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Одним из главных вопросов развития любого государства является 

создание эффективной и действенной системы социальной защиты 

населения. Проведение социальной политики, направленной на обеспе-

чение условий жизнедеятельности человека, реализации и развития его 

интеллектуального и профессионального потенциала, является в настоя-

щее время одной из важнейших функций современного государства.

Система социальной защиты – это сфера жизненно важных интересов 

населения. Ее качественные и количественные характеристики свиде-

тельствуют об уровне социального и экономического развития государ-

ства и общества. Право на социальную защиту – это признанная между-

народным сообществом и гарантированная государством возможность 

человека удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные 

потребности в объеме, необходимом для поддержания достойной жизни. 

Таким образом, система социальной защиты предполагает обеспечение 

минимальных жизненных стандартов для всех членов общества.

Теоретическое обоснование такого подхода было предложено Дж. Ро-

улзом, который полагал, что если человеку не дано предвидеть свое буду-

щее, то он должен быть защищен от разного рода социальных и эконо-

мических рисков путем участия в системе страхования, организованной 

государством. Следовательно, организация системы социальной защиты 

является одной из важнейших функций государства 1.

1 Антропов, В.В. Экономические модели социальной защиты населения в госу-

дарствах Европейского Союза / В.В. Антропов. – Минск, 2007. – 47 с.
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Под социальной защитой населения в настоящее время понимается 

совокупность законодательно установленных экономических, социаль-

ных, юридических гарантий и прав, социальных институтов и учрежде-

ний, обеспечивающих их реализацию и создающих условия для поддер-

жания жизни различных социальных слоев и групп населения, прежде 

всего, социально уязвимых1.

Приоритетным направлением социальной политики Республики Бе-

ларусь – является осуществление комплекса мер по интеграции инвали-

дов в общество и улучшению качества их жизни.

На реализацию государственной политики Республики Беларусь в 

отношении защиты прав инвалидов направлены прежде всего нормы За-

кона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Респу-

блике Беларусь» (далее – Закон). В данном Законе закреплены основные 

направления государственной политики Республики Беларусь в исследуе-

мой области. В частности, каждый инвалид, который не в состоянии удо-

влетворить свои жизненные потребности собственными силами, имеет 

право на гарантированную помощь со стороны государства2.

Реализация государственной политики Республики Беларусь в об-

ласти социальной защиты инвалидов осуществляется государственными 

органами в пределах их компетенции. Иные организации, в том числе 

общественные объединения инвалидов, индивидуальные предпринима-

тели принимают участие в реализации государственной политики в этой 

области.

Государственная политика Республики Беларусь в отношении инва-

лидов имеет целью осуществление эффективных мер по предупреждению 

инвалидности, их реабилитации, обеспечению равенства и полноправ-

ного участия в жизни общества. Система социальной защиты инвалидов 

представляет собой систему гарантированных государством экономиче-

ских, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия 

для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятель-

ности и направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества3.

1 Красовская Н.Н. Организация системы социальной защиты населения Респу-

блики Беларусь: новые формы и условия / Н.Н. Красовская // Социально-педагоги-

ческая работа. – 2006. – № 9. – С.15-22.
2 О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 

11 нояб.1991 г., № 1224-XІІ : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16 нояб. 2010 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 Электронный ресурс / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
3 Постовалова, Т.А. Курс права социального обеспечения Республики Беларусь / 

Т.А. Постовалова. – Минск : Тесей, 2008. – 512 с.
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В 2012 году в Республике Беларусь насчитывалось 519155 инвалидов, 

что является весьма внушительной цифрой для нашего государства1. Для 

того, чтобы людям с ограниченными возможностями реализовать свои 

права, необходима продуманная система мер социальной защиты, ком-

плексной медико-социальной, и в последующем профессиональной реа-

билитации.

В Республике Беларусь установлены гарантии на получение инвали-

дами образования, профессиональной подготовки и их трудоустройство 

и др. В белорусском законодательстве закреплены основы правового по-

ложения инвалидов, в соответствии с которыми инвалиды в Республике 

Беларусь обладают всей полнотой социально-экономических и личных 

прав и свобод, закрепленных в Декларации о правах инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН. Инвалиды имеют неотъемлемое право 

на уважение их человеческого достоинства. Дискриминация инвалидов 

запрещается и преследуется по закону2.

