатності, який у конституційному
розумінні збігається у часі та наслідками з її втратою. Тож, не виникає жодних
сумнівів, що Основний Закон, ототожнивши відповідні поняття на найвищому
законодавчому рівні, мав на меті попередити

можливий плюралізм в

термінологічному використанні цього соціального ризику у законодавстві
України [219, с. 173].
Та, навіть, попри таке конституційне формулювання, в нормах Закону
України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖, фігурують
як ―втрата працездатності‖, так і ―непрацездатність‖, з якими пов’язуються деякі
види соціального страхування тощо [145]. І, як видається, це не випадково.
Вважаємо, що на своє існування в чинному законодавстві мають право обидва
терміни як соціальні ризики. Різниця, тут, чітко прослідковується лише у
характеристиці їхнього природного чи біологічного критерію.
Річ у тім, що втратити працездатність й, у зв’язку із цим, мати право на
соціальне забезпечення може лише особа, яка є працездатною. Натомість, ті
особи,

які

від

народження

такою

здатністю

не

володіють,

тобто

є

непрацездатними, матимуть право на соціальне забезпечення у зв’язку із
наявністю непрацездатності.
Закономірно,

що

у

нормативно-правових

актах

здебільшого

використовується термін ―непрацездатність‖, і про такий феномен цього явища,
все частіше, наголошується у науці права соціального забезпечення.
Наприклад, С. М. Синчук розглядає непрацездатність як соціальнофізіологічний стан людини, який визначається її об’єктивною втратою чи
зменшенням природних функцій організму або зниженням кваліфікації, значним
зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності, у разі настання якого
особа втрачає засоби до існування та потребує матеріального соціального
забезпечення [240, с. 377].
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При цьому, вона виділяє такі ознаки непрацездатності як соціального
ризику: об’єктивний характер; обмежує життєдіяльність людини та зумовлює її
соціальну

незабезпеченість;

обставина, внаслідок

закріплена

настання

національним

якої особа може

законодавством

як

потребувати допомоги

від держави чи суспільства; є потенційно закономірною для кожної людини,
оскільки обов’язково або, як правило, трапляється або може трапитись за певних
обставин [240, с. 376-377].
Насправді, якщо скористатись зазначеними вже міркуваннями щодо
розмежування ―втрати працездатності‖ і ―непрацездатності‖ як двох, хоч і
подібних за наслідками, але відмінних за сутністю соціальними категоріями, то не
важко переконатись, співставивши названі С. М. Синчук ознаки, що найбільше
вони характеризують ризик ―втрати працездатності‖, а не ―непрацездатність‖.
Хоч наголошуємо, при цьому, що соціальний захист в обох випадках є
рівноцінним. За винятком того, що в разі ―втрати працездатності‖ термінологічні
рамки цього захисту мають свої межі – до відновлення працездатності, а в
другому випадку – вони не обмежуються строками.
Тимчасом як, втрата працездатності поділяється на декілька видів. Стаття 46
Конституції України регламентує повну, часткову або тимчасову втрату
працездатності як підставу соціального забезпечення своїх громадян.
Щодо критеріїв поділу, якими керувався законодавець при визначенні
конституційних видів втрати працездатності, то в науковій літературі існує
позиція, згідно з якою, Конституція України в цьому питанні є непослідовною.
До того ж, автори підручника ―Право соціального забезпечення України‖ за
редакцією П. Д. Пилипенка вважають, що в одному випадку застосовуються
якісні характеристики непрацездатності (повнота та частковість), в іншому –
кількісні (тимчасовість). При цьому, тут робиться висновок, що кількісною чи
тривалісною ознакою повної та часткової втрати працездатності є стійкість її
характеру, а отже, йдеться про стійку втрату працездатності [117, с. 190-191].
Пропонуєтьсь в літературі ще й розрізняти об’єктивно-фізіологічну
непрацездатність, тобто за станом здоров’я чи при неповнолітті та об’єктивно-
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юридичну, коли закон дозволяє вже не працювати незалежно від того, може чи не
може особа виконувати певну трудову діяльність [241, с. 57].
Непрацездатність можна класифікувати, також, на реальну та презюмовану.
Реальна відображається у відсотках втрати працездатності і визначається МСЕК.
Презюмована непрацездатність настає при досягненні законодавчо визначеного
віку. Презумпція вікової непрацездатності лежить в основі пенсії за віком; або ж
призначення пенсії за вислугу років, чи пенсії за віком, яка призначається на
пільгових умовах [117, с. 190-191].
Отже, варто погодитися з тим, що з огляду на ст. 46 Конституції України
втрата працездатності за якісним критерієм поділяється на повну та часткову
втрату працездатності, а за кількісним – на тимчасову.
Поряд з цим, повна втрата працездатності полягає у досягненні особою
пенсійного віку або, з огляду на її соціальну природу, – старість. Тим не менше,
як наголошується в юридичній літературі, станом на сьогодні у медичній науці
відсутні будь-які критерії правильного нормування чи припинення праці
відповідно до фізіологічного стану та біологічної активності особи. Дослідження
у цій сфері, вказують нам на те, що ступінь старіння (відповідно, рівень здоров’я)
особливо залежить від різного роду соціальних чинників. Фізіологічний та
медико-біологічний стан визначається індивідуальними темпами старіння
організму, психологічний – самооцінкою особи. А, отже, старість, як вважають
автори підручника, – це природний стан організму, який часто не збігається з
календарним віком особи. У зв’язку із чим, виникнення у особи права на
соціальне забезпечення пов’язується, передусім, із настанням такого юридичного
факту, як законодавчо встановлений пенсійний вік [117, с. 190-191].
Ще одним із конституційних видів втрати працездатності є її часткова
втрата, яку переважно пов’язують із настанням інвалідності. Це пояснюється тим,
що з настанням інвалідності не завжди втрата працездатності може мати
частковий характер, адже в більшості випадків інвалідність має своїм наслідком і
повну втрату працездатності.
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Інвалідність як стійкий розлад функцій організму, що призводить до повної
або часткової (значної) втрати професійної працездатності чи до істотних
обмежень життєдіяльності особи, пропонують нам розглядати С. М. Синчук
[241, с. 57] та І. М. Сирота [242, с. 155]. Натомість, у науковій літературі
інвалідність, також, розглядається як соціальна недостатність (дезадаптація),
внаслідок обмеження життєдіяльності людини [91; 275].
На наше переконання, в сучасних умовах, існує тенденція до заміни терміну
―інвалідність‖ на термін, що як вважається, відображає більш гуманне ставлення
до цієї категорії осіб. Науковці, передусім, пропонують такі альтернативні
терміни як особи з обмеженими можливостями здоров’я (О. П. Хохліна,
Л. І. Фомічова, В. М. Синьов), з обмеженими функціональними можливостями
(Н. О. Мирошниченко), або особи з обмеженими можливостями життєдіяльності
(Ю. В. Богинська), чи, навіть люди з особливими потребами (П. М. Таланчук,
М. І. Томчук) [91, с. 79].
Чинне законодавство, тим не менш, оперує термінами ―інвалідність‖,
―інвалід‖, ―особа з інвалідністю‖ (ст.ст. 2, 25, 26 Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ст.ст. 22, 38, 41, 42 Закону
України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖ та низка
інших).
При цьому, заслуговує своєї уваги поступове збільшення використання у
законодавстві терміну ―особи з обмеженими фізичними можливостями‖.
Це простежується в Законі України ―Про комплексну реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду‖ у ст. 2 якого встановлено обов’язок
дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар’єрного
доступу до всіх реконструйованих або заново збудованих, включаючи стартові
жилі будинки, об’єктів жилого та громадського призначення і територій кварталів
(мікрорайонів) [156].
Тоді як у ст. 2 Закону України ―Про відповідальність за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності‖ регламентується відповідальність суб’єктів
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містобудування за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осіб
з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
[126].
Не менш важливим є використання терміну ―особи з обмеженими
фізичними можливостями‖ й у Примірному регламенті центру надання
адміністративних послуг, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 588, Комплексній програмі забезпечення реалізації
стратегії

подолання бідності, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів

України від 21 грудня 2001 р. № 1712; Указі Президента України ―Про додаткові
невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями‖ від 18 грудня 2001 р. № 1228/2007.
І, нарешті, останнім видом втрати працездатності, який розглядається
Конституцією України як підстава соціального забезпечення особи, є її тимчасова
втрата працездатності. Разом з цим, тимчасова втрата працездатності є
обмеженою в часі і під впливом лікування та проведення реабілітаційних заходів,
триває до відновлення працездатності особи або встановлення їй групи
інвалідності, або ж до закінчення інших причин, які стали наслідком
відсторонення від роботи.
З цього приводу М. О. Кабаченко зазначає, що тимчасова втрата
працездатності полягає у неспроможності людини виконувати свої трудові
обов’язки

внаслідок

короткотривалих

[54, с. 264]. До таких

обставин

об’єктивного

характеру

обставин, які зумовлюють тимчасову втрату

працездатності, у науковій літературі відносять фізичну нездатність особи
виконувати свої трудові обов’язки, обставини, що пов’язані з неможливістю
виконувати роботу через необхідність догляду за іншим членом сім’ї, а також
обставин, які викликані певними діями державних органів [241, с. 58].
Однією із гарантій соціального забезпечення особи визнається, також, її
соціальне страхування на випадок тимчасової втрати нею працездатності.
Правовідносини, пов’язані з таким видом соціального страхування регулюються
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Законом України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування‖
[145].
Нормами цього Закону передбачається низка гарантій соціального
забезпечення застрахованих осіб, зокрема, вони мають право на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги в разі настання їх тимчасової непрацездатності.
Це, передусім, і допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності
та пологах, а також оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторнокурортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Тому, без сумніву, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності за своїм призначенням спрямовується на матеріальне забезпечення
та надання соціальних послуг громадянам, які тимчасово втратили засоби до
існування та потребують сторонньої допомоги.
У підсумку, можемо зробити висновки про те, що у праві соціального
забезпечення активно використовуються такі терміни як ―працездатність‖ та
―непрацездатність‖. Працездатність пропонуємо розглядати як здатність кожної
людини виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природним та
соціальним властивостям.
Поряд з цим, галузі права у переважній більшості відомі такі терміни як
―втрата працездатності‖ та ―непрацездатність‖. Хоча й на конституційному рівні
проголошено втрату працездатності як соціальний ризик, настання якого надає
особі право на її соціальне забезпечення, у законодавстві України все частіше
використовується термін ―непрацездатність‖.
З метою теоретичного розмежування вищенаведених правових термінів, під
втратою

працездатності

пропонуємо

розуміти

динамічну

категорію,

яка

характеризується зниженням в людини здатності виконувати суспільно-корисну
працю, внаслідок природних чи соціальних обставин. Вона слугує правовою
підставою для визначення виду непрацездатності особи та з’ясування можливості
отримання нею матеріального забезпечення чи соціальних послуг. У свою чергу,
непрацездатність – це результат втрати працездатності, з яким, також,
пов’язується виникнення у особи права на соціальний захист.
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Разом з тим, під непрацездатністю пропонуємо розуміти біологічний чи
соціальний стан, в якому перебуває особа та який характеризується повною,
частковою або тимчасовою відсутністю у неї здатності виконувати суспільнокорисну працю.
Конституційне ж право на соціальне забезпечення у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, вочевидь, необхідно розглядати як
гарантовану Основним Законом юридичну можливість громадян отримувати
матеріальне забезпечення та соціальне обслуговування від держави та інших
суб’єктів соціального забезпечення з метою підтримання належних умов життя та
сприяння відновленню або збереженню своєї працездатності. Це право
реалізується за допомогою створеного державою комплексу економічних,
організаційних, правових та соціальних гарантій, покликаних забезпечити
соціальний захист громадян, які зазнали такого соціального ризику.
2.2. Право на захист від безробіття
Право на соціальний захист від безробіття, як і більшість соціальних прав
людини, вперше було проголошено на міжнародному рівні. Відтак, світовим
співтовариством фактично сформульовано фундаментальні юридичні приписи,
які зрештою, запозичувалися національними правовими системами та слугували
основою реалізації цього права.
Юридичному закріпленню права на соціальний захист у випадку настання
безробіття, як зауважує П. Д. Пилипенко, слугувало формування ринку праці в
сучасних державах, а відтак, і поява такого явища соціального характеру як
безробіття [117, с. 208]. Саме перехід економічного середовища до ринкових
відносин мав неабиякий вплив на ринок праці у державах. Адже, поява
пропозиції різних форм зайнятості та можливості вільно обирати працю
викликали чимало соціальних наслідків, які притаманні для сучасних ринкових
відносин.
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З метою запобігання безробіттю та здійсненню соціального забезпечення
осіб, які є безробітними, державами спільно створюються соціальні, економічні
та правові механізми, покликані сприяти залученню осіб до праці, а також їх
матеріальному забезпеченню за певних умов під час відсутності роботи. Як вже
зазначалося, одними з перших право на соціальний захист від безробіття
закріплювали міжнародно-правові акти (договори), що слугувало регламентації
цього права на національному рівні правового регулювання.
В науковій літературі йдеться про те, що у міжнародному праві поряд із
закріпленням права на соціальний захист від безробіття, також, сформульовані
міжнародні стандарти соціального захисту безробітних [80, 81, 272]. Ці
стандарти, як правило, знаходять своє зовнішнє вираження через низку ухвалених
міжнародних

актів

(договорів),

які

мають

предметом

свого

правового

регулювання відносин міждержавної співпраці, що виникають з приводу
соціального захисту людини у випадку настання безробіття.
Так, основні міжнародні стандарти в сфері соціального захисту у випадку
настання безробіття відображаються в актах, які встановлюють зобов’язання
щодо поведінки держав у сфері активної політики, призначеної забезпечити
повну, стабільну та продуктивну занятість та здійснювати соціальне забезпечення
безробітних.
У ст. 23 Загальної декларації прав людини від 1948 року йдеться про право
кожної людини на захист від безробіття. А вже її ст. 25 закріплює право на
забезпечення особи в разі настання безробіття [44]. Річ в тім, що у Декларації
фактично знаходять своє закріплення два юридичні права людини, якими вона
наділяється у випадку настання безробіття. Перше, полягає у її захисті від
безробіття, яке реалізується через створення державами ефективних інструментів,
спрямованих як на попередження безробіття (гарантії у сфері праці), так і
надання особі допомоги в зайнятості (соціальні послуги). Друге право
виражається через юридичну можливість людини отримати вигоду, переважно у
матеріальній формі, яка забезпечуватиме належні умови її існування на період
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відсутності доходу або спрямовуватиметься на задоволення інших потреб,
пов’язаних із її зайнятістю.
Питання соціального захисту людини в разі настання безробіття
регламентуються, також, конвенціями та рекомендаціями МОП. Вони, як
зазначається у науковій літературі, утворюють значний масив різних норм, що
охоплюють широку сферу відносин соціального забезпечення [81].
До одних із перших актів, які встановлюють соціальні гарантії захисту
людини від безробіття варто віднести Рекомендацію МОП № 1 [124] та
Конвенцію МОП № 2 про безробіття 1919 року [123]. Вони закріплюють основні
гарантії, що покликані запобігати безробіттю та виступати заходами щодо
подолання його наслідків у державах. До цих гарантій належать: запровадження
збору інформації про безробіття у державах та здійснення її статистики;
створення системи безоплатних державних бюро зайнятості; організація системи
страхування на випадок безробіття, яка б функціонувала на однакових умовах для
громадян держав – членів Організації.
Наступним актом МОП, який містить ряд пропозицій для держав у сфері
соціального страхування на випадок безробіття і виплати різних видів соціальних
допомог безробітним є Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з
незалежних від них обставин № 44 [142].
Згідно зі ст. 1 цієї Конвенції держави, що її ратифікували зобов’язуються
підтримувати чинну систему, яка забезпечує всім особам, що є безробітними з
незалежних від них обставин певні види соціальних виплат. До таких виплат
Конвенція відносить, по-перше, відшкодування, що означає суму, виплата якої
пов’язана з внесками, котрі сплачуються з огляду на приналежність одержувача у
зв’язку зі своєю роботою до обов’язкової чи добровільної системи страхування,
по-друге, допомогу, що означає виплату, яка не є ні відшкодуванням, ні
допомогою в рамках загальних заходів допомоги незаможним, а може являти
собою винагороду за працю на громадських роботах, по-третє, поєднання
відшкодувань і допомоги [142].
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Не менш важливим, є закріплення у Конвенції видів систем, за допомогою
яких може надаватися відшкодування або допомога. Такі соціальні виплати за
вибором держави можуть існувати у системах обов’язкового чи добровільного
страхування, або шляхом поєднання елементів обох систем, а також у будь-якій із
наведених систем, яка поєднується із системою допомог. При цьому, умови
участі у таких системах та переведення з однієї системи в іншу визначаються
національним законодавством держави.
У ст. 2 Конвенції йдеться про суб’єктів, наділених правом на соціальні
виплати, які нею передбачаються. За загальним правилом, такими особами є ті,
що звичайно працюють за заробітну плату чи оклад. Тобто, вони мають правовий
статус найманих працівників і їхня зайнятість відбувається на підставі трудового
договору.
Водночас, винятком із загального правила є такі категорій осіб, як: особи,
зайняті як хатня прислуга; працівники, що працюють удома; працівники, що
обіймають постійні посади на урядовій службі у місцевих органах влади або на
підприємствах громадського користування; особи нефізичної праці, заробітки
яких відповідний орган влади вважає достатньо високими для самостійного
забезпечення від ризику безробіття та інші. Для них держави на власний розсуд у
національному законодавстві можуть встановлювати особливості правового
регулювання, яке враховує економічні, соціальні та правові властивості держави
[142].
Поряд з видами систем соціального страхування та суб’єктами, які мають
право на певні соціальні виплати, у ст. 4 Конвенції визначено й умови з
наявністю яких пов’язується виникнення в особи права на отримання соціальних
виплат. Тут, виділяються умови, які можуть запроваджуватися державами на
власний розсуд.
До цих умов, зокрема, відноситься те, що особа є придатною до роботи і
може її прийняти, а також вона записана в офіційному або схваленому
відповідним органом влади бюро працевлаштування і, з урахуванням винятків та
умов, передбачених законодавством країни, справно з’являється до цих бюро та
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дотримується всіх інших вимог законодавства країни, які мають на меті
встановлювати, чи відповідає ця особа нормам, що регулюють видачу допомоги
або асигнування [142].
Наступними згідно з Конвенцією умовами, які можуть встановлюватися у
законодавстві, наприклад, є наявність у особи певного стажу (ст. 6), закінчення
періоду чекання (ст. 7), відвідання курсів професійного чи іншого навчання
(ст. 8), залучення до громадських робіт (ст. 9) та інші.
Не менш важливим міжнародним актом, який доповнює приписи Конвенції
МОП № 44 є Рекомендація щодо страхування на випадок безробіття та щодо
надання допомоги безробітним № 44 [286]. Основну увагу у ній приділяється
створенню в державах системи обов’язкового страхування на випадок безробіття.
Крім

систем

обов’язкового

і

добровільного

страхування,

пропонується

запровадження додаткової системи, у якій надаватимуться допомоги особам, що
вичерпали своє право на отримання допомоги та тим особам, що ще не набули
такого права.
У Рекомендації, також, порушуються питання умов функціонування в
державах

систем

страхування

на

випадок

безробіття.