Впервые Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Бела-

русь» закрепил обязательность составления в медико-реабилитационных 

экспертных комиссиях (МРЭК) индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов. Таким образом, медицинская, профессиональная и социаль-

ная реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации, определяемой на основе заключения 

медико-социальной экспертизы государственными органами с участием 

представителей общественных организаций инвалидов.

В Законе «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвали-

дов в Республике Беларусь», определены основные понятия, связанные с 

реабилитацией инвалидов: предупреждение инвалидности; медицинская 

реабилитация; профессиональная реабилитация; трудовая реабилитация; 

социальная реабилитация3.

Анализ законодательства в исследуемой сфере, позволил сделать вы-

вод о том, что основными задачами законодательства Республики Бела-

1 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Минск, 2005. – Режим доступа: www.mintrud.gov.by – Дата доступа: 

06.03.2013.
2 О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 

11 нояб.1991 г., № 1224-XІІ : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16 нояб. 2010 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 Электронный ресурс / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
3 О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон Респ. Бела-

русь, 23 июля 2008 г., № 422-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 2009 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 Электронный ресурс / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

Авдей А.Г., Дедкова Ю.А.
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русь в области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

является:

создание правовых гарантий для организации и развития системы 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов; обеспечение 

и защита прав граждан Республики Беларусь на медицинскую, профес-

сиональную и социальную реабилитацию; участие общественных органи-

заций инвалидов в государственных программах реабилитации инвалидов 

и др.

Особо важным аспектом деятельности современного белорусского 

государства можно назвать профилактику инвалидности, включающую 

в себя обеспечение своевременного лечения больных, здорового образа 

жизни населения, безопасных условий труда, создание экологически без-

опасных условий проживания населения.

Решение проблем, связанных с инвалидностью, возможно лишь при 

совместных действиях государственных структур и общества. Сегодня 

плодотворно работают многие общественные организации инвалидов. Из 

всего обилия общественных образований, численность которых возросла 

в последние годы, следует выделить три основные, обладающие систем-

ным характером организации социальной защиты инвалидов. Это такие 

организации, как Белорусское общество инвалидов (БелОИ), Белорусское 

общество инвалидов по зрению (БелТИЗ) и Белорусское общество глухих 

(БелОГ). Эти организации оказывают комплексную, дифференцирован-

ную социальную помощь лицам с ограниченными возможностями, на-

правленную на максимально возможную реабилитацию и интеграцию их 

в общество. В структуре вышеперечисленных общественных организаций 

имеются учебные центры, предприятия, реабилитационные и культурные 

центры. Безусловно, характер оказываемой помощи различен и продик-

тован специфическими проблемами членов данных организаций.

Проблемы инвалидности сложны и многогранны. Оказание всесто-

ронней помощи инвалидам предполагает реализацию комплексных про-

грамм. В настоящее время в Республике Беларусь осуществляются го-

сударственные программы, целью которых является социальная защита 

инвалидов: Программа «Предупреждение инвалидности и реабилитация 

инвалидов»; Комплексной программы развития социального обслужи-

вания на 2011-2015 годы; Государственная программа о безбарьерной 

среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы 

и др.1.

1 Труд и социальная защита Гродненской области [Электронный ресурс]. – Гродно, 

2011. – Режим доступа: http://trud.grodno-region.by – Дата доступа: 06.03.2013.
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт, важнейшим кри-

терием эффективности адресной социальной помощи является ее влия-

ние на решение жизненных проблем отдельных граждан и сокращение 

малообеспеченности (бедности) в обществе в целом. С учетом этого, 

развитие и совершенствование механизмов ее предоставления в нашей 

стране осуществляются по таким основным направлениям, как: повы-

шение доступности помощи для действительно нуждающихся граждан; 

скоординированность и унификация предоставления различных видов 

государственной социальной поддержки и др.

По мнению авторов, приоритетными направлениями социальной за-

щиты населения инвалидов в республике должны стать:

- максимальное вовлечение Республиканскими органами государ-

ственного управления, местными исполнительными и распорядитель-

ными органами, другими организациями представителей общественных 

объединений инвалидов к подготовке и принятию решений, затрагиваю-

щих интересы инвалидов;

- оказание содействия инвалидам, в том числе финансовое, в уста-

новлении и развитии сотрудничества с общественными формированиями 

зарубежных стран в вопросах реабилитации инвалидов, расширения куль-

турных связей, туризма и спорта;

- развитие программ по созданию безбарьерной среды для инвалидов 

с целью улучшения качества их жизни и максимальной социальной ин-

теграции в общество;

- совершенствования отечественной реабилитационной индустрии;

- совершенствование законодательства в сфере социальной защиты 

инвалидов и др.;

Осуществление социальных прав – важное условие социальной удо-

влетворенности населения. Уровень обеспеченности социальных прав, 

которые реализуются через систему социальной защиты (нормированных 

социальных прав), служит критерием социальной защищенности чело-

века в социальном государстве.