За

сферою

дії

рекомендується їх поширювати на всіх осіб, які працюють за трудовим
договором, та на осіб, які працюють за грошову винагороду за договором про
учнівство, а винятків з цього правила робити якомога менше. Крім того, усі
системи соціальних виплат мають поширюватися не лише на повністю
безробітних, але й на частково безробітних [286].
З огляду на встановлені Конвенцією МОП № 44 умови функціонування
системи соціального страхування осіб, які зазнали безробіття, можна зробити
висновки про те, що у 1934 році була сформована концепція універсальної моделі
соціального забезпечення осіб у випадку настання безробіття. А також, визначено
види такої системи, підстави та умови надання соціальних виплат безробітним у
системах соціального страхування. Це, у свою чергу, слугувало орієнтиром для
запровадження на національних рівнях держав систем соціального страхування у
випадку настання такого соціального ризику як безробіття.
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Впродовж наступних років питання соціального захисту людини від
безробіття не залишало порядку денного міждержавного співробітництва. Так,
у 1935 році було ухвалено Рекомендацію щодо безробіття серед молоді [122], в
1944 році Рекомендацію щодо забезпечення доходу [280], а 1952 році Конвенцію
про мінімальні норми соціального забезпечення [158], 1964 році Конвенцію та
Рекомендацію про політику в галузі зайнятості [182]. Водночас, після 60-х років
мало місце ухвалення Конвенції [191] та Рекомендації 1975 року про розвиток
людських ресурсів [284], Конвенції [121] та Рекомендації 1978 року про
адміністрацію праці [226], Рекомендації 1984 року щодо політики в галузі
зайнятості [283], Конвенції 1988 року про сприяння зайнятості та захисту від
безробіття [196].
Окремого правового регулювання набув й соціальний захист деяких
категорій осіб, зокрема, було ухвалено Конвенцію № 8 про допомоги з безробіття
в разі корабельної аварії [141] та Рекомендацію щодо страхування моряків від
безробіття № 10 [285], а також інші акти, які містять приписи щодо спеціальних
суб’єктів права на соціальний захист від безробіття.
Крім цього, у сфері міждержавного співробітництва нашою державою
укладено ряд двосторонніх угод, які врегульовують питання соціального захисту
громадян у випадку настання безробіття.
До таких угод, наприклад, можна віднести Угоду між Україною та
Республікою Польща про соціальне забезпечення від 2012 року, у якій
встановлюються домовленості держав щодо виплати допомоги на випадок
безробіття [270]. Подібними є приписи Угоди між Україною та Португальською
Республікою про соціальне забезпечення від 2009 року [269], Угоди між
Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення від 2010
року [268].
Таким чином, зміст права на соціальний захист від безробіття інтенсивно
формувався на міжнародній арені. Це здійснило неабиякий вплив на Українську
державу, яка не залишалася осторонь міждержавних зобов’язань у сфері
соціального захисту людини від безробіття. Завдяки цьому, на національному
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рівні отримало своє закріплення право людини на соціальний захист від
безробіття, зміст якого відображено в Основному Законі нашої держави. Це право
базується на міжнародних стандартах, що визначають політику держав у сфері
соціального забезпечення громадян на випадок настання такого соціального
ризику як безробіття.
Крім цього, конституційне закріплення права на соціальний захист від
безробіття становить основу правового регулювання у системі норм права, які
покликані реалізувати юридичну можливість людини на соціальний захист від
безробіття. Зокрема, ст. 46 Основного Закону проголошує, поміж інших
соціальних прав, право громадян на соціальний захист, що включає право на
забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин [74]. Тим самим,
Конституція України, норми якої мають вищу юридичну силу на всій території
держави, закріплює право на соціальний захист від безробіття в якості
конституційного права.
У юридичній літературі, право на соціальний захист від безробіття
розглядається як складова частина інституту соціально-економічних прав і свобод
людини та громадянина, і тому наголошується на потребі в наявності
конституційно-правового механізму його реалізації [276]. Разом з тим, право на
соціальний захист від безробіття пропонується розглядати як конституційне право
на сприяння в отриманні можливості займатися суспільно-корисним видом
діяльності [277, с. 18] або, навіть, конституційну категорію, яка відображає
людську потребу у підтримці та захисті зі сторони держави у разі втрати роботи і
заробітку, існуючу як у формі вимоги людини до суспільства, так і у формі
нормативно закріплених можливостей щодо задоволення цієї потреби [276].
Конституція

України,

проголошуючи

право

на

соціальний

захист

послугується словом ―безробіття‖. Вважається, що за своєю природою воно
наділене як соціальними, економічними, так і правовими властивостями. І власне,
з огляду на конституційне закріплення цього терміну, спробуємо акцентувати
увагу на правових властивостях ―безробіття‖ з урахуванням певних соціальних та
економічних його особливостей.
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У Законі України ―Про зайнятість населення‖ безробіття визначається як
соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє
право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування
[150]. У зв’язку із цим, в літературі звертається увага на те, що законодавче його
визначення передбачає так чи інакше потребу особи у її соціальному забезпеченні
[38, с. 251].
Попри законодавче закріплення поняття ―безробіття‖, у науковій літературі
немає єдності щодо його розуміння, а те як законодавець його визначив
критикують і фахівці у сфері соціально-економічних наук, і правники. Тому,
спробуємо з’ясувати сутність цього явища, яке використовується як соціальний
ризик, з настанням якого у особи виникає право на матеріальне забезпечення.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови ―безробіття‖
подається як стан, за наявності якого не всі можуть одержати роботу або мати
постійний заробіток; незайнятість роботою, якоюсь справою [26, с. 72].
А науковці переконані, що ―безробіття‖ це: складне багатоаспектне, соціальноекономічне явище (Е. А. Авдєєва [1], О. А. Парягіна [98], М. В. Філіппова [40];
або ж просто – соціально економічна категорія (С. А. Карташов, В. І. Плакся
[58; 104]).
Що стосується науки права соціального забезпечення, то О. В. Басай,
наприклад, під безробіттям розуміє соціальний суб’єктивний ризик [12, с. 14].
І таких поглядів дотримуються П. Д. Пилипенко [117, с. 208-209], С. М. Синчук
[236, с. 200-201], В. Ю. Юровська [287, с. 6].
На наше переконання, безробіття у праві соціального забезпечення
необхідно

розглядати

як

індивідуальну

соціально-економічну

обставину

(соціальний ризик), яка характеризується відсутністю в особи працездатного віку
роботи з незалежних від неї причини, внаслідок чого у такої особи виникає право
на її матеріальне забезпечення та отримання соціальних послуг [102, с. 130].
Важливими ознаками безробіття, завдяки яким встановлюється наявність чи
відсутність у особи права на соціальний захист, можна вважати: соціальноекономічний характер цього явища; як соціального ризику, його зазнає лише
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частина осіб; відсутність можливостей для цієї частини осіб реалізувати своє
право на працю та отримувати дохід як джерело існування.
Цікаво, що серед російських авторів (Е. А. Авдєєва [1], С. А. Карташов [58],
В. І. Плакся [104], О. А. Парягіна [98]) безробіття розглядається як певне явище
притаманне суспільству з огляду на суспільні відносини, які формуються в
економіці. Натомість, вітчизняні науковці (О. В. Басай [12, с. 14], С. М. Синчук
[236, с. 200-201], В. Ю. Юровська [287, с. 6], П. Д. Пилипенко [117, с. 208-209]),
наголошують на соціальній складовій цієї правової категорії та розглядають її
крізь призму індивідуальної обставини (соціального ризику).
Остання позиція, як видається, тлумачить цей термін у вузькому його
значенні, адже право соціального забезпечення як галузь права, за своєю
юридичною природою, покликана надавати матеріальне забезпечення та соціальні
послуги особам з метою їх соціального захисту від негативних наслідків
соціальних ризиків, при цьому, не вдаючись до соціально-економічних
перетворень на ринку праці.
Безробіття як соціального ризику зазнає лише частина осіб, які відповідно
до Конвенцій МОП № 102 [158] і № 168 [196] володіють здатністю і готовністю
працювати. Це особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не
мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела
існування, готові та здатні приступити до роботи (п. 2 ст. 1 Закону України ―Про
зайнятість населення‖) [150]. Тому, важливо встановити, що ж собою представляє
трудова працездатність особи.
Це пояснюється й тим, що незважаючи на належність права на працю і
права на соціальний захист від безробіття до соціальних прав людини, вочевидь,
право на працю – це природне і суб’єктивне право кожної людини, яке вона
реалізує шляхом своєї трудової діяльності з метою отримання доходу,
необхідного для відтворення енергії, затраченої нею на інтелектуальні та фізичні
дії у процесі своєї діяльності. Натомість, право на соціальний захист від
безробіття – це гарантована Конституцією та законами України можливість
громадян, яка включає ряд правомочностей особи щодо отримання нею
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матеріального забезпечення і соціальних послуг у випадку настання такого
соціального суб’єктивного ризику як безробіття. Це право, на відміну від права на
працю, забезпечується державою шляхом гарантування особі соціального захисту,
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, а також сприяння її
зайнятості.
Тому, як можемо зробити висновок, термін ―безробіття‖ використовується у
праві соціального забезпечення із своєрідними особливостями, які простежуються
як в його змісті за допомогою дослідження основних його властивостей, так і в
порівнянні з іншими соціальними правами людини і громадянина.
Без сумніву, реалізація конституційного права на соціальний захист від
безробіття здійснюється за допомогою законодавчих актів, ухвалених в цій сфері.
До таких актів можемо віднести як ті, що регулюють правовідносини зайнятості
населення в нашій державі (Кодекс законів про працю України [64], Закон
України ―Про зайнятість населення‖) [150], так і ті, що встановлюють правила
соціального страхування (Закон України ―Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття‖) [144].
Натомість, Закон України ―Про зайнятість населення‖ наділяє правом на
соціальний захист у разі настання безробіття як безробітних осіб, так і
незайнятих, тобто таких, що ще не реалізували своє право на працю. Цей Закон,
також, у ст. 1 визначає поняття соціального захисту як комплекс заходів, що
передбачаються загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на
випадок безробіття та законодавством про зайнятість населення [150].
А саме, право особи на соціальний захист у разі настання безробіття
реалізується шляхом: 1) її участі в загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні на випадок безробіття на умовах, визначених Законом
України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття‖

[144];

2)

отримання

нею

безоплатних

соціальних

послуг

(інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних, професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці,
сприяння у працевлаштуванні тощо); 3) надання особливих гарантій працівникам,
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які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці;
4) надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які не
здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (ст. 9 Закону України ―Про
зайнятість населення‖) [150].
Крім цього, страховими випадками, з яким пов’язується виникнення у особи
права на матеріальне забезпечення та соціальні послуг є втрата нею заробітної
плати (грошового забезпечення) або інших передбачених законодавством України
доходів внаслідок втрати роботи з незалежних від неї обставин та якщо вона
зареєстрована в установленому порядку як безробітна, готова та здатна
приступити до підходящої роботи і дійсно шукає роботу, а також якщо така особа
опинилася в стані часткового безробіття (ст. 1 Закону) [144].
Провідну роль у правовому забезпеченні соціального захисту безробітних,
також, становить Закон України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття‖ [144]. В ньому, передбачаються як страхові
випадки,

що

слугують

підставою

(соціальним

ризиком)

надання

особі

матеріального забезпечення та соціальних послуг, так і види забезпечення, які
надаються згідно з цим Законом (допомога по безробіттю, у тому числі,
одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності,
соціальні послуги тощо).
Крім законів України, для реалізації права особи на її соціальний захист у
випадку настання безробіття, ухвалено низку підзаконних нормативно-правових
актів, які у залежності від виду соціального забезпечення особи можна поділити
на:
а) підзаконні нормативно-правові акти у сфері соціального страхування на
випадок настання безробіття (Постанова Кабінету Міністрів України ―Про
організаційні заходи щодо запровадження загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття‖ від 14.06.2000 р. № 955 [168];
Інструкція про 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
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випадок безробіття, затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної
політики

України

від

18.12.2000

р.

№

339

Постанова

[53];

Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття ―Про порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання настанню страхових випадків‖ від 29.01.2009 р. № 94 [183] та інші);
б) підзаконні нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг
на випадок настання безробіття (Порядок організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 20.03.2013 р. № 175 [113]; Типове положення про молодіжний центр праці,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 р. № 40
[262]; Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного
навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання,
затверджений

Наказом

Міністерства

соціальної

політики

України

від 16.05.2013 р. № 269 [110]; Положення про професійно-технічний навчальний
заклад державної служби зайнятості, затверджене Наказом Міністерства праці
України від 02.08.1996 р. № 64 [108]; Порядок професійної підготовки,
перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації

зареєстрованих

безробітних,

затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства
освіти і науки України від 31.05.2013 р. № 318/655 [111] та інші).
Таким чином, можемо зробити висновки про те, що конституційне право на
соціальний захист від безробіття включає в себе ряд правомочностей особи, які
наділяють її юридичними можливостями належним чином та у повному обсязі
реалізувати це право. До таких правомочностей тут варто віднести наступні:
1) право особи на отримання інформації та професійних консультацій щодо
пропонування і попиту на робочу силу, вільні робочі місця (посади), можливості
та умови працевлаштування як на території України, так і за її межами;
2) право на профорієнтацію, професійну підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці;
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3) право на сприяння у працевлаштуванні (наприклад, стимулювання
діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та
працевлаштування безробітних);
4) право окремих категорій осіб користуватися особливими та додатковими
гарантіями зайнятості з метою їх працевлаштування;
5) право на отримання із системи соціального страхування матеріального
забезпечення в період безробіття, зокрема, допомоги по безробіттю або
одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності, а також інших
видів забезпечення;
6) право вимагати від суб’єктів, які сприяють реалізації права на соціальний
захист у випадку настання безробіття належного, повного та своєчасного
виконання ними своїх обов’язків;
7) право оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення, дії
або бездіяльність суб’єктів, покликаних сприяти реалізації права на соціальний
захист у випадку настання безробіття.
Тоді як під конституційним правом на соціальний захист від безробіття
пропонуємо розуміти гарантовану Конституцією та законами України можливість
людини, яка наділяє її рядом правомочностей, покликаних сприяти в отриманні
нею матеріального забезпечення та соціальних послуг у випадку настання такого
соціального ризику як безробіття. Це право забезпечується державою шляхом
закріплення соціальних гарантії його реалізації, надання особі соціальних послуг,
а також здійснення її матеріального забезпечення та, одночасно, стимулювання в
працевлаштуванні.
2.3. Право на пенсійне забезпечення
Право на пенсійне забезпечення належить до комплексу соціальних прав
людини і громадянина, які забезпечують їх існування після втрати ними
працездатності або в інших встановлених законом випадках. Це право, покликане
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створити умови матеріального забезпечення особи шляхом гарантування їй
періодичної виплати певної грошової суми.
Беззаперечним залишається й те, що право на пенсійне забезпечення, в
більшості випадків, тісно взаємопов’язане із правом на працю. Це пояснюється
тим, що попередня трудова діяльність особи враховується під час вибору виду її
пенсійного забезпечення, встановлення віку, з якого у неї виникає право на
призначення пенсії, а також розрахунку розміру суми цієї пенсії чи, навіть, для
з’ясування інших соціально значимих обставин, з якими пов’язується виникнення
у неї права на пенсійне забезпечення.
Розглядаючи пенсійне забезпечення, М. Б. Ріппа зауважує те, що останнє є
домінуючою складовою соціального забезпечення населення і виступає як базова
та важлива гарантія стабільного розвитку суспільства, оскільки охоплює
одночасно інтереси як працездатного, так і непрацездатного населення
[227, с. 7]. Поряд з цим, С. М. Прилипко зазначає, що у кожній країні одним з
найбільш важливих компонентів добробуту громадян виступає пенсійне
забезпечення, що є показником, який висвітлює прагнення держави діяти гуманно
до людей, які надають свої інтелект, сили, вміння та працю суспільству
[118, с. 45-46].
На наше переконання, важливість для кожної соціально розвинутої держави
такої категорії як пенсійне забезпечення своїх громадян та створення гарантій
його реалізації простежується як у актах міжнародного співробітництва, так і
національному законодавстві.
Міжнародними актами, як правило, встановлюються зобов’язання держав
щодо запровадження у своєму національному законодавстві систем обов’язкового
пенсійного страхування, забезпечення їх належного функціонування (Конвенція
МОП № 35) [166], диференціації для окремих категорій осіб права на пенсійне
забезпечення з метою встановлення специфічних, у порівнянні з іншими
громадянами, правил їх матеріального забезпечення (Конвенція МОП № 36 ―Про
обов’язкове страхування за віком працівників сільського господарства‖ [163],
Конвенція МОП № 38 ―Про обов’язкове страхування на випадок інвалідності
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працівників у сільському господарстві‖ [164]).
Тут, можна ще й віднести правила пенсійного забезпечення деяких
категорій осіб з інвалідністю, що втратили свою працездатність та стали
нездатними заробляти прийнятну заробітну плату, внаслідок чого набувають
право на отримання пенсії по інвалідності (Конвенція МОП № 37 [165]).
Не менш важливе значення для національних систем пенсійного
забезпечення, також, мають як Конвенція № 71 про пенсії морякам, якою
встановлюються правила виплат пенсій морякам, що йдуть у відставку після
служби в морі [179], так і Рекомендація № 162 щодо літніх працівників, норми
якої гарантують останнім допомогу по старості, що означає пенсію, яка
виплачується особі після досягнення встановленого віку [281].
І, нарешті, міжнародно-правовому регулюванню відносин пенсійного
забезпечення відомі ще й двосторонні угоди, які укладаються між державами з
метою регулювання питань призначення і виплати пенсій як їх громадянам, так і
особам, які на законних підставах набули право на пенсійне забезпечення за
законодавством однієї з таких держав. Наприклад, Угодою між Україною та
Республікою Польща про соціальне забезпечення, вставлено те, що вона
застосовується

до

законодавства

України

щодо

загальнообов’язкового

державного соціального страхування та регулює правовідносини, які виникають з
приводу визначення права на пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку із
втратою годувальника, за вислугу років. Натомість, до законодавства Республіки
Польща її застосовують у частині обов’язкового пенсійного страхування [270].
Таким чином, не викликає сумніву й те, що закріплення права на пенсійне
забезпечення у міжнародних актах (договорах) та наявність міждержавних
домовленостей щодо реалізації цього права, з огляду на особливості національних
систем пенсійного забезпечення, підкреслює його важливість та універсальність
поміж соціальних прав громадян. Разом з тим, значимість міждержавної
регламентації права на пенсійне забезпечення пояснюється формуванням
глобального ринку праці, який вже охоплює громадян не лише однієї, а декількох
держав та характеризується збільшенням глобалізаційних процесів серед
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працездатного населення, чим у свою чергу, зумовлює необхідність вирішення на
міждержавному рівні питань пенсійного забезпечення.
В нашій державі право громадян на пенсійне забезпечення, з огляду на його
закріплення, належить до конституційних прав людини і громадянина. Передусім,
ст. 46 Конституції України проголошує право громадян 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 [74].
Хоч вказані конституційні положення не використовують термін ―пенсійне
забезпечення‖, останнє все ж реалізується в межах соціального забезпечення
громадян. Наприклад, різновидом соціального забезпечення особи у випадку
втрати нею годувальника виступатиме призначення і виплата їй пенсії в разі
втрати годувальника, а в старості особа наділятиметься правом на отримання
пенсії за віком, тобто у наведених ситуаціях мають місце правовідносини
пенсійного забезпечення громадян. Аналогічна позиція отримала свою підтримку
серед таких науковців як С. М. Синчук [117, с. 137], Б. І. Сташків [254, с. 73] та
І. С. Ярошенко [289, с. 6-8].
Як

бачимо, право

на пенсійне

забезпечення,

яке

опосередковано

сформульоване в змісті ст. 46 Основного Закону, належить до видів соціального
забезпечення громадян. Воно реалізується у випадку настання відповідного
соціального ризику, а саме досягнення особою пенсійного віку, настання
інвалідності, втрати годувальника та з інших підстав встановлених законом.
Тоді як у ст. 92 Конституції України фактично знайшли своє закріплення
гарантії реалізації права на пенсійне забезпечення, зокрема, тут йдеться про те,
що виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми
і види пенсійного забезпечення громадян [74].
З огляду на особливості конституційно-правового формулювання права
громадян на пенсійне забезпечення, можемо зробити висновки про те, що останнє
закріплено в ст. 46 Конституції України, а гарантії його реалізації знаходять своє
відображення ще й у її ст. 92, що дозволяє нам розглядати його як важливу
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конституційну складову соціального забезпечення населення. Хоча й ст. 46
безпосередньо не закріплює права громадян на пенсійне забезпечення, проте зміст
останнього визначається за допомогою системного аналізу сформульованих у ній
правових категорій соціального захисту та забезпечення, а також конституційного
переліку соціальних ризиків, з настанням яких в особи може виникати право на
призначення і виплату їй пенсії.
Вочевидь, як і більшість соціальних прав, право на пенсійне забезпечення за
своєю юридичною природою є складною та багатогранною категорією, яка поміж
загальнообов’язкових правил поведінки поєднує у собі економічні, соціальні та
організаційні аспекти. На їх наявність вказує нам, також, І. О. Кравченко та
зводить аспекти пенсійного забезпечення лише до двох – соціального та
економічного [75, с. 7-8].
Тимчасом, в науці права соціального забезпечення, на складність
пенсійного

забезпечення

та

його

багатоаспектну

сутність

наголошують

С. М. Мартюшев [87, с. 349-350], В. В. Волинець [30, с. 334], Т. О. Дідковська
[39, с. 253-256] та А. А. Казанчан [55, с. 145-148]. Вони, ототожнюючи пенсійне
забезпечення із соціальним забезпеченням, розглядають його як матеріальне
забезпечення особи, що здійснюється з Пенсійного фонду України та Державного
бюджету України у випадку настання соціального ризику з метою задоволення
життєвих потреб та, вочевидь, характеризується регулярністю щомісячних
виплат.
Разом з тим, О. І. Данилюк розглядає пенсійне забезпечення через систему
суспільних відносин, покликаних забезпечувати добробут громадян у випадку
настання пенсійного віку, інвалідності, втрати годувальника за рахунок коштів
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної
системи, бюджетної підтримки, неформальної фінансової і нефінансової
підтримки людей похилого віку за рахунок родини або громадських організацій.
У межах пенсійного забезпечення, на думку науковця, здійснюється захист від
бідності і досягається гідний рівень життя, а також, має місце перерозподіл
доходів від активного працездатного покоління на користь покоління пенсіонерів
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[37, с. 257-260].
На наше переконання, запропоновані науковцями визначення сутності
пенсійного

забезпечення

спрямовані

на

висвітлення

його

соціального

призначення в суспільному житті (фактичної сторони), натомість, юридичні
властивості пенсійного забезпечення як комплексу норм права ними не
відображаються у його сутності. Насправді ж, правовідносини пенсійного
забезпечення виникають лише на підставі норм права, якими встановлюються
підстави, умови та порядок виплати пенсій, а також функціонування усієї системи
пенсійного забезпечення. Поза правом цих відносин, не існує. І їхній зміст
набуває юридично закріпленої форми, при цьому, як вже згадувалося, винятково
завдяки законам України, які й визначають форми і види пенсійного забезпечення
громадян в нашій державі (ст. 92 Конституції України). Тобто, поза правом
пенсійних відносин як таких немає.
Отже, в нашому аспекті дослідження, пенсійне забезпечення є ніщо інше як
комплекс норм права, що встановлюють підстави, умови та порядок призначення
(перерахунку) і виплати пенсій особам, які зазнали соціального ризику, з яким
пов’язується виникнення права на такий вид їх матеріального забезпечення, а
також якими регламентуються права, обов’язки та відповідальністю суб’єктів
пенсійних правовідносин.
Тоді як, пенсійне забезпечення у системі соціального захисту людини і
громадянина є видом соціального забезпечення. Його, вочевидь, не можна
ототожнювати із пенсійною системою, яка у науковій літературі розглядається як
сукупність певних відносин (С. М. Прилипко, В. Д. Роїк, О. В. Петрушка
[118, с. 46; 60, с. 29]), або інститут, який об’єднує економічні, соціальні і правові
інститути (І. В. Жмурко, О. А. Линдюк, О. П. Коваль [43, с. 305; 83,
с. 297; 63, с. 10]), чи, навіть, економічний механізм (А. К. Соловйов та М. Б. Ріппа
[249, с. 32; 227, с. 7]).
Водночас, О. І. Данилюк [37], М. Б. Ріппа [227] та Л. Г. Стожок [257],
зокрема, пенсійну систему трактують як комплекс інститутів, відносин та
механізмів, за допомогою яких здійснюється формування пенсійних фондів і
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створюються умови для пенсійного забезпечення непрацездатного населення.
У зв’язку із цим, можемо зробити висновки про те, що в Конституції
України своє юридичне закріплення отримало право на пенсійне забезпечення, а
також гарантії його реалізації та перелік соціальних ризиків, з якими пов’язується
виникнення цього права (ст. 46). Однак, про пенсійну систему конституційні
норми прямо не згадують.
Насправді, структура системи пенсійного забезпечення нашої держави
визначена у ст. 2 Закону України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування‖, де йдеться про те, що вона складається з трьох рівнів.
До першого рівня належить солідарна система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності і
субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за
рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених законом.
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування є другим рівнем системи пенсійного забезпечення, в основі якої
лежить накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у
відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи
пенсійного забезпечення.
І, нарешті, третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення,
що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами
пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про
недержавне пенсійне забезпечення [146].
Тому, право на пенсійне забезпечення та пенсійна система співвідносяться з
огляду на формулювання ст. 46 Конституції України як суб’єктивне право особи
та гарантія його реалізації. Адже, частина 2 цієї ж статті містить нормативний
припис про те, що це право гарантується загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення. Чим фактично співпадає із наведеною у ст. 2 Закону України ―Про
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ пенсійною системою.
Іншими словами, пенсійне забезпечення – це, як вже згадувалося, комплекс норм
права, а пенсійна система, всього лиш, організаційно-правова форма, що
визначена нормами права про пенсійне забезпечення.
В юридичній літературі, також, наголошується на тому, що зміст пенсійного
забезпечення як юридичної категорії простежується через його властивості. Вони,
на думку Т. О. Дідковської полягають у тому, що останньому притаманні
регулярні грошові платежі, кошти на виплату пенсій виділяються із спеціально
створених для цього фондів, розмір пенсії визначається індивідуально для
кожного громадянина тощо [39, с. 254]. І, вочевидь, ці властивості пенсійного
забезпечення характеризують останнє як систему норм права, покликаних
сприяти розподілу матеріального забезпечення з-поміж осіб, які зазнали
соціальних ризиків. Тобто, основним призначенням пенсійного забезпечення є
надання особі пенсії.
З цього приводу, А. А. Казанчан зазначає, що видом соціального
забезпечення має виступати пенсійне забезпечення, а не пенсія, адже пенсія – це
лише певне матеріальне благо, яке надається непрацездатним громадянам в межах
пенсійного забезпечення. Змістом пенсійного забезпечення, на думку науковця, є
надання непрацездатним громадянам грошових виплат – пенсій [55, с. 145].
Якщо звернутися до етимології слова ―пенсія‖, то виявляється, що воно має
латинське походження і в буквальному перекладі означає «платіж (виплата)».
У Польщі, наприклад, словом ―пенсія‖ позначається винагорода за працю, тобто
те, що у нас називається – заробітна плата. Тому, беручи за основу таке її
розуміння, автори посібника ―Право соціального забезпечення України‖ за
редакцією П. Д. Пилипенка, визначають пенсію як щомісячну (регулярну),
періодичну виплату, що надається громадянам у грошовій формі [117, с. 139].
В радянській науковій літературі пенсію розглядали, також, як грошове
забезпечення або як утримання громадян (М. Л. Захаров [49, с. 148-149],
В. А. Ачаркан) [10, с. 68]. М. Д. Бойко вважає її видом соціального забезпечення,
головним джерелом засобів існування для пенсіонерів [16, с. 55]. Більшість
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науковців, все ж, дотримується позиції про те, що пенсія – це грошова (пенсійна,
соціальна, щомісячна, періодична, регулярна) виплата, яка проводиться за
рахунок коштів соціального страхування з метою матеріального забезпечення
особи у випадках встановлених законом (Б. І. Сташків, В. П. Кудряшов,
В. С. Андреев, А. Д. Зайкин, О. І. Данилюк) [255, c. 272; 76, с. 315; 7, с. 31; 46,
с. 122; 37, с. 259-260].
Звертаючись до законодавчого визначення пенсії, то тут вона подається як
щомісячна грошова виплата в солідарній системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі
досягнення нею передбаченого законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом,
або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених законом [146]. Тобто, закон
фактично відтворив поширене в науці права соціального забезпечення визначення
―пенсії‖ як правової категорії.
До основних ознак, що характеризують пенсію як юридичну категорію,
науковці, як правило, відносять: регулярність; систематичність; періодичність;
виплати

здійснюються

у

чітко

встановлених

законом

випадках;

має

індивідуалізований характер; наділена грошовим зовнішнім виразом тощо [39].
Крім цим, Т. В. Колєснік-Омельченко називає ще й такі ознаки як: кошти на
виплату пенсій виділяються із спеціально створених для цього джерел (страхових
фондів, державного бюджету); розмір щомісячної пенсії залежить від трудового
стажу, заробітку, умов праці; участь громадян у створенні страхових фондів, з
яких виплачується пенсія; коло осіб, які мають право на пенсію, точно окреслене
в законі і розширеному тлумаченню не підлягає [66, с. 234].
Таким чином, можемо зробити висновки про те, що незважаючи на
наявність різних поглядів на поняття та ознаки пенсії, всі вони відображають її
соціальний характер, тобто основне джерело доходу громадян та особливий
порядок призначення і виплати із спеціально створених для цього фондів або з
інших джерел не заборонених законом.
Якщо за своєю правовою природою усі пенсії мають спільні ознаки, то за
суб’єктами, підставами та умовами виплати вони поділяються на певні види.
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Наявність того чи іншого виду пенсії у державі встановлюється виключного
законами і залежить як від суб’єктів пенсійного забезпечення, так і їх попередньої
трудової діяльності чи інших соціально значимих обставин, які безпосередньо
впливають на запровадження певного виду пенсії.
На сьогодні в Україні ухвалено низку законодавчих актів, які регулюють
правовідносини пенсійного забезпечення громадян. Серед них варто відзначити
закони України: ―Про пенсійне забезпечення‖ [177], ―Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування‖ [146], ―Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб‖ [176], ―Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи‖ [154], ―Про пенсії
за особливі заслуги перед Україною‖ [178], ―Про підвищення мінімального
розміру пенсії‖ [181] та інші.
З урахуванням вищевказаних законів, можемо виокремити такі види пенсій:
1) трудові: за віком (у тому числі на пільгових умовах); по інвалідності; у разі
втрати годувальника; за вислугу років; 2) нестрахові трудові пенсії; 3) додаткові
пенсії.
Страховими трудовими пенсіями вважаються грошові виплати особам із
системи соціального страхування за наявності певних юридично значимих умов.
Такими умовами, зокрема, є: пенсійний вік, страховий стаж та інші обставини
соціального характеру (трудове каліцтво, професійне захворювання тощо).
Трудова діяльність громадян має юридичне значення для визначення їх
пенсійного віку (загального, пільгового), встановлення трудового каліцтва або ж
професійного захворювання, з настанням яких виникає право на пенсійне
забезпечення та необхідність визначення розміру пенсійних виплат, що безумовно
залежать від попередньої заробітної плати.
Не менш важливими є пенсії за віком на пільгових умовах, зокрема, на
призначення таких пенсій мають право незалежно від місця останньої роботи:
а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом
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Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення
50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років
на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6
місяців на зазначених роботах; б) працівники, зайняті повний робочий день на
інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за списком
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом
Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення
55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років
6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10
років на зазначених роботах, а також деякі інші визначені законом категорії
працівників (ст. 13 Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖) [177].
Аналогічні правила містяться у п. 1, 2 ч. 2 ст. 114 Закону України ―Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ [146].
При цьому, якщо для призначення пенсії за віком обов’язковою є наявність
двох умов – досягнення пенсійного віку та відповідного стажу роботи, то для
призначення пенсій за віком на пільгових умовах необхідним є встановлення
додаткових, порівняно з іншими, обставин (спеціального трудового стажу, умов
роботи, режиму роботи і т.д.). Як видається такі додаткові умови не завжди є
рівними для категорій працівників, що наділяються правом на такий вид
пенсійного забезпечення та у деяких випадках, навіть, позбавляють їх реалізації
свого права на призначання пільгової пенсії.
Наприклад, у ст. 13 Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖
встановлено те, що право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах
мають жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та
післязбиральній обробці тютюну, – після досягнення 55 років і при стажі
зазначеної роботи не менше 20 років [177]. Така категорія працівників з огляду на
законодавчі приписи може правомірно сподіватися на отримання пільгової пенсії
за умови досягнення визначеного віку та наявності відповідного стажу роботи.
Водночас, для працівників чия робота передбачена Списком № 1 [250] або № 2
[251] виробництв, робіт, професій, посад і показників, крім віку та стажу роботи
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на посадах, передбачених списками, необхідними умовами для призначення
пенсії за віком на пільгових умовах є, також, наявність результатів атестації
робочого місця.
У свою чергу, проведення атестації робочих місць належить до
безпосередніх обов’язків роботодавця (ст. 13 Закону України ―Про охорону
праці‖) [175], і не проведення останнім такої атестації юридично позбавляє
можливості працівника у подальшому на призначення йому пенсії за віком на
пільгових умовах. Іншими словами, реалізація права на пільгову пенсію фактично
перебуває у взаємозв’язку із добросовісністю попередніх дій роботодавця щодо
проведення ним атестації робочих місць та, звичайно, належного оформлення їх
результатів. Коли ж такої атестації не було проведено, працівники не набувають
права на пенсію за віком на пільгових умовах і його реалізація тоді є
неможливою, що, вочевидь, є істотним законодавчим недоліком.
Варто зауважити й те, що перелік виробництв, робіт, професій і посад на
роботах із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється списками, які, у
свою чергу, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Ці списки містять
перелік посад, на яких за звичних умов є шкідливі і важкі фактори роботи, як
наприклад, електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням на
напівавтоматичних машинах зазанаватимуть впливу шкідливого середовища. І
проведення чи непроведення атестації, зрештою, не може підтверджувати
шкідливість чи нешкідливість виконуваної ними роботи, адже зварювання завжди
тягне за собою негативний вплив на здоров’я працівника.
Беззаперечно
використовуватися

результати
для

атестації

встановлення

робочих

факторів

і

місць
причин

повинні
виникнення

несприятливих умов праці, комплексної оцінки факторів виробничого середовища
і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці,
будівельним та санітарним нормам і правилам, установлення ступеня шкідливості
й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією, тощо [184].
Однак, їх обов’язкове використання для визначення (підтвердження) права
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працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у шкідливих і особливо
важких умовах праці істотно обмежує реалізацію такого права.
У зв’язку із цим, з метою створення умов для реалізації громадянами свого
конституційного права на пенсійне забезпечення (ст. 46) [74], а також дотримання
принципу рівності громадян (ст. 24) [74] пропонується внести зміни у п. а) та б)
ч. 1 ст. 13 Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖ [177] та викласти їх у
такій редакції: де наявність результатів атестації робочих місць за умовами праці
не слугуватиме обов’язковою умовою для виникнення права на пенсію за віком
пільгових умовах. А ст. 114 Закону України ―Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування‖ [146] та підзаконні нормативно-правові акти привести у
відповідність до запропонованої редакції пп. а) та б) ч. 1 ст. 13 Закону України
―Про пенсійне забезпечення‖ [177].
Завдяки запропонованим змінам, у законодавстві про пенсійне забезпечення
матиме

своє

місце

реалізація

конституційних

засад

права

соціального

забезпечення України, а також, буде досягнуто визначеності пенсійних
правовідносин та рівності суб’єктів, наділених правом на пенсію за віком на
пільгових умовах.
Також, до трудових належить пенсія, яка призначається і виплачується
особі у разі втрати її годувальника. Тоді як підстава, за наявності якої в особи
виникає право на такий вид пенсійного забезпечення (соціальний ризик)
передбачена, навіть, у ст. 46 Конституції України, згідно з якою, поміж інших
прав соціального захисту та гарантій їх реалізації виділяється право громадян на
забезпечення їх у разі втрати годувальника.
Правовідносини пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника
регламентуються Законом України ―Про пенсійне забезпечення‖ [177]. Норми
цього Закону (ст.ст. 37-50) окреслюють коло членів сім’ї, які мають право на
пенсію в разі втрати годувальника та вважаються його утриманцями, а також
визначають інші умови, що мають значення для призначення такої пенсії (стаж
роботи годувальника, визначення розміру пенсії, її перерахунок тощо).
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Варто відзначити, що норми Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖
не стосуються осіб, чий статус, в тому числі пенсійне забезпечення, регулюється
спеціальними законами. І, на практиці, у випадку втрати годувальника з числа
державних службовців, прокурорських працівників чи суддів, перед їх
утриманцями постає низка проблем у реалізації свого права на такий вид
пенсійного забезпечення (призначення, перерахунок пенсії у разі втрати
годувальника), адже у спеціальних законах пенсія у разі втрати годувальника як
така відсутня. І тут виникає правова прогалина в пенсійному забезпеченні, яка на
сьогодні заповнюється лише судовою практикою в цій сфері.
Повертаючись

до

видів

пенсій,

які

закріплені

у

національному

законодавстві, наступним видом є нестрахові трудові пенсії. До них належать ті
грошові виплати, які призначаються не у зв’язку із попередньою участю особи у
системі соціального страхування, а внаслідок виконання нею публічних чи інших
владних трудових обов’язків. Виплата таких пенсій переважно здійснюється за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Зокрема, правом на призначення нестрахових трудових пенсій наділяються
судді, державні службовці, прокурорські працівники, військовослужбовці й деякі
інші категорії громадян. Однак, у зв’язку із пенсійною реформою, проведеною у
2017 році такі пенсії поступово скасовуються, а замість них особам
призначатимуться страхові пенсії.
Наприклад, у ст. 90 Закону України ―Про державну службу‖ [138] у
безальтернативному порядку закріплено те, що пенсійне забезпечення державних
службовців здійснюється відповідно до Закону України ―Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування‖ [146]. Поряд з цим, у Законі залишено деякі
перехідні положення для державних службовців, які на день набрання чинності
цим Законом займають посади державної служби та мають не менш як 10 років
стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців, визначених ст. 25 Закону України ―Про державну службу‖
від 16.12.1993 р. [139] та актами Кабінету Міністрів України. Зокрема, вони
мають право на призначення пенсії відповідно до приписів ст. 37 Закону України
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―Про державну службу‖ від 16.12.1993 р. [139] у порядку, визначеному для осіб,
які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій
посад державних службовців [138].
Такий

же

безальтернативний

підхід

до

призначення

пенсій

використовується законодавцем й у Законі України ―Про наукову і науковотехнічну діяльність‖ [159], де у ст. 37 йдеться про те, що пенсійне забезпечення
наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону
України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ [146].
Інший порядок пенсійного забезпечення встановлено для прокурорських
працівників. Згідно з ч. 1 ст. 86 Закону України ―Про прокуратуру‖, прокурори
мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за
наявності на день звернення вислуги років встановленої цим Законом [190].
Така пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної)
заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до
01 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.
Тобто, пенсія за вислугу років перебуває у взаємозв’язку із сплаченими внесками
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що фактично прирівнює
її до страхової трудової пенсії.
Ще один підхід до регулювання правовідносин пенсійного забезпечення
використано законодавцем і для суддів. У ч. 1 ст. 142 Закону України ―Про
судоустрій

і

статус

суддів‖

визначено

альтернативні

види

пенсійного

забезпечення судді [202]. Так, суддя, який вийшов у відставку, після досягнення
чоловіками віку 62 років, жінками – пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону
України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ [146],
виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним законом, або за його
вибором щомісячне довічне грошове утримання. При цьому, варто наголосити,
що здійснювати вибір між пенсією та щомісячним довічним грошовим утримання
вправі лише суддя, який вийшов у відставку. А судді, наприклад, звільнені з
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посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи
систематичного нехтування своїми обов’язками чи з інших підстав, визначених
законом мають право лише на призначення їм трудової пенсії, передбаченої
Законом України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖
[146].
На відміну від трудової пенсії, підстави та умови призначення і виплати
щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці визначаються
виключно Законом України ―Про судоустрій і статус суддів‖ [202]. До інших
особливостей щомісячного довічного грошового утримання варто віднести ті, що
воно виплачується в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який
працює на відповідній посаді, а за кожний повний рік роботи на посаді судді
понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується
на два відсотки грошового утримання судді. Також, його виплата здійснюється
органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету
України [202].
І, нарешті, останнім видом пенсій в Україні є так звані додаткові пенсії, які
призначаються і виплачуються окремим категоріям громадян додатково до
основної державної пенсії, що теж є гарантією їхнього соціального захисту. До
числа таких пенсії належать ті, що призначаються громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на умовах та в порядку, визначеному
Законом України ―Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи‖ [198].
Втім,