Авдей А.Г., Дедкова Ю.А.



ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

488

Благодир А.Л.,
канд. юрид. наук, доц.,

доцент кафедры трудового права и
права социального обеспечения

Волго-Вятского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ТЕОРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Традиционно в теории права, в числе разновидностей юридических 

закономерностей, рассматриваются правовые принципы, которые яв-

ляются категориями правосознания, то есть элементами правовой науки. 

Они отражают основополагающие идеи и начала права, правового регу-

лирования. Принципы, как правовые идеи, раскрываются в понятиях и 

категориях, обосновываются и доказываются в теориях. Однако, сами по 

себе отдельные понятия и категории не в состоянии отразить ту или иную 

идею целиком. Представление о ней, по справедливому замечанию А.М. 

Васильева, дает некая система понятий, которая основывается на данной 

идее и выражает ее. На стадии правовой теории происходит первоначаль-

ная объективизация и разработка правовых идей как принципов право-

вого регулирования1. Теория непосредственно соединяет знание о пред-

мете изучения с принципом, обосновывающем идею, которая кладется 

в основу выбора модели правового регулирования. Поэтому выделение 

принципов и построение на их основе теоретических образований – это 

наиболее высокая степень логического обобщения в отраслевом правовом 

знании, нежели наличие только понятий и категорий.

Теория не может сложиться и быть последовательно выстроенной без 

принципа, лежащего в ее основе и объединяющего полученное различ-

ными методами знание, относящееся к предмету изучения. И наоборот, 

принцип теряет свою ценность и смысл, если не находит доказательства и 

развития в теории. По мнению И.К. Дмитриевой2, принципы права – это 

идеи, признанные в обществе основополагающие ценности, основные 

начала, выражающие сущность права и его главное содержание. Они об-

ладают высшей императивностью и универсальностью и действуют неза-

1 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М.: Из-во «Юрид. лит-ра», 1976. – С.221.
2 Дмитриева И. К. Принципы российского трудового права: монография. М., 

2004. – С. 25.
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висимо от того, получили ли они закрепление непосредственно в нормах 

(нормах-принципах) или путем «косвенной фиксации выражены в ряде 

норм».

Система правовых принципов должна формироваться иерархически. 

На «вершине» иерархии системы правовых принципов находятся универ-

сальные принципы, на основании которых возникают и развиваются все 

прочие правовые принципы и правовая система в целом1. Таким образом, 

принципы права в зависимости от сферы их распространения, значимо-

сти и систематизирующей роли в отраслевой правовой науке классифи-

цируются на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и внутриотрас-

левые (принципы правовых институтов).

Общеправовые принципы, как правовые идеи (начала) воплощаются 

в теоретических построениях науки, косвенно определяя направление 

содержания правового регулирования. Они закреплены нормами кон-

ституционного права и являются правовым ориентиром и значимыми 

для всех отраслей права.

Межотраслевые и отраслевые принципы получают закрепление в 

соответствующих правовых нормах и дают толкование, оценку права, 

а также прогнозируют его развитие. Кроме того, отраслевые принципы 

значимы для отрасли права в целом и характеризуют ее предмет.

Внутриотраслевые принципы определяют идеи, которые складыва-

ются в основных предметных сферах (нормативных блоках) отрасли права 

социального обеспечения.

Для науки права социального обеспечения принципы (идеи) имеют 

фундаментальное значение для знаний о явлениях реальной действитель-

ности в сфере социального обеспечения. Эти знания основаны на зако-

номерностях, подтвержденных практикой или сформулированы умозри-

тельно в процессе мыслительной деятельности.

Выделение принципов в науке права социального обеспечения и по-

строение на их основе теорий является показателем высокой ступени 

логического обобщения знаний.