пенсійне

забезпечення

громадян,

які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської катастрофи випливає із ст. 16 Конституції України, згідно з якою
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного
масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави
[74]. Тому, без сумніву, можемо стверджувати про те, що реалізація цього
конституційного положення на законодавчому рівні відбувається шляхом охорони
життя і здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснення їх соціального (пенсійного) забезпечення.
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Попри, конституційні витоки права громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на їхнє пенсійне забезпечення, на сьогодні існує ряд
недоліків, що знайшли своє місце у формулюванні норм Закону України ―Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи‖ [198], у зв’язку із чим, утворюється правова невизначеність у цій
сфері та деякі проблеми в призначенні, перерахунку та обчисленні додаткових
пенсій згаданим категоріям осіб.
Таким чином, можемо зробити висновки про те, що правове регулювання
усіх вищенаведених видів пенсійного забезпечення громадян здійснюється з
урахуванням конституційних засад права соціального забезпечення. Як вже
згадувалося, у ст. 92 Конституції України йдеться про те, що виключно законами
України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного
забезпечення [74].
Ця

конституційна

норма

слугує

юридичною

гарантією

здійснення

законодавчої регламентації форм і видів пенсійного забезпечення. Інші ж складові
пенсійного

забезпечення

можуть

визначатися

підзаконними

нормативно-

правовими актами. Однак, з огляду на практику підзаконного нормативноправового регулювання порядку призначення і виплати громадянам пенсій, постає
потреба у розширенні переліку складових пенсійного забезпечення, які б
закріплювалися виключно законами України.
Наприклад, у постановах Пенсійного фонду України часто містяться
приписи, якими обмежується реалізація права особи на її пенсійне забезпечення.
Подібна

практика

регулювання

правовідносин

пенсійного

забезпечення

зустрічається й в урядових постановах. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2018 р. № 103 ―Про перерахунок пенсій особам, які
звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб‖ змінено
порівняно із правилами, встановленими Законом України ―Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб‖ строки
перерахунку і виплати перерахованих пенсій особам, які мають право на такий
перерахунок, чим звужено зміст їхнього права [180].
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А у деяких випадках має місце неприйняття уповноваженими на те
суб’єктами відповідних актів, з якими пов’язується реалізація права на пенсійне
забезпечення. Тут, йдеться про нормативно-правові акти, що покликані
встановити механізм реалізації права на призначення (перерахунок) пенсії,
виділення (розподілу) коштів на фінансування її виплати, що ставить у залежність
реалізацію громадянами своїх пенсійних прав від своєчасності прийняття
нормативно-правових актів уповноваженими на те суб’єктами. Наприклад, у ч. 20
ст. 86 Закону України ―Про прокуратуру‖ передбачено, що умови та порядок
перерахунку

призначених

пенсій

працівникам

прокуратури

визначаються

Кабінетом Міністрів України [190]. Норма подібного змісту містилася й в Законі
України ―Про державну службу‖ від 16.12.1993 р. [139].
Водночас, ефективними конституційними гарантіями користуються судді
щодо призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового утримання.
Це пояснюється тим, що виключно законами України визначається статус суддів
(ст. 92 Основного Закону) [74], а оскільки, матеріальне забезпечення суддів після
виходу у відставку є складовою частиною їхнього правового статусу, то вочевидь,
призначення (перерахунок) такого забезпечення, також, визначається виключно
Законом України ―Про судоустрій і статус суддів‖ [202] і не може
регламентуватися будь-якими іншими нормативно-правовими актами, в тому
числі підзаконними.
Щоб у майбутньому уникнути труднощів в реалізації громадянами свого
права на пенсійне забезпечення, пропонуємо п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України
[74] викласти у наступній редакції: ―Виключно законами України визначаються:
основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, підстави та
умови

призначення

(перерахунку)

пенсій‖.

Це

слугуватиме

стабільному

правовому регулюванню пенсійних відносин та дозволить громадянам у
подальшому правомірно сподіватися на гарантовану реалізацію ними свого права
на призначення і виплату пенсії.
У підсумку зазначаємо про те, що право на пенсійне забезпечення є
важливою конституційною складовою соціального забезпечення громадян
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в Україні. Його юридична природа неодноразово досліджувалася наукою права
соціального забезпечення, і в науковій літературі це право розглядається як
можливість особи [87, с. 348-349] чи, навіть, її майнове право [48, с. 324].
Правом на пенсійне забезпечення є проголошена Конституцією та
гарантована законами України юридична можливість особи, яка полягає
в отриманні (призначенні, зміні, перерахунку) нею періодичних грошових виплат
соціального характеру, як правило, у розмірі співмірному із попереднім її
заробітком (доходом), у разі настання законодавчо визначених випадків
(соціальних ризиків) [211, с. 102]. При цьому, грошові виплати соціального
характеру мають забезпечувати гідне життя особи, а у випадках призначення
пенсії без урахування попередньої трудової діяльності, відповідати мінімальним
соціальним стандартам у державі.
исновки до розділу 2
1. Встановлено, що міжнародні зобов’язання містять основні юридичні
механізми та мінімальні гарантії соціального забезпечення людини у разі втрати
нею працездатності та мають визначальний вплив на внутрішнє законодавство
держав в умовах їхнього сучасного розвитку. Конституційне право громадян
України на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності проголошено в ст. 46 Основного Закону у найзагальнішому
вигляді та є однією із засад права соціального забезпечення як галузі права.
2. Конституція України, проголосивши право громадян на соціальне
забезпечення

у випадку втрати

ними

працездатності,

фактично

надала

законодавцю можливість за певних обставин визначати підстави, умови та
порядок такого забезпечення. А це, дозволяє йому своєчасно реагувати на зміни,
які мають місце у суспільстві та вживати ефективних правових заходів для
законодавчого

врегулювання

правовідносин

соціального

забезпечення

та

забезпечити належний рівень гарантій для соціально незахищених верств
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населення. Реалізація цього права досягається завдяки оптимальному поєднанню
правових й організаційних та фінансових гарантій.
3. Запропоновано працездатність людини розглядати як її здатність
виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природним та соціальним
властивостям. Норми ст. 46 Основного Закону гарантують громадянам соціальне
забезпечення у разі втрати ними працездатності незалежно від того до якого з
видів вона належить, тобто законодавець використовує узагальнююче поняття
працездатності як здатності людини до праці, та за наявності хоча б одного
юридичного факту (одного складу юридичних фактів), який підтверджуватиме
повну, часткову або тимчасову втрату працездатності, у особи виникає право на її
соціальне забезпечення.
4. Обґрунтовано те, що у праві соціального забезпечення активно
використовуються такі терміни як ―втрата працездатності‖ та ―непрацездатність‖.
Під втратою працездатності пропонуємо розуміти динамічну категорію, яка
характеризується зниженням в людини здатності виконувати суспільно-корисну
працю, внаслідок природних чи соціальних обставин. Вона слугує правовою
підставою для визначення виду непрацездатності особи та з’ясування можливості
отримання нею матеріального забезпечення чи соціальних послуг. У свою чергу,
непрацездатність – це біологічний чи соціальний стан, в якому перебуває особа та
який характеризується повною, частковою або тимчасовою відсутністю у неї
здатності виконувати суспільно-корисну працю.
5. Термін ―безробіття‖ використовується у праві соціального забезпечення
як індивідуальна соціально-економічна обставина (соціальний ризик), яка
характеризується відсутністю в особи працездатного віку роботи з незалежних від
неї причини, внаслідок чого у такої особи виникає право на її матеріальне
забезпечення та отримання соціальних послуг. В праві соціального забезпечення
використовується соціальна складова безробіття, яка пов’язана із соціальною
сферою життя, де особи зазнають такої індивідуальної обставини (соціального
ризику) як безробіття.
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6. Під конституційним правом на соціальний захист від безробіття
пропонуємо розуміти гарантовану Конституцією та законами України можливість
людини, яка наділяє її рядом правомочностей, покликаних сприяти в отриманні
нею матеріального забезпечення та соціальних послуг у випадку настання такого
соціального ризику як безробіття. Це право забезпечується державою шляхом
закріплення соціальних гарантії його реалізації, надання особі соціальних послуг,
а також здійснення її матеріального забезпечення та, одночасно, стимулювання в
працевлаштуванні.
7. Встановлено, що право на пенсійне забезпечення опосередковано
сформульоване в змісті ст. 46 Основного Закону та належить до видів соціального
забезпечення громадян. Воно реалізується у випадку настання відповідного
соціального ризику, а саме досягнення особою пенсійного віку, настання
інвалідності, втрати годувальника та з інших підстав встановлених законом. Хоча
й ст. 46 безпосередньо не закріплює права громадян на пенсійне забезпечення,
проте зміст останнього визначається за допомогою системного аналізу
сформульованих у ній правових категорій соціального захисту та забезпечення, а
також конституційного переліку соціальних ризиків, з настанням яких в особи
може виникати право на призначення і виплату їй пенсії.
8. Обґрунтовано й те, що правовідносини пенсійного забезпечення
виникають лише на підставі норм права, якими встановлюються підстави, умови
та порядок виплати пенсій, а також функціонування усієї системи пенсійного
забезпечення. Тому, пенсійне забезпечення є комплексом норм права, які
встановлюють підстави, умови та порядок призначення (перерахунку) і виплати
пенсій особам, що зазнали соціального ризику, з яким пов’язується виникнення
права

на

такий

вид

їх

матеріального

забезпечення,

а

також

якими

регламентуються права, обов’язки та відповідальністю суб’єктів пенсійних
правовідносин.
9. З метою створення умов для реалізації громадянами конституційного
права на пенсійне забезпечення, запропоновано внести зміни у пункти а) та б)
частини першої статті 13 Закону України ―Про пенсійне забезпечення‖, пункти
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1) та 2) частини другої статті 114 Закону України ―Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування‖ й викласти їх у такій редакції, де наявність
результатів атестації робочих місць за умовами праці не слугуватиме
обов’язковою умовою для виникнення права на пенсію за віком на пільгових
умовах.
10. Запропоновано внести зміни до п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України та
викласти його у наступній редакції: ―Виключно законами України визначаються:
основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, підстави та
умови призначення (перерахунку) пенсій‖. Це дозволить забезпечити винятково
законодавчий рівень регулювання пенсійних правовідносин, а громадяни у
зв’язку з цим отримають відповідні гарантії реалізації права на призначення і
виплату пенсій.
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РОЗД Л 3.
КОНСТИТУЦ ЙН З С ДИ, ЩО З БЕЗПЕЧУЮТ Г Р НТ
РЕ Л З Ц

ПР

Н СОЦ

Л НИЙ З ХИСТ

3.1. Соціальне страхування як гарантія забезпечення права на
соціальний захист
Гарантії права на соціальний захист покликані забезпечити його реалізацію
в умовах побудови в Україні соціальної і правової держави. За наявності гарантій
його реалізації, це право перестає бути юридичною абстракцією і набуває ознак
соціального права, яке тісно взаємопов’язане із життям людини та якому
належить важлива роль у подоланні негативних наслідків соціального характеру.
За відсутності гарантій, вказує О. Ф. Скакун, права людини набувають форми
―заяв про наміри‖ [244, с. 187]. І, справді, без гарантій їхнього забезпечення,
права фактично втрачають можливість своєї реалізації, адже відсутність
механізмів втілення юридичних норм у життя ускладнює або ж, навіть, робить
неможливим трансформацію нормативного припису в поведінку управомочених
на його виконання суб’єктів.
Гарантії, як умови забезпечення реалізації прав людини, розглядаються у
наукові літературі крізь призму факторів та засобів, які роблять ці права
реальними та дієвими (С. М. Болдирєв [17, с. 13-14]) або умов, що забезпечують
їх фактичну реалізацію і надійну охорону для кожної людини (М. В. Вітрук
[28, с. 248], Ю. В. Гаруст [32, с. 90]), чи способів, якими забезпечується реальне
здійснення, охорона і захист прав громадян, припиняються та усуваються їхні
порушення (М. С. Строгович, А. П. Іванов та В. Н. Скобєлкін [15, с. 64]).
Таким чином, гарантії реалізації права людини на соціальний захист
закріплюються в конституційних нормах, чим підкреслюється їхня найвища
юридична сила серед інших законодавчо визначених правових гарантій та
важливість у правовому регулюванні відносин соціального захисту людини і
громадянина.
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З огляду на конституційно-правове закріплення у ст. 46 Основного Закону
нормативних приписів, покликаних гарантувати громадянам соціальний захист,
можна зробити висновок про те, що законодавець поряд із проголошенням права
на соціальний захист та визначенням його змісту, взаємодоповнює це право
гарантіями, покликаними забезпечити реалізацію вказаного права. Зокрема, право
на

соціальний

захист

гарантується:

1)

загальнообов’язковим

державним

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення; 2) створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів
для догляду за непрацездатними; 3) забезпеченням пенсіями та іншими видами
соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом існування, рівня життя
громадян, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановленого законом [74].
Як видається, загальнообов’язкове державне соціальне страхування як
гарантія

покликане

створити

фінансові

умови

функціонування

системи

соціального захисту населення у державі, а створення мережі соціальних закладів
становить організаційну складову, в межах якої гарантується надання соціальних
послуг. Крім цього, встановлення прожиткового мінімуму для соціальних виплат
та допомог тісно взаємопов’язано із фінансовим забезпеченням соціального
захисту, адже завдяки йому встановлюються мінімальні гарантії матеріального
забезпечення людини, чим реалізується мета та завдання права на соціальний
захист.
Норми права, що визначають гарантії реалізації права на соціальний захист
у науці права соціального забезпечення належать до окремих інститутів галузі
права або, навіть, обґрунтовується їх становлення у самостійні підгалузі права.
Наприклад, С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська виділяють у Особливій частині
права соціального забезпечення такі інститути як інститут забезпечення
загальнообов’язкового соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, інститут соціального обслуговування
та інші [29, с. 50-53].
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Тимчасом як, П. Д. Пилипенко, обґрунтовуючи наявність Спеціальної
частини права соціального забезпечення, включає до неї інститут страхових та
державних (нестрахових) пенсій, інститут страхових та державних допомог,
інститут соціальних пільг та соціального обслуговування тощо [117, с. 40-41].
Поряд з цим, В. Л. Стрепко відзначає появу соціально-страхового права як
підгалузі права соціального забезпечення [259].
Беззаперечно, соціальне страхування є важливим інститутом галузі права
соціального забезпечення, за допомого якого формується фінансова основа
функціонування системи соціального захисту людини і громадянина у нашій
державі. Воно, слугуючи гарантією забезпечення реалізації права особи на її
соціальний захист тісно взаємопов’язане із становленням громадянського
суспільства,

посиленням

державного

регулювання

соціальних

процесів,

розвитком фінансово-кредитних відносин, ускладненням соціально-демографічної
структури суспільства.
Соціальному страхуванню належить важливе місце у системі права
соціального забезпечення. Воно, становить собою комплекс норм права, які
формують цілий інститут галузі права соціального забезпечення. І хоч, природа
цього інституту є доволі дискусійною, адже чимало його норм мають
міжгалузевий характер та, все ж, за своїми регулятивними властивостями вони
більше належать до права соціального забезпечення.
Специфічна правова природа соціального страхування, надала можливість
С. М. Синчук, навіть, виділити страховий захист у системі соціального
забезпечення громадян, під яким науковець розуміє сукупність розподільчих і
перерозподільчих відносин з приводу відшкодування збитків та надання
допомоги непрацездатним з огляду на фактор соціального ризику [238, с. 376].
Водночас, поділяючи таку думку, В. Д. Базилевич та К. С. Базилевич зміст
страхового захисту розглядають у природному, економічному, соціальному,
юридичному та міжнародному аспектах [11].
Характеризуючи соціальне страхування як об’єктивне явище, необхідно
зазначити, що воно з’явилося на відповідному етапі розвитку суспільства і набуло
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ознак соціальної значимості на рубежі XIX—XX ст. Останнє століття стало, крім
того, періодом найбільшого розквіту соціального страхування з усіма його
позитивними властивостями, в тому числі і з огляду на вплив останнього на
правотворчу діяльність у сфері соціального захисту. Також, П. Д. Пилипенко
наголошує, що соціальне страхування – це колективна форма захисту людей, які
зазнали впливу соціального ризику [117, с. 69].
Соціальне страхування є основою забезпечення соціального захисту
громадян будь-якої держави. Як зауважує з цього приводу В. А. Рудик, усі
правомочності права людини на соціальний захист об’єднуються у два комплексні
елементи – право на соціальне забезпечення та право на соціальну допомогу.
Перше, реалізується або у системі соціального страхування за рахунок соціальнострахових коштів, або в системі державного соціального забезпечення, що
здійснюється на спеціальних умовах, визначених законом за рахунок коштів
державного бюджету [232, с. 18]. Крім того, в юридичній літературі соціальне
страхування розглядається ще й як одна з організаційно-правових форм
соціального забезпечення та як окремий інститут права соціального забезпечення
[117, с. 67].
Водночас, існує думка, що захист непрацездатних і малозабезпечених
громадян поступово переймається на себе державою та фінансується за рахунок
створення системи державного соціального страхування, де предметом стають ті
види допомог, які суспільство з метою досягнення соціальної стабільності прагне
гарантувати своїм членам [9, с. 12].
Загалом, соціальне страхування доволі ґрунтовно досліджено в науковій
літературі. Як явище об’єктивного порядку, його розглядають у соціальному,
економічному та правовому аспектах [117, с. 68]. Деякі науковці визначають
соціальне страхування

як

гарантовану державою систему матеріального

забезпечення громадян у разі тимчасової втрати працездатності, по старості, а
також систему інших заходів, спрямованих на матеріальне, культурно-побутове та
оздоровчо-профілактичне обслуговування (А. Г. Загородній) [45, с. 885] або ж як
систему відносин з розподілу та перерозподілу національного доходу, що
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полягають у формуванні за рахунок страхових внесків, які сплачуються
роботодавцями та працюючими громадянами, а також державних дотацій
спеціальних страхових фондів для утримання осіб, які не беруть участі в
суспільній праці (Т. А. Федорова) [273].
Певний інтерес викликає думка про те, що соціальне страхування є
невід’ємною частиною політики держави в соціальній сфері та передумовою
забезпечення соціальної справедливості в суспільстві, створення і підтримки
політичної стабільності (Ш. Бланкарт) [14, с. 412]. При цьому, Ю. Павленко
розглядає соціальне страхування як організаційно-фінансову систему [96, с. 30],
а М. А. Вігдорчик визначає як особливу форму організованої взаємодопомоги
[27, с. 15]. Зустрічаються, також, думки про те, що соціальне страхування є
системою заходів щодо матеріального забезпечення населення (І. Кичко)
[59, с. 159] чи, навіть, найважливішим елементом державної соціальної політики
у сфері управління ризиками відтворення населення (В. Й. Плиса) [105, с. 7].
Варто наголосити, що соціальне страхування має низку особливостей, які
характеризують його правову природу та відрізняють від цивільно-правового
особистого страхування. За висновком С. М. Синчук, сюди належить: 1) соціальне
страхування є виключно імперативним за характером: умови та порядок його
здійснення передбачені законом і не можуть бути змінені угодою сторін;
2) соціальне страхування здебільшого здійснюється за принципом обов’язкової
участі застрахованих осіб. Необхідність обов’язкової форми соціального
страхування

зумовлена

соціальними

ризиками,

можливістю

настання

непрацездатності особи та її важкого матеріального становища; 3) за чинним
законодавством про соціальне забезпечення лише наявність у особи певного
страхового періоду є підставою виникнення у неї права на відповідний вид
соціальної страхової виплати (пенсії, допомоги) за державною програмою
соціального забезпечення; 4) страховиками в системі соціального страхування
виступають спеціально створені державою некомерційні самоврядні організації –
соціальні страхові фонди; 5) соціальному страхуванню властива деперсоніфікація
страхової суми, яка не виступає об’єктом приватної власності застрахованої
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особи, а тому в разі її смерті чи ненастання страхового випадку використовується
іншими учасниками фонду; 6) для системи соціального страхування характерна
солідарна (колективна) відповідальність за індивідуальні соціальні ризики, яка
полягає у перерозподілі грошових ресурсів фондів між учасниками фонду
(застрахованими особами) за потребою у випадку настання соціального ризику;
7) страхове відшкодування в системі соціального страхування є співвідносним
середній заробітній платі застрахованої особи та узгоджується з прожитковим
мінімумом у державі [238, с. 378-380].
Розглядаючи

проблему

співвідношення

цивільного

та

соціального

страхування, автори посібника ―Право соціального забезпечення України‖ за
редакцією П. Д. Пилипенка наголошують, що панівна думка про належність
соціального страхування до різновидів цивільно-правового захисту та його
підпорядкованість нормам цивільного права не є достатньо аргументованою.
Насправді, соціальне та цивільне страхування, попри, наявність багатьох спільних
рис є різними правовими явищами [117, с. 69-70].
Зокрема, цивільно-правове страхування, наголошують автори посібника
―Право соціального забезпечення України‖ за редакцією П. Д. Пилипенка, на
відміну від соціального, є не колективною, а індивідуальною формою захисту
матеріальних інтересів людини. Це перша досить виразна відмінність соціального
страхування від цивільно-правового. Друга відмінність полягає у правовому
забезпеченні захисту людини від ризику. За цивільним правом, при страхуванні
передача відповідальності за настання страхового ризику вимагає обов’язкового
погодження інтересів обох сторін такої передачі. Зазвичай, вона досягається
завдяки

укладенню цивільно-правового договору страхування, який має

відповідати вимогам статей Цивільного кодексу України. Натомість соціальне
страхування передбачає особисту участь працівників у формуванні страхових
коштів, а тому й умови забезпечення з фонду соціального страхування не можуть
бути індивідуальними для кожного з них. Вони є однаковими для всіх. Тому,
умови надання соціальних страхових допомог чітко визначаються законодавством
України. І, нарешті, третя, остання відмінність полягає у різних способах
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організації цивільного та соціального страхування. Соціальне страхування
базується на єдиній загальнодержавній системі захисту людини від соціальних
ризиків, перелік яких передбачений законами України, а спеціальної системи
цивільного страхування не існує у природі [117, с. 69-70].
Таким чином, можна підкреслити специфічну сутність соціального
страхування та його індивідуальні особливості, що дає нам можливість
стверджувати про самостійність відповідного правового явища у соціальному
забезпеченні та виділити його відмінні ознаки від особистого цивільно-правового
страхування.
Питання запровадження соціального страхування у нашій державі як
самостійної системи, яка не взаємопов’язана із цивілістичним страхуванням було
поставлено ще у Концепції соціального забезпечення населення України, яка
схвалена Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3758XII. Тут, йшлося про те, що соціальне страхування становить собою джерело
матеріального забезпечення громадян. Поряд з цим, Концепцією було
задекларовано запровадження таких самостійних видів соціального страхування
як страхування на випадок безробіття, медичне страхування, страхування від
нещасного випадку на виробництві та пенсійне страхування [188].
В ч. 2 ст. 46 Конституції України, поряд з іншими, отримала своє
закріплення така гарантія соціального захисту як загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення [74]. Варто звернути увагу на те, що у конституційних нормах
проголошується в якості гарантії права на соціальний захист лише державне
соціальне страхування. Хоча, поряд з цим видом страхування існують й інші
(недержавні) його види, забезпечення їхнього функціонування, вочевидь, не
належить до тих обов’язків держави, які покладаються на неї конституційними
нормами.
Як вказують, С. В. Вишновецька та І. В. Новосельська, система
обов’язкового соціального страхування базується на принципі солідарності,
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згідно

з

яким,

здійснюється

перерозподіл

коштів

від

працездатних

непрацездатним, від здорових хворим, від працюючих – безробітним тощо
[29, с. 18].
У зв’язку із цим, наукою права соціального забезпечення, в залежності від
джерел утворення соціальних страхових фондів та з огляду на їх правове
становище, виділяються два види соціального

страхування – державне

загальнообов’язкове соціальне страхування та недержавне соціальне страхування
[117, с. 235].
Законодавством

України

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхуванням визначається як система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає
надання соціального захисту, що включає матеріальне 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 бюджетних та інших джерел, передбачених
законом [94].
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування як діяльність
йдеться у працях І. С. Ярошенко, яка вказує, що останнє становить собою,
діяльність працівників, роботодавців та держави по 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, та формуються шляхом
солідарної сплати страхових внесків роботодавцями та працівниками, а також
бюджетних та інших джерел, передбачених законом [289, с. 31-32].
Варто підкреслити наявність публічно-правових засад у державному
соціальному страхуванні. Тобто, поведінка усіх суб’єктів, їх права та обов’язки
визначаються тут законом. Законодавчого регулювання набувають і порядок та
розміри сплати страхових внесків, а також підстави та умови страхових виплат
[117, с. 236].
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Загальнообов’язкове державне соціальне страхування містить, також,
елементи добровільності. Зокрема, у нормативно-правових актах закріплено
перелік суб’єктів, які можуть добровільно взяти участь у системі соціального
страхування. У деяких видах загальнообов’язкового державного соціального
страхування право на виплати мають особи, які не є застрахованими
[117, с. 236].
Як вже зазначалось, ще одним видом соціального страхування є недержавне
соціальне страхування. Тут, на відміну від державного соціального страхування,
домінують приватноправові відносини, з огляду на що конституційні норми, які
зазвичай

відображають

державні

гарантії,

не

забезпечують

правового

регулювання відповідних відносин, які виникають з приводу реалізації
зазначеного виду соціального страхування. Як вдало резюмує з цього приводу
О. В. Солдатенко, державне соціальне страхування гарантується державою, а
недержавне соціальне страхування нею лише стимулюється [248, с. 109].
Приватноправовий

характер

недержавного

соціального

страхування

проявляється у тому, що порядок і розміри сплати страхових внесків
закріплюються в договорі між застрахованою особою та страховиком. Таким
договором, як правило, встановлюються підстави отримання страхових виплат та
їх розмір. При цьому, у недержаному соціальному страхуванні держава виступає
як гарант правовідносин, що виникають між учасниками такого страхування,
тобто вона не є суб’єктом правовідносин недержавного соціального страхування,
а здійснює лише контрольні функції [117, с. 236].
Поряд з цим, недержавне соціальне страхування іноді ще називають
добровільним соціальним страхуванням, але це не зовсім відповідає його
сутності. Насправді, у ньому можливо і простежуються ознаки вільної волі сторін,
адже участь в такому страхуванні здійснюється на підставі договору, однак, деякі
види недержавного соціального страхування все ж є обов’язковими для певних
категорій працівників [117, с. 237].
Варто зауважити й те, що добровільне соціальне страхування здійснюється
за правилами цивільно-правового договору. З огляду на, що правовою основою
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цього виду страхування є закони України ―Про страхування‖ [200] та ―Про
недержавне

пенсійне

забезпечення‖

Серед

[162].

видів

добровільного

страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і
страховиком, можна виділити як страхування життя, страхування від нещасних
випадків, так і медичне страхування, страхування здоров’я на випадок хвороби, і
навіть страхування медичних витрат. Добровільне страхування, на думку
П. Д. Пилипенка, також, можна віднести й до соціальної сфери [117, с. 238].
Подібної позиції дотримується І. О. Гуменюк, яка вказує, що добровільне
страхування є соціальним за наступних обставин: 1) виконує функції основної та
додаткової

форми

добровільного

та

соціального
обов’язкового

забезпечення;
соціального

2)

однорідність

страхування

відносин

обумовлена

соціальними ризиками (їх зміст однаковий, метод правового регулювання –
різний); 3) до соціального забезпечення відносять системи, що функціонують,
як результат спільних дій підприємців і працівників [36, с. 9].
Повертаючись

до

загальнообов’язкового

державного

соціального

страхування, як конституційної гарантії соціального захисту в нашій державі,
необхідно звернути увагу, що домінуючими відносинами предмету правового
регулювання правовідносин соціального страхування вважаються саме суспільні
відносини, що виникають з приводу такого виду страхування. Відтак, правову
базу загальнообов’язкового державного соціального страхування становлять такі
нормативно-правові

акти

як:

Основи

законодавства

України

про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [94]; Закон України ―Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування‖ [155]; Закон України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

на

випадок

безробіття‖

[144];

Закон

України

―Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ [146]; Закон України
―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці‖ [127] та інші.
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Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у ст. 4 визначають види загальнообов’язкового державного
соціального страхування, які існують в нашій державі. До них, зокрема,
належить: пенсійне страхування; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності; медичне страхування; страхування від нещасного випадку на
виробництві

та

професійного

захворювання,

які

спричинили

втрату

працездатності; страхування на випадок безробіття та інші види страхування,
передбачені законами України. Цей перелік видів соціального страхування не є
вичерпним, у зв’язку із чим, в законодавстві можуть запроваджуватися інші види
соціального страхування не передбачені Основами, однак із урахуванням засад
соціального страхування, викладених в останніх [94].
Як видається, Основи законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування слугують своєрідним уніфікованим нормативноправовим актом, який має на меті забезпечити єдиний підхід у правовому
регулюванні відносин соціального страхування у законодавстві про соціальне
забезпечення громадян. Така тенденція є позитивною з огляду на відсутність
єдиного кодифікованого акту в праві соціального забезпечення, який би визначав
основи соціального страхування громадян.
Згаданий нормативно-правовий акт визначає принципи та загальні правові,
фінансові й організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального
страхування громадян, водночас, норми права, що стосуються певних видів
страхування містяться й у спеціальних законодавчих актах, які регулюють або
один вид страхування, або об’єднують декілька.
Наприклад, такий вид загальнообов’язкового державного соціального
страхування як пенсійне страхування визначено Законом України ―Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ [146]. Тут, йдеться як про
коло осіб, які підлягають такому страхуванню, умови набуття ними прав на
пенсійні виплати, про види пенсійних виплат, їх мінімальні розміри, так і
організацію системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
порядок здійснення управління в цій системі.
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Зокрема, особами, які підлягають пенсійному страхуванню згідно зі ст. 11
цього Закону є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно
до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, в філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах цих підприємств та організацій, в громадських об’єднаннях, у
фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або
працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи
(надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у
фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Також, до числа
таких осіб належать фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну
професійну діяльність, громадяни України, які працюють у розташованих за
межами України дипломатичних представництвах та консульських установах
України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств
та організацій й інші [146].
Вказані особи підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню, яке здійснюється шляхом сплати страхувальниками страхових
внесків на пенсійне страхування. Зокрема, в залежності від виду зайнятості,
страхувальниками можуть бути роботодавці (юридичні або фізичні особи),
військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду),
грошове забезпечення, допомоги, надбавки або компенсації чи, навіть,
застраховані особи самостійно.
У разі самостійної сплати застрахованими особами страхових внесків має
місце їх добровільна участь у системі пенсійного страхування. Наприклад, у ст. 12
Закону України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖
закріплено право особи на добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування. Таким правом наділяються лише особи, які
не належать до числа осіб, що підлягають обов’язковому страхуванню. А саме
особи, яким виповнилося шістнадцять років, включаючи тих, що навчаються за
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денною формою навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі або
докторантурі, а також деякі інші категорії осіб [146].
Особливістю добровільної участі в пенсійному страхуванні є те, що у ньому
можуть брати участі, також, іноземці та особи без громадянства. Умовами їх
участі є постійне проживання або зайнятість на території нашої держави, крім
випадків, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Невід’ємним елементом соціального страхування вважається, також,
страховий стаж. Законодавець у ст. 24 Закону України ―Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування‖ визначає його як період (строк), протягом якого
особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за
який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок [146]. Цей стаж дає право на призначення певних соціальних
виплат (надання соціальних послуг) у системах соціального страхування
громадян. Наприклад, страховий стаж має своє значення для виду, розмірів,
пільгового пенсійного забезпечення особи тощо.
Законодавством регламентуються правила зарахування страхового стажу
громадян України, здобутого на території іноземних держав. Зокрема, умови та
порядок визнання і зарахування такого стажу, передбачаються у міждержавних
угодах, що укладаються з певними державами. Так, в Угоді між Україною та
Республікою Польща про соціальне забезпечення закріплено правила обчислення
страхового стажу. Тут йдеться про періоди сплати страхових внесків, періоди
роботи за наймом або самостійної трудової діяльності, визначені або визнані
такими законодавством, згідно з яким вони накопичені, а також періоди,
прирівняні до них, відповідно до законодавства Договірних Сторін [270].
Угодою, також, передбачено сумування страхового стажу. Зокрема, у ст. 12
встановлено правила вираховування компетентною установою, у необхідному
обсязі, страхового стажу, набутого відповідно до законодавства іншої Договірної
Сторони так, ніби цей страховий стаж набутий відповідно до законодавства, яке
вона застосовує, за умови, що цей стаж не співпадає та якщо законодавство однієї
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Договірної Сторони ставить в залежність набуття, збереження або поновлення
права на пенсію від набуття страхового стажу.
Інше правило, яка знайшло своє закріплення у цій же статті полягає в тому,
якщо законодавство однієї Договірної Сторони ставить в залежність отримання
права на пенсію від набуття страхового стажу у професії, на яку поширюється
страхування, що функціонує в спеціальній системі, або від виконання певної
трудової діяльності, то страховий стаж, набутий в цій професії або при виконанні
такої трудової діяльності відповідно до законодавства іншої Договірної Сторони,
підсумовується при призначенні пенсії [270].
Аналогічні правила передбачені в Угоді між Україною та Португальською
Республікою про соціальне забезпечення [269], в Угоді між Україною і
Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян [267] та ін.
Повертаючись до видів загальнообов’язкового державного соціального
страхування, варто відзначити такі їх різновиди як у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також медичне
страхування. Про них йдеться у Законі України ―Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування‖ [145]. Хоча й тут в ст. 1 медичне страхування
належить до терміну ―види страхування‖, який застосовується у згаданому
нормативно-правовому акті, проте за своєю структурою цей акт складається,
поряд з іншими, з таких двох основних розділів як загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві

та

професійного

захворювання,

які

спричинили

втрату

працездатності.
Цей Закон, крім визначення кола осіб, які підлягають таким видам
страхування, страхових виплат у межах системи страхування, а також умов та
підстав їх нарахування, встановлює правові засади діяльності Фонду соціального
страхування України, який є органом, що здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного

139
випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним
страхуванням,

провадить

акумуляцію

страхових

внесків,

контроль

за

використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші
функції згідно із затвердженим статутом [145].
Що ж до медичного страхування, то станом на сьогодні, у Верховній Раді
України представлено декілька альтернативних законопроектів, які покликані
запровадити загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування у
нашій

державі.

Із

запропонованих,

основним

є

проект

Закону

―Про

загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні‖ № 4981 від
14.07.2016 р. [149], інші ж, альтернативні законопроекти із подібними назвами
внесено під номерами 4981-1 від 18.07.2016 р. [148] та 4981-2 від 02.08.2016 р.
[147].
До видів загальнообов’язкового державного соціального страхування
належить, також, страхування на випадок безробіття. Його правові, фінансові та
організаційні засади визначаються Законом України ―Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття‖ [144]. Цей Закон
визначає систему прав, обов’язків і гарантій, які передбачають 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.
Отже, підсумовуючи можемо відзначити, що загальнообов’язкове державне
соціальне страхування є однією із важливих гарантій конституційного права на
соціальний захист, яка реалізується через надання матеріального забезпечення та
соціальних послуг застрахованим особам (членам їх сімей) у разі настання
страхових випадків за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати
страхових платежів роботодавцями та особами, в користь яких здійснюється
страхування, а також, бюджетних асигнувань та інших не заборонених законом
джерел.
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3.2. Створення спеціалізованої мережі закладів, що покликані забезпечити
реалізацію громадянами права на соціальний захист
Функціонування в нашій державі спеціалізованої мережі закладів, які
покликані забезпечити реалізацію права на соціальний захист, передусім,
спрямовано на організацію соціального обслуговування громадян. За своїм
функціональним призначенням соціальні заклади забезпечують осіб у випадках
встановлених законом засобами, які є необхідними та співмірними для подолання
негативних обставин соціального характеру, що мають місце у їхньому житті.
Сьогодні на ринку соціального обслуговування виділяють декілька видів
соціальних закладів. Це, ті що створені органами публічної влади, громадськими
організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями та окремими
громадянами. Поряд з цим, в сучасних умовах істотно змінилися засади їх
функціонування,

що

супроводжується

переходом

від

колективних

до

індивідуальних форм роботи з громадянами. Вказане пояснюється ще й
підвищенням ролі людини як найвищої соціальної цінності в сучасних умовах
розвитку держави та розширенням основних напрямів її соціальної політики
серед осіб, які зазнали соціальних ризиків.
Передусім, мережа соціальних закладів становить організаційну або ж як її
ще називають структурну складову соціального обслуговування громадян, а їх
діяльність ні що інше як функціональну. Тобто, з метою ефективної реалізації
права на отримання соціальних заходів, необхідним є створення певної
організації інституцій, які можуть функціонувати як у взаємозв’язку, так і
незалежно одна від одної. Об’єднує такі інституції лише їх мета та завдання, що
спрямовуються на соціальний захист людини і громадянина.
На організаційну або ж структурну складову соціального обслуговування
наголошується в Європейській соціальній хартії. Зокрема, у ст. 14 якої закріплено
право на користування послугами соціальних служб. Тобто, для надання певного
комплексу соціальних заходів та ефективного здійснення права на соціальне
обслуговування держава зобов’язується сприяти функціонуванню служб або
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створювати служби, які, завдяки використанню методів соціальної роботи,
сприяли б підвищенню добробуту і розвитку як окремих осіб, так і груп осіб у
суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища. Крім цього,
Хартією покладається на державу заохочення до участі в створенні або
функціонуванні соціальних служб як окремих громадян, так і недержавних
організацій [42].
Без сумніву, не менш важливими для функціонування соціальних закладів в
нашій державі є конституційні засади їх створення та діяльності. Зокрема, у ст. 46
Основного Закону, разом з іншими гарантіями реалізації права на соціальний
захист, проголошується створення мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними [74]. Водночас, законодавець таку
мережу закладів відносить до гарантій права на соціальний захист, що дозволяє
зробити висновок про наявність переваг та недоліків формулювання вказаної
конституційної норми.
До перших варто віднести універсальність та актуальність такої норми
щодо правовідносин, які регулюються тимчасовим законодавством. Іншими
словами, зміна або ж трансформація правовідносин соціального обслуговування
не потребуватиме внесення змін до конституційних норм з огляду на їх досить
загальне формулювання. Крім цього, можна стверджувати про закріплення на
найвищому рівні правового регулювання суспільних відносини щодо створення
мережі соціальних закладів, форм їх власності, а також соціального призначення
– догляду за непрацездатними. Відтак, логічним буде висновок про наявність в
Основному Законі засад організації соціального обслуговування громадян в
нашій державі, а саме за допомогою створення мережі соціальних закладів.
Натомість,