В отечественном правоведении проблемам сущностного содержания 

теорий всегда уделялось достаточное внимание. В самом общем виде юри-

дическая наука определяет «теорию» – как систему научного знания, опи-

сывающую и объясняющую некоторую совокупность явлений и сводя-

щую открытые в данной области закономерные связи к единому общему 

1 Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе 

законодательства: теория и практика // Известия вузов. Правоведение. 2006. № 2. – 

С. 59-60.
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началу1; либо как констатацию, описание и получившее подкрепление 

опытом логическое объяснение понятий и категорий права, идей и по-

ложений, выдвинутых правовой мыслью, а также доказательство фактов, 

заданных правовой практикой2. Во всех случаях подчеркивается, что «тео-

рия» является: системным знанием о необходимых сторонах, связях ис-

следуемого, его сущности и закономерностях; знания о закономерностях 

исследуемого являются логически непротиворечивыми и основанными 

на каком-либо едином, объединяющем начале – определенной совокуп-

ности исходных теоретических или эмпирических принципов. Теории 

базируются только на однозначных и определенных выводах положенных 

в основу их идеи.

В зависимости от значимости теорий, от их места в системе отрасле-

вого правового знания, такие образования принято классифицировать на 

универсальные, базовые и частные.

Универсальные теории играют особую роль в отраслевой правовой 

науке, представляя собой наиболее высокий уровень систематизации пра-

вового знания. В данном случае упор делается на то, что они несут особую 

методологическую нагрузку, раскрывают объект, способы и задачи ис-

следования, либо синтезируют материал, из которого строятся основные 

несущие конструкции науки, являются их центральным звеном.

Несомненно, универсальной теорией в науке права социального обе-

спечения, является учение В.С. Андреева, который еще во второй поло-

вине ХХ века разработал и обосновал знание о понятии, предмете, методе, 

структуре отрасли. В основу этих знаний положены общеправовые прин-

ципы (идеи) в сфере взаимоотношений государства и личности3. Данное 

учение было впоследствии единодушно поддержано другими учеными4 и 

1 Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2 т. Т.1: Элементный 

состав. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. С.26. См. также: Копнин П.В. 

Гносеологические и логические основы науки. – М., 1974. – С. 504.
2 Васильев А.М. Указ. соч. – С. 129.
3 Это принципы: человек, его права и свободы являются высшей ценностью; 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства; признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; принадлеж-

ность основных прав и свобод человека каждому от рождения и их неотчуждаемость; 

право человека на жизнь, гарантированность каждому судебной защиты прав и свобод; 

единство юридических прав и обязанностей.
4 Тучкова Э.Г. Труд и социальное обеспечение пожилых граждан в СССР: правовые 

проблемы, Автореферат на соиск. … докт. юрид. наук, М., 1990; Мачульская Е.Е. Право 

социального обеспечения в условиях рыночной экономики: теория и практика право-

вого регулирования: Автореферат на соиск. … докт. юрид. наук, М., 2000; Ерофеева 

О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: Автореферат на соиск. … канд. 
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до настоящего времени не утратило своей актуальности1. О значимости 

этой теории свидетельствует тот факт, что периодически учеными вы-

двигаются различные гипотезы и концепции, при помощи которых они 

хотели бы обогатить эту теорию, но никак не опровергнуть ее. Важно 

также иметь в виду, что теория В.С. Андреева позволяет ученым развивать 

и теоретически обосновать знания о принципах правового регулирования 

советского и российского права социального обеспечения2; знания об 

источниках права социального обеспечения3 и другие знания, сформу-

лированные в базовых и частных теориях.

Базовые теории, вбирая в себя все правовое знание, структурируя его 

по основным предметным сферам, обосновывают основные категории и 

комплексные институты права. Универсальная теория В.С. Андреева по-

служила серьезным научным аргументом для дальнейших теоретических 

дискуссий и выработке базовых теорий: о признании самостоятельности 

данной отрасли в общей системе права; о соотношении и отграничении 

права социального обеспечения с другими отраслями (трудовым, админи-

стративным, семейным, государственным) права4; о правоотношениях по 

социальному обеспечению. Длительные, не всегда конструктивные споры 

о предмете и методе права социального обеспечения негативно сказались 

на разработке системы отрасли, а значит, и на структурировании знания 

о ней. Тем не менее, учение о системе отрасли научно обосновывает де-

ление ее на Общую и Особенную части, раскрывает структуру каждой 

из частей, подчеркивая при этом, что система отрасли по объективным 

причинам не завершила своего окончательного формирования. Благодаря 

научному анализу системы законодательства о социальном обеспечении, 

юрид. наук, М., 2010; Серебрякова Е.А. Правовые аспекты рассмотрения споров по во-

просам социального обеспечения: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, 2002.
1 Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании 

трудовых и социально-обеспечительных отношений: сравнительно-правовое исследо-

вание: Автореферат на соиск. … докт. юрид. наук, М., 1997; Миронова Т.К. Право соци-

ального обеспечения и современные тенденции правового регулирования отношений 

в сфере социальной защиты: Автореферат на соиск. … докт. юрид. наук, 2007.
2 См.: Егоров А.Н. Основные принципы советского права социального обеспе-

чения. М., 1984. – С.17.; Савостьянова В.Б. Новация принципов пенсионного права в 

условиях современной пенсионной реформы в России: Автореферат на соиск. … канд. 