недоліками

згаданих

приписів

буде

відсутність

чітко

встановлених обов’язків держави щодо створення та забезпечення діяльності
таких закладів, а також, можливості захисту громадянами своїх соціальних прав
безпосередньо на підставі конституційних норм у випадку невиконання
державою чи неналежного виконання нею своїх зобов’язань в сфері організації
закладів соціального обслуговування.
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Разом з тим, встановлення єдиної мети діяльності соціальних закладів –
лише догляду за непрацездатними дещо звужує сферу законодавчо визначеної їх
діяльності в державі, у зв’язку із чим, має місце обмеження конституційноправового регулювання правовідносин соціального обслуговування громадян.
Варто також наголосити, що попри використання в конституційних нормах
терміну – ―мережа державних, комунальних, приватних закладів‖, в науці права
соціального забезпечення використовуються інші назви для позначення вказаних
соціальних інституцій. Зокрема, Н. Б. Болотіна обґрунтовує запровадження
терміну ―суб’єкти надання певного соціального блага‖, і такими називає
уповноважені державою спеціальні органи та установи, що відповідно до
наділених повноважень надають соціальні послуги [19, с. 138].
Натомість, С. М. Синчук, вважає доречним використовувати для цього
термін – ―надавач соціальної послуги‖. Тобто, вона розглядає надавачем
соціальної послуги правосуб’єктного згідно з нормами права соціального
забезпечення соціально зобов’язаного учасника соціально-забезпечувальних правовідносин, основою галузевого правового статусу якого є юридичний обов’язок
– забезпечити (надати) отримання належного соціально-правоможній особі та
відповідного (адекватного, співвідносного) соціальному ризику соціальнозабезпечувального надання [237, с. 124].
Законодавче закріплення отримали терміни ―суб’єкти, що надають
соціальні послуги‖ [195] та ―надавачі соціальних послуг‖ [194]. При цьому,
конституційно проголошена мережа соціальних закладів не підміняється
термінами ―суб’єктів, що надають соціальні послуги‖ чи ―надавачів соціальних
послуг‖, які за своїм змістом є значно ширшими, а належить до одного із його
видів, поряд із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми
власності й господарювання, а також фізичними особами, які надають відповідні
соціальні заходи.
Звідси, можемо зробити висновок про те, що ст. 46 Конституції України
[74] проголошує як гарантію права на соціальний захист, створення лише одного
із суб’єктів, які надають соціальні послуги – соціальних закладів різних форм
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власності. А підміна конституційного терміну ―мережа закладів для догляду за
непрацездатними‖ такими запропонованими у науці термінами як ―суб’єкти, що
надають соціальні послуги‖, або ―надавачі соціальних послуг‖ чи, навіть,
―суб’єкти надання певних соціальних благ‖ не відповідає ―букві‖ Конституції
України.
Якщо звернутись до словникової літератури, то ―мережа соціальних
закладів‖ подається тут як сукупність однорідних закладів, що мають спільну
мету, завдання та покликані забезпечити єдиний результат – реалізацію
громадянами права на соціальний захист [3]. Відтак, тлумачення цього терміну
відображає як організаційну (структурну) складову соціального обслуговування
громадян, так і окреслює її мету та завдання діяльності.
Базовий Закон України у сфері надання соціальних послуг особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги ―Про соціальні послуги‖ від 19.06.2003 року № 966-IV [195] не
розкриває поняття закладу для догляду за непрацездатними, а лише, як вже
згадувалося, відносить його до одного із суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Аналогічний підхід знайшов своє закріплення й в Законі України ―Про соціальні
послуги‖ від 17.01.2019 року № 2671-VIII, де у ст. 13 установи та заклади надання
соціальних послуг належать до надавачів соціальних послуг [194].
У науковій літературі пропонується мережу соціальних закладів розглядати
через систему закладів, що функціонують у певних галузях освіти, науки,
культури, охорони здоров’я, соціального захисту і мають на меті підтримку
соціально незахищених верств населення [41, с. 421]. Таке визначення ―закладів‖
через ―заклади‖ не розкриває їх правової природи, адже у визначенні присутнє
слово із терміна, який визначається (явне визначення). Послугуючись широким
розумінням соціальних закладів, автор вказаного визначення звертає увагу ще й
на їх особливості, а саме: цільове призначення, сфера функціонування, а також
клієнтів, яким вони надають соціальні послуги [41, с. 421].
Ще

одне

визначення

спеціалізованої

мережі

соціальних

закладів

зустрічається у підручнику ―Право соціального забезпечення України‖ за
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редакцією П. Д. Пилипенка. Тут, вона розглядається як система суб’єктів, що
безпосередньо надають таке забезпечення, і суб’єктів, які сприяють особам у його
отриманні [117, с. 173-174].
Цікаво, що у законодавстві України, яке регулює основи створення та
функціонування юридичних осіб в нашій державі, також, немає визначення
поняття закладу в розумінні організації. Якщо ж звернутися до суміжних
правовідносин, які регулюються соціальним правом – освітянські та медичні, то
тут присутні такі терміни як ―заклад освіти‖ [169] чи ―заклад охорони здоров’я‖
[95], і їм спеціальне законодавство надає у класичному розумінні визначення
юридичної особи.
Тому, на наше переконання, правильним буде розгляди соціальні заклади як
створені у встановленому законом порядку юридичні особи публічного чи
приватного права незалежно від форми власності чи організаційно-правової
форми або, навіть, їх відокремлені підрозділи, основною метою діяльності яких є
надання соціального обслуговування особам (окремим соціальним групам), які
перебувають у складних життєвих обставинах і самостійно не взмозі їх подолати.
Якщо ж в конституційних нормах соціальним закладом є юридична особа,
тоді що ж становить їх мережу. Відповіді на це питання у чинному законодавстві
про соціальне забезпечення немає. А наука права соціального забезпечення
розглядає останню як ―систему‖, що видається не зовсім правильним з огляду на
їх види та призначення у сфері надання соціального обслуговування громадянам.
Очевидно, ―мережа‖ за своїм значенням мала б визначатись як сукупність
однорідних підприємств, установ, організацій, розташованих на певній території
[3]. А тому, визначати мережу соціальних закладів як систему є помилкою з
огляду на відсутність їх підпорядкованості, взаємозв’язку та підзвітності один
одному, якщо при цьому вони не становлять тісно взаємопов’язаного утворення,
яке б мало ознаки системи.
Наприклад, у літературі існує поділ соціальних закладів на заклади, що
уповноважені

законодавством

на

здійснення

соціального

обслуговування

громадян (державні органи спеціальної компетенції, соціальні страхові фонди,
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спеціалізовані державні підприємства та установи) і тих, які надають його на
добровільних засадах [117, с. 173-174]. Між цими двома видами закладів
відсутня будь-яка системність, вони діють самостійно, відповідно до своєї
компетенції та закріплених завдань у сфері соціального обслуговування
громадян. Спільним, що їх об’єднує є лише діяльність в сфері надання
соціального обслуговування, яка здійснюється у відповідності із законодавством
про соціальне забезпечення.
Як видається, говорити про наявність системи соціальних закладів можна
лише в межах публічної влади, де їх засновниками виступають державні органи
або органи місцевого самоврядування. Тут, соціальні заклади, як вказує
Н. Б. Болотіна поділяються на загальні або тих, що спеціалізуються на
обслуговуванні окремих груп населення [19, с. 139], а О. І. Кульчицька робить
висновок про те, що суб’єкти, які покликані забезпечити реалізацію громадянами
права на соціальний захист поділяються на: 1) заклади, які надають соціальне
забезпечення (державні органи, соціальні страхові фонди, спеціалізовані державні
підприємства та установи); 2) заклади, які сприяють в отриманні соціального
забезпечення [77, с. 6].
Власне цією публічною сферою тісний взаємозв’язок таких соціальних
закладів обмежується. Адже соціальні заклади приватного права, фізичні особи –
підприємці, які відповідають критеріям суб’єктів, що надають соціальні послуги,
а також фізичні особи, не підпорядковуються як публічним закладам, так і один
одному, коли діють на засадах рівності, самостійності та незалежності.
Т. В. Сич з цього приводу наводить класифікацію соціальних закладів у
залежності від форм їх власності, покладених завдань та інших критеріїв.
Зокрема, за формою власності пропонується поділяти соціальні заклади на
державні та інших форм власності, тобто недержавні. Також, соціальні заклади
можуть диференціюватися у залежності від їх типів, термінів надання соціальних
послуг, клієнтів цих закладів, режимом надання соціальних послуг та джерелами
фінансування [243, с. 128-132].
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Я. І. Юрків пропонує брати за основу класифікації соціальних закладів
такий критерій як категорії клієнтів, що в них обслуговуються. У зв’язку із цим,
науковець поділяє їх на заклади для людей похилого віку, заклади для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування; заклади для безпритульних дітей;
заклади для бездомних громадян та осіб, які звільняються з місць позбавлення
волі [41, с. 425-427].
Таким чином, використання у ст. 46 Основного Закону [74] слова ―мережа‖
соціальних закладів не є тотожним їх системі з огляду на різновиди таких
закладів, а також відсутність між ними взаємозв’язків, які б проявлялися у
вигляді

координації,

підпорядкування,

підзвітності.

Очевидно,

мережею

соціальних закладів можна було б вважати сукупність однорідних суб’єктів, що
надають соціальне обслуговування у встановлених законом випадках [223].
Що стосується мети діяльності мережі соціальних закладів – догляд за
непрацездатними, то видається, що таке її формулювання істотно звужує сферу
діяльності соціальних закладів, адже здійснення лише догляду і лише
непрацездатних вказує на надання тільки одного виду соціальних послуг для
певної категорії громадян.
Догляд за непрацездатними, у зв’язку із вузькою сферою застосування, не
охоплює усіх видів соціального обслуговування громадян, що мають місце в
нашій державі. Наприклад, він може виражатися у здійсненні спостереження за
станом здоров’я осіб похилого віку, інвалідів, хворих і надання їм соціальної
послуги денного догляду чи здійснення заходів щодо профілактики захворювань,
збереження здоров’я, харчування осіб похилого віку, інвалідів, хворих, або
здійснення допомоги в самообслуговуванні, формуванні та підтримці навичок
самообслуговування у таких осіб [263].
За такого підходу, поза конституційним регулюванням залишаються інші
види соціального обслуговування, чи навіть деякі категорії вразливих осіб, які
потребують соціального захисту. Наприклад, в науці права соціального
забезпечення мета діяльності соціальних закладів подається як надання кожному
члену суспільства можливостей вільно розвиватися, реалізувати свої здібності, а
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також запобігання соціальній напруженості [243, с. 127]. Таке наукове
тлумачення дещо її розширює і не розкриває особливостей та специфіки
діяльності соціальних закладів, що б вирізняло їх поміж інших закладів. Тому, під
таку мету діяльності можна підвести і освітні чи, навіть, медичні заклади.
Заслуговує

уваги

позиція

авторів

підручника

―Право

соціального

забезпечення України‖ за редакцією П. Д. Пилипенка, де йдеться про те, що
діяльність соціальних закладів, яка спрямована на підтримку осіб похилого віку,
непрацездатних, сімей, що мають дітей, а також деяких інших категорій
громадян, охоплюються такою важливою складовою соціального забезпечення як
соціальне обслуговування [117, с. 146]. Очевидно, тут варто погодитися, адже усі
соціальні заклади створюються з однією метою – надання громадянам
соціального обслуговування у випадках, встановлених законом.
Тому, закріплення у конституційних нормах соціального догляду лише за
непрацездатними, в той час як соціальне обслуговування включає в себе систему
соціальних заходів (сприяння, підтримку і послуги) [195], означає, що соціальне
обслуговування та соціальні послуги співвідносяться між собою як ціле і частина.
А тому, конституційно-правове регулювання лише частини (однієї соціальної
послуги) не відповідає правовій природі Основного Закону як універсального,
стабільного нормативно-правового акту, норми якого регламентують найбільш
важливі суспільні відносини в державі.
Беззаперечним є те, що в межах соціального обслуговування надаються
соціальні послуги догляду за непрацездатними, у зв’язку із чим, соціальне
обслуговування можна розглядати в широкому та вузькому його розумінні.
У першому, соціальне обслуговування становить комплекс норм права, які
регулюють правовідносини щодо суб’єктів, які надають соціальні послуги,
встановлюють види та порядок надання таких послуг. Як суб’єктивне право
особи (юридична можливість), соціальне обслуговування розглядається у
вузькому його розумінні.
Відсутність на конституційному рівні регламентації засад правовідносин
соціального обслуговування, і підміна їх лише одним видом соціальних послуг –
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догляд за непрацездатними, має ряд негативних наслідків у сфері соціального
захисту людини. На важливості конституційного закріплення соціального
обслуговування

наголошується,

також,

у

науковій

літературі.

Зокрема,

В. О. Гончаров розглядає право на соціальне обслуговування як організаційноправову форму соціального забезпечення у трьох взаємопов’язаних аспектах, а
саме як: право, що відображає рівень матеріального добробуту держави і
суспільства, та їх здатність забезпечити гідний рівень життя особи; природне
право людини, яке не має територіальних чи національних обмежень; і нарешті,
суб’єктивне право людини, що забезпечує її юридичними можливостями
[35, с. 12-13].
Поряд з цим, в науці соціальне обслуговування розглядається у вузькому та
широкому його розумінні. Зустрічаються його визначення як системи послуг, які
надаються громадянам в різних сферах суспільного споживання – широке його
значення. І, вузьке – один з видів соціального забезпечення населення, метою
якого є соціальна підтримка визначених законодавством категорій громадян [233,
с. 9]. Зрештою, із такими поглядами на соціальне обслуговування важко
погодитися, адже останнє не зводиться лише до соціальних послуг й в межах
такого обслуговування може здійснюватися як соціальна підтримка, так і
соціальне сприяння.
Як соціальну політику держави та діяльність соціальних служб, розглядає
соціальне обслуговування В. О. Гончаров [35, с. 11] у широкому та вузькому його
розумінні. Однак, дещо спірним є запропоноване науковцем визначення
соціального обслуговування, з огляду на яке, останнє ототожнюється із
соціальними послугами. Водночас, таке ототожнення часто зустрічається й в
наукових працях М. Л. Захарова, Є. Г. Тучкової [50], Б. І. Сташківа [254],
М. В. Філіппової [115]. На думку цієї групи науковців, уся система соціального
обслуговування спрямована на забезпечення громадян виключно соціальними
послугами.
Тут, слід підтримати П. Д. Пилипенка, який вважає, що до соціального
обслуговування належить соціальна підтримка, надання різного виду послуг й
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матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації і реабілітації громадян,
які перебувають у важких життєвих обставинах [117, с. 452-453]. Наголошується
на здійсненні соціального обслуговування не лише у вигляді соціальних послуг,
також, Н. М. Стаховською [253, с. 132] та В. П. Галагановим [31, с. 437]. Вони
вважають, що соціальні послуги є лише однією із форм соціального
обслуговування поміж пільг, натуральних чи інших форм.
Як бачимо, соціальне обслуговування можна розглядати як зовнішню
форму діяльності суб’єктів, що надають соціальні заходи особам, які перебувають
в складних життєвих обставинах соціального характеру. При цьому, такі
соціальні заходи можуть бути різними за своїм характером, наприклад, як
економічні, медичні, правові, психологічні, реабілітаційні та інші.
Разом з тим, розвиток суспільних відносин у сучасних умовах потребує
перегляду деяких видів соціального обслуговування на предмет їхньої
відповідності соціальним потребам людини. З цією метою вдалим буде
запровадження соціального аудиту. Він, як видається повинен об’єднувати в собі
комплекс правових, економічних, організаційних та інших інструментів,
покликаних перевірити: 1) відповідність того чи іншого виду соціального
обслуговування соціальним потребам людини, яка має право на таке
обслуговування; 2) співмірність та ефективність соціальної послуги (соціального
заходу) щодо соціального ризику особи; 3) можливість (реальність) подолання
соціального ризику особи або зменшення його несприятливих наслідків, з метою
підтримання належних умов життєдіяльності людини.
Із цього можна зробити висновок про те, що соціальному обслуговуванню
належить пріоритетна роль у сфері соціального забезпечення людини і
громадянина, а створення мережі соціальних закладів є лише організаційним
елементом

такого

обслуговування.

конституційно-правове

регулювання

Тому,

невиправданим

правовідносин

надання

є

обмежене
соціального

обслуговування, яке не відображає основ (базису) ринку соціальних заходів, які
надаються особам в нашій державі, а відтак приписи ст. 46 Конституції України
[74] частково позбавлені можливості впливати на створення, зміну й визнання
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такими, що втратили свою чинність норм законодавства у сфері соціального
обслуговування громадян.
Маючи на увазі те, що соціальне обслуговування громадян займає
пріоритетне місце у їх соціальному забезпеченні, і при цьому, мережа соціальних
закладів є лише організаційним елементом такого обслуговування, не важко
зробити висновок, що за таких умов найважливішим учасником правовідносин
щодо отримання соціального обслуговування є споживач такого обслуговування.
Стаття 46 Конституції України оперує поняттям ―непрацездатні особи‖.
Зокрема, для догляду за такими особами створюється мережа державних,
комунальних, приватних закладів [74]. Однак, як видається, таке конституційне
формулювання не зовсім відповідає колу споживачів, які управомочені на
отримання соціальних заходів за законодавством України.
Як вже наголошувалось, конституційна регламентація лише догляду за
непрацездатними потребує внесення змін та доповнень з метою приведення
приписів Основного Закону до сучасного стану соціального обслуговування в
нашій державі. У зв’язку із чим, не доцільно вживати термін ―непрацездатні
особи‖, для позначення громадян, які мають право на отримання соціальних
заходів.
Насправді у законодавстві права соціального забезпечення йдеться про осіб,
які наділяються різним статусом, і в залежності від цього у них виникає
юридична можливість отримувати відповідні соціальні заходи. Наприклад, особи
віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або
інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готові та
здатні приступити до роботи користуються правом на отримання низки
соціальних послуг, передбачених Законом України ―Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття‖ [144]. Тобто, такі особи
не є непрацездатними, а більше того, з огляду на свої фізичні та інтелектуальні
властивості готові та здатні виконувати роботу, але як безробітні, вони мають
право на отримання соціального обслуговування (професійна підготовка або
перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих
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навчальних закладах, профорієнтація; пошук підходящої роботи та сприяння у
працевлаштуванні тощо).
Для прикладу, у новому Законі України ―Про соціальні послуги‖ від
17.01.2019 року № 2671-VIII щодо осіб (сімей), яким надаються соціальні послуги
використовується

достатньо

сучасний

та науково обґрунтований

термін

―отримувачі соціальних послуг‖ [194]. А отже, і у Конституції України [74]
необхідно осучаснити термінологію як щодо ―мережі соціальних закладів‖, так і
щодо поняття ―непрацездатні особи‖.
В нашій державі мережа суб’єктів, що надають соціальні послуги
характеризується розгалуженістю та численністю, що деякою мірою є негативним
наслідком для споживачів соціальних послуг. Наприклад, у підручнику ―Право
соціального забезпечення України‖ за редакцією П. Д. Пилипенка виділяються:
управління праці та соціального захисту; територіальні центри соціального
обслуговування; відділення соціальної роботи вдома, соціально-побутової та
медико-соціальної реабілітації, а також низка інших [117, с. 455].
Вважаємо, що існує потреба в оптимізації діяльності таких суб’єктів для
спрощення доступу громадян до соціального обслуговування. З цією метою
пропонується запровадження моделі єдиних центрів (офісів) надання соціального
обслуговування, які об’єднуватимуть у своєму складі спеціалістів різних галузей
та надаватимуть широкий спектр соціальних заходів (сприяння, підтримку і
послуги). Така модель покликана створити умови для спрощеного доступу
споживачів до тієї чи іншої соціальної послуги, своєчасного та ефективного їх
отримання із найменшими часовими та матеріальними затратами. Також, за таких
умов матиме місце бюджетна економія в фінансуванні діяльності таких закладів,
з огляду на єдині приміщення їх функціонування та скорочення матеріальнотехнічного забезпечення.
Найбільш виправданим та ефективним створення таких центрів (офісів)
буде

на

рівні

об’єднаних

територіальних

громад,

де

простежується

важкодоступність соціальних послуг, у зв’язку із віддаленістю суб’єктів надання
соціального обслуговування від громадян. Із запровадженням таких центрів
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(офісів), отримання соціальних послуг буде можливим за місцем проживання
особи, адже робочі місця працівників різних суб’єктів надання соціальних послуг
розташовуватимуться безпосередньо в окремих населених пунктах. Це дозволить
громадянам безперешкодно отримувати базові соціальні заходи за місцем свого
проживання.
Також, не менш важливими умовами підвищення ефективності соціального
обслуговування та його адаптації до сучасних соціальних потреб громадян є
співпраця органів публічної влади із недержавними інституціями – фізичними та
юридичними особами приватного права. З цього приводу, С. М. Синчук
[237, с. 124] обґрунтовує навіть відповідну теорію соціально зобов’язаних
суб’єктів, яка на її думку, пов’язана із новими недержавними організаційноправовими формами соціального забезпечення.
У Законі України ―Про соціальні послуги‖ від 19.06.2003 року № 966-IV
[195] закріплено правові основи для функціонування недержавних суб’єктів, що
надають соціальне обслуговування громадянам. Подібні положення щодо
залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору збережені й у
новому Законі України ―Про соціальні послуги‖ від 17.01.2019 року № 2671-VIII
[194].
При цьому, посилення їх участі на ринку соціальних послуг матиме
позитивні аспекти для споживачів таких послуг, що пояснюється появою
конкуренції в сфері соціального обслуговування громадян. Крім, зростання якості
надання соціальних заходів, органи публічної влади отримають можливість
делегування

частини

своїх

повноважень

в

сфері

надання

соціального

обслуговування особам приватного права, що у свою чергу, буде доповнювати
публічні види соціальної діяльності держави, а деякою мірою, зможе підміняти її
повноваження у сфері соціального обслуговування.
Як бачимо, в Основному Законі України фактично закріплюються засади
організації
проявляється

соціального
у

обслуговування

створенні

мережі

громадян

соціальних

нашої

закладів

держави,

для

догляду

що
за

непрацездатними і, при цьому, встановлення єдиної мети діяльності соціальних
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закладів – лише догляд за непрацездатними, істотно звужує сферу законодавчо
визначеної їх діяльності. У цьому, як видається, має місце обмеження
конституційно-правового

регулювання

правовідносин

соціального

обслуговування громадян.
Що стосується соціальних закладів, то це передусім, створені у
встановленому законом порядку юридичні особи публічного чи приватного права
незалежно від форми їх власності чи організаційно-правової форми або, навіть, її
відокремлені підрозділи, основною метою діяльності яких є надання соціального
обслуговування особам (окремим соціальним групам), які перебувають у
складних життєвих обставинах і самостійно не взмозі їх подолати. При цьому,
мережа таких закладів становить сукупність однорідних суб’єктів, що надають
соціальне обслуговування у випадках, встановлених законом.
Соціальне обслуговування можна розглядати як зовнішню форму діяльності
суб’єктів, що надають соціальні заходи особам, які перебувають в складних
життєвих обставинах соціального характеру. При цьому, такі соціальні заходи
можуть бути різними за своїм характером, наприклад, як економічні, медичні,
правові, психологічні, реабілітаційні та інші. Такому обслуговуванню належить
пріоритетна роль у сфері соціального забезпечення людини і громадянина, а
створення мережі соціальних закладів є лише організаційним елементом
соціального

обслуговування.

Крім

цього,

найважливішим

учасником

правовідносин щодо отримання соціального обслуговування є споживач такого
обслуговування.
3.3. Юридичні гарантії забезпечення рівня соціальних виплат не нижче від
прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум, за своєю природою, є соціально-економічним
явищем, яке становить предмет конституційно-правового регулювання в нашій
державі.

Він

покликаний

гарантувати

громадянам

рівень

життя,

який
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забезпечуватиме базові соціальні потреби людини, а також створюватиме умови
для її нормальної життєдіяльності та розвитку.
У

науці

права

соціального

забезпечення

прожитковий

мінімум

розглядається в декількох аспектах. Як про інструмент соціальної політики, як
мінімально прийнятний соціальний стандарт гідного рівня життя особи, що
нерозривно пов’язаний з потребами людини, про нього йдеться в літературі
наших східних сусідів [205, с. 12]. Натомість, В. Л. Стрепко наголошує, що
прожитковий мінімум виступає юридичною гарантією споживання людиною
матеріальних та духовних благ, які забезпечують їй нормальну життєдіяльність
[260, с. 9].
На переконання Н. Б. Болотіної, прожитковий мінімум є принципом права
соціального забезпечення, який полягає в забезпеченні рівня соціальних виплат не
нижче відповідного рівня. Такий висновок випливає із міжнародно-правових
документів, які є стандартами та слугують орієнтирами розвитку національного
законодавства України у сфері соціального захисту людини [19, с. 197].
І, справді, міжнародно-правове регулювання соціального захисту людини і
громадянина містить низку приписів, які покликані слугувати гарантіями
забезпечення мінімального рівня соціальних виплат. Серед таких актів варто
виділити Конвенцію МОП ―Про основні цілі та норми соціальної політики‖
№ 117, у ст. 5 якої йдеться про те, що при встановленні прожиткового мінімуму
беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як продукти
харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, одягом, медичним
обслуговуванням та освітою [173].
З іншою метою використовується прожитковий мінімум у Конвенціях МОП
―Про

обов’язкове

страхування

по

старості

працівників

промислових

і

торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх
служників‖ № 35 [166], ―Про обов’язкове страхування за віком працівників у
сільському господарстві‖ № 36 [163], ―Про обов’язкове страхування по
інвалідності працівників промислових та торговельних підприємств, осіб вільних
професій, надомників і домашніх служників‖ № 37 [165], ―Про обов’язкове
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страхування на випадок інвалідності працівників у сільському господарстві‖ № 38
[164]. Тут він визначений як умова отримання особою соціального забезпечення,
зокрема, право на певні соціальні виплати виникає в особи, яка звернулася з
метою реалізації цього права і її річний дохід не перевищує встановлену межу,
яка визначається національними законами або постановами з належним
урахуванням прожиткового мінімуму.
Використання у вказаних міжнародних документах прожиткового мінімуму
як умови, за якої особа набуває права на соціальне забезпечення є своєрідною
гарантією рівня її життя. Тобто, якщо дохід особи є таким, що не може
забезпечити основні соціальні потреби людини, то він вважається нижчим за
прожитковий мінімум, і така особа набуває право на отримання соціального
забезпечення за наявності певних умов.
С. М. Синчук беручи до уваги буквальний переклад цього легалізованого
соціального стандарту, наголошує, що він покликаний забезпечити задоволення
як матеріальних, так і деяких інших духовних потреб, тобто не лише фізіологічне
виживання особи, але й соціальну діяльність та розвиток. Вона фактично визнає,
що прожитковий мінімум спрямований, переважно, на забезпечення матеріальних
потреб людини, на її фізіологічне виживання, тому у різних організаційноправових формах соціального забезпечення варто застосовувати різні соціальні
нормативи [235, с. 238-239].
Водночас, М. Ю. Федорова, звертаючи увагу на цю категорію, вважає, що
прожитковий мінімум відображає не лише матеріальні, а й інші потреби людини.
Він стосується не лише на фізіологічного виживання людини, але і спрямований
на досягнення її соціального благополуччя з погляду можливості спілкування з
іншими людьми, самореалізації тощо [271, с. 306-310]. Разом з тим, у науковій
літературі, прожитковий мінімум розглядається ще й як мінімальний рівень
доходу, який вважається необхідним для забезпечення відповідного рівня життя в
певній країні [291, с. 211-213].
Законодавче закріплення, щоправда, знайшло поняття прожиткового
мінімуму як вартісної величини достатньої для забезпечення нормального
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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 (ст. 1 Закону України ―Про прожитковий
мінімум‖ [189]).
З цього приводу, В. Л. Стрепко наголошує, що прожитковий мінімум,
будучи вартісною величиною (грошовою оцінкою) основних потреб людини у
харчуванні, одязі та послугах, обчислюється у грошовій формі та характеризує
такий стан добробуту людини, за якого вона споживає мінімум матеріальних благ
та послуг, необхідних для підтримання нею активного способу життя
[260, с. 10].
С. М. Синчук, натомість, звертає увагу на необхідності врахування при
обчисленні розміру прожиткового мінімуму двох складових його обсягу:
фізіологічної (вартісне вираження матеріальних цінностей, необхідних для
існування особи); соціальної (набір духовних цінностей мінімально прийнятого
рівня життя) [235, с. 238].
Насправді, для обчислення прожиткового мінімуму використовуються певні
методики, з-поміж яких можна виділити:
1) поширену Європейською статистичною комісією (Євростат) методику,
яка ґрунтується на визначенні мінімального доходу громадян країн-учасниць ЄС
як половини так званого медіанного доходу. Медіанним доходом вважається
середній дохід громадян ЄС. Тобто, за методикою Європейського Союзу вартісна
величина прожиткового мінімуму встановлюється на рівні половини середнього
доходу громадян країн-учасниць Євросоюзу [51, с. 116];
2) ресурсний метод, що враховує економічні можливості держави. Суть цієї
методики полягає у тому, що вартісна величина прожиткового мінімуму, тобто
його грошова оцінка, залежить від ресурсних можливостей держави. Тому,
остання може скеровувати на соціальні потреби стільки фінансових ресурсів,
скільки вважатиме за потрібне [61, с. 12];
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3)

нормативний

або

нормативно-статистичний

методи

обчислення

прожиткового мінімуму [51, с. 116]. Ця методика заснована на принципі
визначення вартості споживання товарів та послуг, що входять до складу трьох
так званих ―споживчих кошиків‖ – продовольчого, непродовольчого та кошику
послуг. Вартість кожного з цих кошиків обчислюється на підставі соціальних
нормативів, що характеризують фізіологічні норми харчування та споживання
людиною певних товарів та послуг, без яких людина не може існувати. Сумарна
вартість усіх товарів, передбачених цими кошиками і є вартісною величиною
(грошовою

оцінкою)

прожиткового

мінімуму,

що

визначає

мінімально

допустимий рівень життя людини [33, с. 60].
Різновидом нормативного методу є нормативно-статистична методика
обчислення прожиткового мінімуму, яка теж ґрунтується на принципах
визначення вартості споживчих кошиків. Щоправда, самі способи визначення цієї
вартості є відмінними. Нормативна методика, зокрема, вимагає, щоб вартість
споживчих кошиків встановлювалася на підставі розрахунку соціальних
нормативів, які характеризують мінімальний рівень споживання матеріальних
благ та послуг. А нормативно-статистична методика, на відміну від неї, зберігає
такий підхід для визначення вартості лише одного продовольчого кошика.
Визначення ж вартості інших двох кошиків передається на розсуд держави і це
відбувається без застосування соціальних нормативів [61, с. 12].
В. Л. Стрепко у своєму дисертаційному дослідження робить висновок, що
прожитковий мінімум в Україні повинен обчислюватися за нормативною
методикою. Лише в цьому випадку його вартісна величина гарантуватиме людині
забезпечення її мінімальних потреб на прийнятному для існування рівні
[258, с. 141].
Якщо звернутися до ст. 46 Конституції України, то тут законодавець
закріплює прожитковий мінімум, вочевидь, як юридичну гарантію права на
соціальний захист, яка повинна забезпечувати певний рівень життя громадян.
Зокрема, пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним
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джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого законом [74].
Хоч конституційні норми дещо звужують юридичний зміст прожиткового
мінімуму, адже закріплюють останній як юридичну гарантію лише для пенсій,
допомог та інших видів соціальних виплат, однак в законодавстві прожитковий
мінімум використовується в дещо ширшому його значенні.
Розглядаючи

прожитковий

мінімум

у

широкому

його

розумінні

П. Д. Пилипенко наголошує, що він є тим соціальним стандартом, який має
забезпечувати гідні умови життя громадян нашої держави і тим самим слугувати
основою для ухвалення норм права соціального забезпечення як окремої галузі в
системі вітчизняного права [117, с. 72].
Тому, прожитковий мінімум з огляду на його використання у міжнародному
та національному праві необхідно розглядати як базовий соціальний стандарт
гідного рівня життя особи. При цьому, в Законі України ―Про прожитковий
мінімум‖, норми якого присвячені визначенню, встановленню, затвердженню
такої конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень як
прожитковий мінімуму, немає нормативних вимог, які б встановлювали його
належність до соціальних стандартів у нашій державі.
Базовим державним соціальним стандартом називає прожитковий мінімум
Закон України ―Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії‖
[134]. Тут, зокрема, йдеться про те, що на основі прожиткового мінімуму
визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів
населення,

житлово-комунального,

побутового,

соціально-культурного

обслуговування, охорони здоров’я та освіти. Відтак, сфера застосування
прожиткового мінімум, як вже згадувалося, є значно ширшою у порівнянні із його
конституційним проголошенням, адже він враховується при визначенні достатньо
широкого кола соціальних гарантій громадян.
Належність прожиткового мінімум до соціальних стандартів досліджується
й в науці права соціального забезпечення. Зокрема, Т. В. Новосільська вважає, що
основними складовими системи соціального захисту населення України є
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соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії [92, с. 176]. Водночас,
М. Папієв та А. Жуковська, аналізуючи формування сучасних соціальних
стандартів у сфері доходів населення в контексті адаптації до глобальних змін,
також наголошують, що він є тут основою [97, с. 4]. Досліджуючи суперечливість
розрахунків прожиткового мінімуму та відсутність у його складі низки сучасних
життєво необхідних витрат, О. Піщуліна подає його як ключовий норматив
[103].
Деякі

науковці

державними

соціальними

стандартами

вважають

встановлені державою на кожен визначений період мінімальні розміри
матеріальних та інших благ, які гарантують соціально-прийнятний рівень їх
споживання і призначені для встановлення обов’язкового мінімуму витрат
(бюджетних, коштів підприємств) на такі цілі [56, с. 73]. При цьому,
В. Л. Стрепко відзначає, що основним критерієм, який характеризує державні
соціальні стандарти, слід вважати рівень споживання людиною матеріальних та
духовних благ хоча б на мінімальному рівні [260, с. 10-12].
Тимчасом, законодавець закріплює поняття ―державних

соціальних

стандартів‖ як встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами
соціальних норм і нормативів або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні
основних державних соціальних гарантій [134]. Такі соціальні стандарти
знаходять своє вираження у низці нормативно-правових актів, до яких належать
закони України: ―Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії‖ [134], ―Про прожитковий мінімум‖ [189], ―Про мінімальний споживчий
бюджет‖ [157] та інші.
На сьогодні, базовим (основним) соціальним стандартом в нашій державі
залишається прожитковий мінімум. І, при цьому варто зауважити, що останнім
часом сфера його використання значно розширилася у законодавстві, що
супроводжується як позитивними, так і негативними наслідками. Як правильно
наголошує С. М. Синчук, в соціальному забезпеченні прожитковий мінімум
застосовується для встановлення мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів
соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також
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інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів нашої
держави. Він, також, має юридичне значення при визначенні права на
призначення соціальної допомоги та державних соціальних гарантій і стандартів
обслуговування й забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального
обслуговування тощо [235, с. 239].
Традиційно, прожитковий мінімум до певного часу мав своє застосування
винятково у сфері соціального захисту. Тут, варто згадати Закон України ―Про
пенсійне забезпечення‖, який гарантує соціальну захищеність пенсіонерів
шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум
[177], а також Закон України ―Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування‖, де прожитковий мінімум використовується для визначення розміру
пенсійних виплат громадянам [146].
При цьому, в Законі України ―Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування‖ прожитковий мінімум застосовується для визначення розміру
допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її
утриманні (ст. 28), встановлення максимального розміру щомісячної страхової
виплати (ст. 42), тощо [145]. Також, Закон України ―Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття‖ встановлює граничні
розміри допомоги по безробіттю в чотирикратного розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (ст. 23) [144].
Широкого застосовування прожитковий мінімум знайшов й в Законі
України ―Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям‖. Тут, в
ст. 1 для визначення малозабезпеченої сім’ї береться за основу прожитковий
мінімум, а саме, малозабезпеченою вважається сім’я, яка з поважних або
незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від
прожиткового мінімуму для сім’ї [140]. Фактично прожитковий мінімум, в цьому
випадку, виступає як підстава надання сім’ї статусу малозабезпеченої, тобто,
критерій за допомогою якого визначається забезпеченість сім’ї, а також, одна із
умов отримання такою сім’єю соціального забезпечення за законодавством
України.

161
Особливістю прожиткового мінімуму для сім’ї є те, що він визначається для
кожної сім’ї залежно від її складу у сумі прожиткових мінімумів, розрахованих та
затверджених відповідно до Закону України ―Про прожитковий мінімум‖ для
осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
[140].
Окрім, використання прожиткового мінімуму як підстави надання
соціального забезпечення, він у ст. 5 Закону України ―Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям‖ закріплюється як вартісна величина
розрахунку розміру державної соціальної допомоги, яку отримує малозабезпечена
сім’я, а в ст. 8 цього Закону вже як умова перерахунку раніше призначеного
розміру такої допомоги.
Наступним нормативно-правовим актом, який послугується прожитковим
мінімумом є Закон України ―Про соціальні послуги‖, у ст. 7 якого прожитковий
мінімум використовується як підстава безоплатного надання соціальних послуг
державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що
надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах,
визначених державними стандартами соціальних послуг [195].
Підхід до сфери використання прожиткового мінімуму суттєво змінився
після ухвалення Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України‖ від 06.12.2016 р. № 1774-VIII [128], яким було внесено зміни до
Кодексу законів про працю України [64], законів України ―Про пенсійне
забезпечення‖ [177], ―Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб‖ [176], ―Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування‖ [146], ―Про судоустрій і статус суддів‖ [202] та інших
нормативно-правових актів. Із моменту набрання чинності цим Законом
прожитковий мінімум починає використовуватися у сферах, які виходять за межі
правовідносин соціального забезпечення та належать до інших сфер життя
громадян.
На наше переконання, розширення сфери застосування прожиткового
мінімуму є не зовсім обґрунтованим. Традиційно, законодавець використовував
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прожитковий мінімум лише у правовідносинах соціального забезпечення для
розрахунку різного роду соціальних виплат незахищеним групам населення, які
навіть якщо і є працездатними, та з огляду на об’єктивні обставини соціального
характеру, потребують соціальної підтримки від держави. І, аж ніяк, він не
використовувався для формування системи оплати праці чи визначення
(розрахунку) інших вартісних величин [210, с. 32-33].
Тобто, з моменту набрання чинності Законом України ―Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України‖ від 06.12.2016 р. № 1774-VIII
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб набуває істотно
іншого призначення та починає використовуватися у сферах, які виходять за межі
правовідносин соціального забезпечення.
При цьому, варто наголосити, що запровадження прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб у сфері оплати праці мало одним із своїх
наслідків заміну розрахункової величини посадових окладів працівників з
мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Зокрема, у ч. 6 ст. 6 Закону України ―Про оплату праці‖ від 24.03.1995 року
№ 108/95-ВР йдеться про те, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений
для працездатних осіб на 1 січня календарного року [167]. Аналогічні норми
містяться у ст. 96 Кодексу законів про працю України [64].
Подібні зміни у сфері оплати праці (розрахунку винагороди) мають місце й
в законах України ―Про Національне антикорупційне бюро України‖ [160], ―Про
прокуратуру‖ [190], ―Про державну службу‖ [138], ―Про судоустрій і статус
суддів‖ [202]. Так, для працівників Національного бюро та прокурорів
використовується для розрахунку їх посадових окладів прожитковий мінімум,
встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, при цьому,
його зміна має своїм наслідком перерахунок посадових окладів вказаних
працівників.
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Разом з тим, державні службовці лише дев’ятої групи, зокрема, спеціалісти
державних органів і прирівняні до них посади, користуються юридичною
гарантією, яка полягає в тому, що мінімальний розмір їх посадових окладів не
може бути меншим двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір
яких встановлено на 1 січня календарного року. Коли, фіксовані величини
посадових окладів для інших груп державних службовців визначаються щороку
Кабінетом Міністрів України [138].
В цих нормативно-правових актах прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб фактично береться за основу формування системи оплати
праці і виступає вартісною величиною нижче якої не можуть встановлюватися
мінімальні

посадові

оклади

(тарифні

ставки)

працівників.

І,

вочевидь,

закономірно, що запровадження прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб із зміною сфери його застосування та поширенням на
правовідносини, які
вважатися

перебувають

негативним

поза соціальним забезпеченням, може

відступленням

законодавця

від

засад

юридично-

функціонального призначення прожиткового мінімуму, як це закріплено в ч. 3
ст. 46 Основного Закону.
Тому, якщо на конституційному рівні прожитковий мінімум розглядається
як соціальний стандарт (юридична гарантія) соціальних виплат та допомог
(ст. 46), то його використання у правовому регулюванні трудових відносин
(трудове право) навряд чи можна вважати виправданим. Адже правовідносини
оплати праці істотно відрізняються як за своїм характером, так і засадами
правового регулюванням від правовідносин соціального забезпечення громадян.
Звертаємо увагу й на те, що у ст. 43 Конституції України проголошено
право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [74]. І важливим
тут є те, що конституційні норми проголошують право на своєчасне одержання
винагороди за працю, яке захищається законом (ч. 7 ст. 43). Тобто, конституційні
норми у сфері оплати праці гарантують можливість заробляти собі на життя та
отримувати результат за реалізацію цієї можливості, – ―винагороду‖.
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Цілком очевидно, що законодавець ухвалюючи Закон України ―Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України‖ від 06.12.2016 р.
№ 1774-VIII та змінюючи мінімальну заробітна плату на прожитковий мінімум,
встановлений для працездатних осіб відступив від основних положень ст. 43 та 46
Конституції України, що має своїм наслідком, використання прожиткового
мінімуму в правовідносинах, які є істотно відмінними за своєю юридичною
природою.
У зв’язку із цим, видається за можливе окреслити ознаки (властивості)
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та мінімальної
заробітною плати, які власне і можуть слугувати для розмежування цих двох
самостійних правових категорій, а саме:
1) за юридичною природою прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб є юридичною гарантією реалізації права на соціальний захист
(ст. 46 Конституції України) [74] та виступає базовим державним соціальним
стандартом (ст. 6 Закону України ―Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії‖) [134]. Натомість, мінімальна заробітна плата – це винагорода
за працю (ч. 7 ст. 43 Конституції України) [74], і вона слугує юридичною
гарантією мінімального розміру оплати праці, встановленого законом (ч. 1 ст. 3
Закону України ―Про оплату праці‖) [167];
2) за сферою використання прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб використовується як розрахункова величина для певних видів
соціальних виплат та допомог, загальної оцінки рівня життя в Україні, що є
основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних
соціальних програм (ч. 3 ст. 46 Конституції України [74], ст. 2 Закону України
―Про прожитковий мінімум‖) [189]. І, аж ніяк за своїм призначенням він не може
використовуватися у трудових відносинах з метою оплати праці громадян як
винагорода за виконану ними роботу, в тому числі, визначення мінімального
посадового

окладу

(тарифної

ставки).

Мінімальна

заробітна

плата

використовується у сфері оплати праці працівників та, беззаперечно, є категорією
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трудового законодавства України (ч. 7 ст. 43 Конституції України [74], ст.ст. 1, 3
Закону України ―Про оплату праці‖) [167];
3) за функціональним призначенням прожитковий мінімум, встановлений
для працездатних осіб враховує достатній для забезпечення

нормального

функціонування організму людини, збереження її здоров’я набір продуктів
харчування, а також мінімальний набір непродовольчих товарів та послуг,
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб
особистості (ст. 1 Закону України ―Про прожитковий мінімум‖) [189],
задоволення

організму

працюючої

особи

у

відтворенні

працездатності,

збереження працездатності для безробітного, відновлення у необхідних випадках
працездатності для особи, яка її втратила (ст. 3 Закону України ―Про прожитковий
мінімум‖) [189]. Мінімальна заробітна плата, крім того, що вона є встановленим
законом мінімальним розміром оплати праці за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці (ст. 3 Закону України ―Про оплату праці‖) [167], ще й
становить собою винагороду, обчислену, як правило, в грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу
(ст. 1 Закону України ―Про оплату праці‖) [167].
І, тут ми бачимо суттєву різницю між прожитковим мінімумом,
встановленим для працездатних осіб та мінімальною заробітною платою, яка
полягає в тому, що перший не є винагородою за працю особи, а тому не враховує
той факт, що особа працює (заробляє собі на життя) і витрачає на таку працю свої
фізичні та інтелектуальні здібності, та сподівається на отримання винагороди у
розмірі не лише для мінімального прожиття (прожиткового мінімуму) чи
задоволення базових соціальних потреб, а й задоволення ширшого кола своїх
потреб. Зовсім іншою є мінімальна заробітна плата як мінімальний розмір оплати
праці (винагороди) особи, за виконану нею роботу;
4) за результатом прожитковий мінімум, встановлений для працездатних
осіб має своїм наслідком задоволення соціальних потреб людини у її соціальному
забезпеченні (соціальних допомогах, послугах тощо). А, мінімальна заробітна
плата призначена забезпечити оплату праці громадян за виконану ними роботу
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(гарантування мінімального розміру винагороди), не нижче встановленого
законом.
Варто, також відзначити, що проблема використання прожиткового
мінімуму знайшла своє місце в Законі України ―Про судоустрій і статус суддів‖
[202]. Тут, базові розміри посадових окладів суддів встановлюються з
урахуванням, замість мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, визначеного на 1 січня календарного року, а також,
регламентуються перехідні положення застосування таких розмірів посадових
окладів під час призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового
утримання суддів у відставці, що викликало чимало дискусій та судових спорів з
огляду на недосконалість регулювання таких правовідносин.
Це пояснюється тим, що законодавець у п. 25 Розділу 12 ―Прикінцевих та
перехідних положень‖ Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖
від 02.06.2016 року [202] закріпив норму, якою розмежовуються умови
призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям в залежності
від результатів пройденого ними кваліфікаційного оцінювання, часу проходження
конкурсу на посаду судді та строку роботи на посаді судді від певного моменту.
При цьому, в усіх інших випадках, якщо суддя не підтвердив свою здатність
здійснювати правосуддя у відповідному суді або призначений на посаду судді за
результатами конкурсу, проведеного до набрання чинності Законом України ―Про
судоустрій і статус суддів‖ від 02.06.2016 року [202] та працював на посаді судді
менше трьох роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за
результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу, тоді щомісячне
довічне грошове утримання призначається (перераховується) на підставі норм
Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ від 07.07.2010 року [201].
Тимчасом

як,

Закон

України

―Про

судоустрій

і

статус

суддів‖

від 07.07.2010 р. [201] не використовує прожитковий мінімум для розрахунку
винагороди судді, а послугується мінімальною заробітною платою. Незважаючи
на те, що Законом України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України‖ від 06.12.2016 р. [128] змінюються правила пенсійного забезпечення
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громадян у частині визначення розміру пенсії під час її призначення або
перерахунку, і запроваджується прожитковий мінімум, вказані правила не можуть
регулювати правовідносини, які виникають з приводу пенсійного забезпечення
суддів у відставці.
Як вже згадувалося, мінімальна заробітна плата не застосовується як
розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати
працівників та інших виплат [128]. Проте, до Закону України ―Про судоустрій і
статус суддів‖ від 07.07.2010 року [201] зміни так і не були внесені, що вказує
нам на незмінність регулювання правовідносин призначення (перерахунку)
щомісячного довічного грошового утримання суддям, які мають таке право на
підставі норм Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ від 07.07.2010
року [201].
Всупереч відсутності внесення будь-яких змін у Закон України ―Про
судоустрій і статус суддів‖ від 07.07.2010 року [201], на практиці до
правовідносин призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового
утримання замість норм цього Закону, застосовуються за аналогією норми Закону
України

―Про

внесення

змін

до

деяких

законодавчих

актів

України‖

від 06.12.2016 р. [128].
Однак, на неможливість застосування за аналогією норм Закону України
―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України‖ від 06.12.2016 р. [128]
до правовідносин призначення (перерахунку) щомісячного довічного грошового
утримання вказують нам наступні конституційні та законодавчі гарантії статусу
суддів: 1) розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій
(ст. 130 Конституції України) [74]; 2) суддівська винагорода регулюється Законом
України ―Про судоустрій і статус суддів‖ та не може визначатися іншими
нормативно-правовими актами (ст. 135 Закону України ―Про судоустрій і статус
суддів‖ від 02.06.2016 р.) [202].
Можемо, у зв’язку з цим, зробити висновок про те, що застосування за
аналогією будь-яких законодавчих актів до регулювання правовідносин, що до
статусу суддів не допускається, за винятком випадків якщо: а) нормативно-
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правовий акт, який регулює вказані правовідносини має назву ―Про внесення змін
до Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ і б) цим нормативноправовим актом було внесено зміни до Закону України ―Про судоустрій і статус
суддів‖. І, вочевидь, застосування Закону України ―Про внесення змін до деяких
законодавчих
правовідносин,
щомісячного

актів

України‖

від

які

виникають

з

довічного

06.12.2016
приводу

грошового

р.

№ 1774-VIII

призначення

утримання

суддів

[128]

до

та

перерахунку

без

урахування

вищезгаданих нормативно-правових актів є неможливим, що вказує на істотні
недоліки запровадження прожиткового мінімум замість мінімальної заробітної
плати у цій сфері правового регулювання.
Ще однією проблемою розширення сфери використання прожиткового
мінімуму в нашій державі є те, що п. 3 Розділу 2 ―Прикінцевих та перехідних
положень‖ Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України‖ від 06.12.2016 р. № 1774-VIII [128] закріплюються правила, згідно з
якими до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної
заробітної плати як розрахункової величини, необхідно її застосовувати у розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня
календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року.
Проголошуючи таку норму, законодавець не врахував того, що відповідно
до п. 8 ч. 1 ст. 40 Бюджетного кодексу України виключно законом про Державний
бюджет України може визначатися розмір мінімальної заробітної плати на
відповідний бюджетний період. До набрання чинності законом про Державний
бюджет України на поточний бюджетний період мінімальна заробітна плата
застосовується у розмірі та на умовах, що діяли у грудні попереднього
бюджетного періоду (ч. 2 ст. 41 цього Кодексу) [23].
Із цього можна зробити висновок про те, що законодавством України в
імперативному порядку закріплюються умови встановлення розміру мінімальної
заробітної плати, тобто виключно законом про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період [133].
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Та, навіть, попри тенденції розширення соціальної сфери використання
прожиткового мінімуму, в науці права соціального забезпечення активно
дискутуються питання про рівень життя, який мав би забезпечуватися
прожитковим мінімумом.
Зокрема, наголошується на існуванні такого принципу сучасного права як
гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи. Автори
навчального посібника ―Право соціального забезпечення України‖ за загальною
редакцією П. Д. Пилипенка зазначають, що сам прожитковий мінімум не варто
абсолютизувати і тим більше ототожнювати із принципом права. Він є всього
лише найнижчою межею забезпеченості людини і, очевидно, не свідчить про
добробут, який гарантує гідний рівень життя особи. Тому принципом прав
соціального забезпечення, яким повинен керуватися законодавець у своїй
правотворчій діяльності, залишається

ідея про

гарантування

соціальним

забезпеченням гідного життєвого рівня, а не досягнення прожиткового мінімуму
[117, с. 72].
С. М. Синчук підтримуючи такий підхід наголошує, що метою соціальної
політики держави, передусім, має бути забезпечення гідного рівня життя людини
[235, с. 235].
На наше переконання, правовою підставою цієї позиції варто вважати
положення Преамбули Конституції України, у яких йдеться про забезпечення
гідних умов життя людини. Саме держава має обов’язок гарантувати всім своїм
громадянам такий мінімум соціальних можливостей та соціальної захищеності,
який є необхідним для підтримання гідного для людини життя і задоволення її
базових матеріальних та духовних потреб.
Російські вчені гідний рівень життя, передусім, пов’язують із належними
заробітними платами та соціальними виплатами. Так, О. П. Беребіна під рівнем
життя розуміє забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними та
культурними благами, досягнутий рівень їх споживання та ступінь задоволення
потреб у цих сферах [13, с. 462].
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С. М. Синчук відзначає, що гідний рівень життя не варто ототожнювати з
прожитковим мінімумом, оскільки, він не є абсолютним державним соціальним
стандартом для всіх видів соціального забезпечення громадян в Україні.
Забезпечення на рівні не нижче прожиткового мінімуму вважається визначальним
для основних видів матеріального соціального забезпечення та досягається
сукупністю всіх видів забезпечення, що становлять зміст суб’єктивного права на
соціальне забезпечення [235, с. 239].
Отже, можемо зробити висновок, що юридичними гарантіями забезпечення
рівня соціальних виплат не нижче від прожиткового мінімуму варто вважати
проголошені в Конституції та законах України норми права, за допомогою яких
реалізується можливість особи на забезпечення її рівня життя не нижче від
встановленого у державі на певний визначений період соціального стандарту,
який повинен створити умови для життя та розвитку людини, а також
забезпечити її базові соціальні, побутові, культурні та інші потреби.
исновки до розділу 3
1. Конституційні засади, що забезпечують гарантії права на соціальний
захист, покликані створити умови для його реалізації. Право на соціальний захист
за наявності гарантій його реалізації перестає бути юридичною абстракцією і
набуває ознак соціального права, яке тісно взаємопов’язане із життям людини та
якому належить важлива роль у подоланні негативних наслідків соціального
характеру.
2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як конституційна
гарантія,

забезпечує

соціального

захисту

належні

фінансові

населення

у

умови

нашій

функціонування

державі.

Будучи

системи
системою

взаємопов’язаних правових та організаційно-правових відносин, способів, засобів,
такий вид соціального страхування тісно взаємопов’язаний із становленням
громадянського суспільства, посиленням державного регулювання соціальних
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процесів, розвитком фінансово-кредитних відносин, ускладненням соціальнодемографічної структури суспільства.
3. Соціальними закладами вважаються створені у встановленому законом
порядку юридичні особи публічного чи приватного права незалежно від форми
власності чи організаційно-правової форми або, навіть, їх відокремлені
підрозділи,

основною

метою

діяльності

яких

є

надання

соціального

обслуговування особам (окремим соціальним групам), які перебувають у
складних життєвих обставинах і самостійно не взмозі їх подолати.
4. Соціальне обслуговування є зовнішньою формою діяльності суб’єктів, що
надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах соціального характеру. Вони можуть бути різними за своїм
характером,
реабілітаційні

наприклад,
та

інші.

як

економічні,

Найважливішим

медичні,
учасником

правові,

психологічні,

правовідносин

щодо

отримання соціального обслуговування є споживач такого обслуговування.
5. З метою перегляду деяких видів соціального обслуговування на предмет
їх відповідності соціальним потребам людини, запропоновано запровадити
соціальний аудит. Він повинен об’єднувати в собі комплекс правових,
економічних, організаційних та інших інструментів, покликаних перевірити:
1) відповідність того чи іншого виду соціального обслуговування соціальним
потребам людини, яка має право на таке обслуговування; 2) співмірність та
ефективність соціальної послуги (соціального заходу) щодо соціального ризику
особи; 3) можливість (реальність) подолання соціального ризику особи або
зменшення його несприятливих наслідків, з метою підтримання належних умов
життєдіяльності людини.
6. Статтю 46 Конституції України в частині другій пропонується викласти у
новій

редакції:

―Право

на

соціальний

захист

гарантується

соціальним

обслуговуванням громадян, яке полягає у своєчасному та ефективному наданні
соціальних заходів (сприяння, підтримка, послуги тощо) громадянам та створенні
мережі суб’єктів, що надають соціальні заходи особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах соціального характеру‖.

172
7. Пропонується запровадження моделі єдиних центрів (офісів) надання
соціального обслуговування, які об’єднуватимуть у своєму складі спеціалістів
різних галузей та надаватимуть широкий спектр соціальних заходів (сприяння,
підтримку і послуги). Така модель покликана створити умови для спрощеного
доступу споживачів до тієї чи іншої соціальної послуги, своєчасного та
ефективного їх отримання із найменшими часовими та матеріальними затратами.
Також, за таких умов матиме місце бюджетна економія в фінансуванні діяльності
таких закладів, з огляду на єдині приміщення їх функціонування та скорочення
матеріально-технічного забезпечення.
8. Застосування прожиткового мінімуму поза сферою правовідносин
соціального забезпечення громадян розглядається як відступлення законодавця
від засад юридично-функціонального призначення цією правової категорії,
оскільки в ч. 3 ст. 46 Основного Закону України, він як юридична гарантія може
використовуватися лише для пенсій та інших видів соціальних виплат і допомог,
що є основним джерелом існування людини.
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ИСНО КИ
У дисертаційному дослідженні досягнуто поставленої наукової мети та
завдань, внаслідок чого зроблено наступні висновки:
1.

Соціальна

сутність

сучасного

права

соціального

забезпечення

простежується як у місці цієї галузі права в системі вітчизняного права, так і у її
предметі та методі правового регулювання. Факт закріплення права на соціальний
захист та соціальне забезпечення в Конституції України істотно змінив підхід до
найважливіших засад права соціального забезпечення, внаслідок чого його почали
пов’язувати із соціальним правом як системою більш високого порядку. На
конституційному рівні отримали також своє закріплення основні соціальні
категорії галузі права.
2. Конституція України є основним і визначальним джерелом права
соціального забезпечення, де закріплені фундаментальні соціальні права та
обов’язки, що виступають основою для досягнення високого рівня життя особи, а
також

відповідного

соціального

забезпечення

людини

та

громадянина.

Конституційні норми, маючи найвищу юридичну силу, становлять основу
галузевого законодавства про соціальне забезпечення, вони наділені прямою дією
та пріоритетом щодо міжнародних договорів.
3. Конституційними засадами права соціального забезпечення вважаються
закріплені у нормах Конституції України основні (вихідні) положення, які
проголошують як основи соціальної політики та організації системи соціального
забезпечення в нашій державі, так і визначають зміст й структуру формування та
розвитку галузі права соціального забезпечення, окреслюють її суб’єктів,
встановлюють їхні права та обов’язки, види соціального забезпечення, соціальні
ризики, а також гарантії здійснення права на соціальне забезпечення.
4. Юридична природа конституційних засад права соціального забезпечення
виражається через: їх закріплення у Конституції України; вираження за
посередництвом

конституційних

норм-принципів;

наділення

найвищою

юридичною силою у системі законодавства про соціальне забезпечення;
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здійснення ними впливу на формування і розвиток права соціального
забезпечення,

гарантування

його

стабільності

та

правової

визначеності;

регулювання найважливіших правовідносин у державі, що виникають з приводу
соціального забезпечення людини і громадянина.
5. Соціальний захист як конституційно-правова категорія є комплексом
правових, економічних та організаційних заходів та засобів, покликаних
убезпечити особу від негативних обставин соціального характеру. З огляду на
його законодавче застосування такий захист здійснюється за допомогою різних
галузей права та покликаний гарантувати реалізацію соціальних прав та інтересів
людини і громадянина. Крім соціальних гарантій, що створюють умови, необхідні
для нормального життя та розвитку людини, соціальний захист включає
підтримання стану соціальної безпеки та захищеності особи, її життя і здоров’я, а
також недопущення негативних наслідків у суспільстві та забезпечення в ньому
соціальної справедливості. Соціальне забезпечення, на відміну від соціального
захисту, є вужчою за своїм змістом юридичною категорією і становить лише
окрему складову останнього.
6. Конституція України, гарантуючи громадянам соціальне забезпечення у
разі втрати ними працездатності, оперує узагальнюючим поняттям працездатності
як здатності людини до виконання суспільно-корисної праці завдяки своїм
природним та соціальним властивостям. Втрата працездатності як динамічна
категорія характеризується зниженням в людини здатності виконувати суспільнокорисну працю внаслідок різного роду обставин, та є правовою підставою для
визначення

виду

непрацездатності

особи.

Натомість,

непрацездатність

характеризується біологічним чи соціальним станом, в якому перебуває особа,
внаслідок чого у неї відсутня здатність виконувати ту чи іншу роботу.
7. Безробіття як індивідуальна соціально-економічна обставина (соціальний
ризик) характеризується відсутністю в особи працездатного віку роботи з
незалежних від неї причини, внаслідок чого у неї виникає право на матеріальне
забезпечення та отримання соціальних послуг. Така його соціально-правова
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сутність зумовлена соціальною сферою життя особи, де вона може зазнати
соціального ризику.
8. Функціонування мережі соціальних закладів є однією із гарантій права на
соціальний захист, що покликана створити умови для надання соціальних послуг
громадянам. Соціальними закладами є створені у встановленому законом порядку
юридичні особи публічного чи приватного права або їх відокремлені підрозділи,
що надають соціальні послуги особам (окремим соціальним групам), які
перебувають у складних життєвих обставинах і самостійно не взмозі їх подолати.
9. Частину другу ст. 46 Конституції України пропонується доповнити
нормою такого змісту: ―Право на соціальний захист гарантується соціальним
обслуговуванням громадян, яке полягає у своєчасному та ефективному наданні
соціальних заходів (сприяння, підтримка, послуги тощо) громадянам та створенні
мережі суб’єктів, що надають соціальні заходи особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах соціального характеру‖.
10. Для перегляду деяких видів соціального обслуговування на предмет їх
відповідності

соціальним

потребам

людини

запропоновано

запровадити

соціальний аудит з метою перевірки відповідності того чи іншого виду
соціального обслуговування соціальним потребам людини, яка має право на таке
обслуговування, а також співмірності та ефективності соціальної послуги щодо
соціального ризику та можливості подолання його у майбутньому або зменшення
несприятливих наслідків.
11. У зв’язку із тенденціями розширення сфери застосування прожиткового
мінімуму поза соціальним забезпеченням як вартісної величини, на підставі якої
обчислюються інші (несоціальні) суми (виплати), запропоновано привести
законодавство України у відповідність до засад юридично-функціонального
призначення прожиткового мінімуму, закріплених в ч. 3 ст. 46 Основного Закону.
Як юридична гарантія він може використовуватися лише для пенсій та інших
видів соціальних виплат і допомог.
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