юрид. наук, М., 1999; Тарасова Л.С. Проблемы реализации принципа социальной 

справедливости в современном пенсионном обеспечении: Автореферат на соиск. … 

канд. юрид. наук, М., 2003.
3 Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения России: Автореферат 

на соиск. … докт. юрид. наук, М,, 2009.
4 Рогачев Д.И. Метод права социального обеспечения: Автореферат на соиск. … 

канд. юрид. наук, М., 2002.
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Ю.В. Васильевой обоснованы перспективы его дальнейшего совершен-

ствования и необходимость принятия кодификационных актов, законо-

дательно закрепляющих систему отрасли1.

Интересно заметить, что при разработке универсальной теории 

В.С. Анд реев отметил, что правоотношение по социальному обеспече-

нию – это научная абстракция, поскольку на практике не возникает «не-

коего» единичного обеспечительного правоотношения. Продолжая его 

мысль, в середине 80-х годов XX века Р.И. Ивановой была разработана 

теория о правоотношениях по социальному обеспечению2, в рамках ко-

торой она увидела специфическую особенность такого правоотношения, 

как то, что существование его в реальной жизни возможно лишь как 

конкретного видового правоотношения. В дальнейшем учение о право-

отношениях по социальному обеспечению обогатилось исследованиями 

отдельных его элементов (субъект3, объект4, содержание5, юридические 

факты6).

Наконец, в частных теориях, в основе которых лежат межотрасле-

1 Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социальном 

обеспечении: теоретические и практические проблемы: Автореферат на соиск. … докт. 

юрид. наук, М., 2010.
2 Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. Изд-во 

МГУ. – Москва, 1986.
3 См.: Курченко О.С. Государство как субъект права социального обеспечения: 

Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, СПб., 2009; Гречук Л.А. Субъекты – по-

лучатели в праве социального обеспечения России: Автореферат на соиск. … канд. 

юрид. наук, 2002; Мадатов А.А. Пенсионный фонд Российской Федерации как субъект 

пенсионных правоотношений: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2001; 

Хвостунцев А.М. Субъекты государственного пенсионного страхования: Автореферат 

на соиск. … канд. юрид. наук, 2001.
4 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.145.
5 Карновская Е.Я. Правовой статус инвалидов из числа рабочих и служащих в 

советском социальном обеспечении: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 

1984.
6 Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения. Изд-во 

МГУ. – Москва, 1974; Карпунина Н.А. Юридические факты в пенсионном обеспе-

чении Российской Федерации: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2010; 

Вихров Д.Г. Страховой стаж и его юридическое значение в праве социального обеспе-

чения: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2001; Бутенко Е.И. Особенности 

юридических фактов в праве социального обеспечения России: теоретический аспект: 

Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, СПб., 2010; Галаева Л.А. Страховые случаи 

как юридические факты в обязательном социальном страховании: Автореферат на со-

иск. … канд. юрид. наук, М., 2011; Поваренков А.Ю. Риск в трудовом праве и праве со-

циального обеспечения: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, Ярославль, 2010.
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вые1, отраслевые2 и внутриотраслевые принципы3, проявляется богат-

ство и разнообразие предмета изучения конкретной отраслевой правовой 

науки. Множество таких теорий складывается в самых различных об-

ластях правового знания, в них находят обоснование отдельные понятия 

и институты отрасли права. Частные теории, используя теоретические 

положения, сформулированные в универсальных и базовых теориях, в 

то же время могут быть составляющими их блоками знаний или, касаясь 

отдельных видов общественных явлений, конкретизировать и развивать 

эти теории.

Ярким примером частной теории может служить учение о социальном 

страховании, формирование которого началось на рубеже XIX–XX вв. в 

работах В.Г. Яроцкого4, Н.А. Вигдорчика5, З.Р. Теттенборн6. В постсовет-

ский период М.Ю. Федорова7 и другие ученые8, продолжили дальнейшее 

1 Межотраслевые принципы: право на защиту от безработицы; право на охрану 

здоровья; государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; право 

пожилых граждан, инвалидов на социальную защиту; право на защиту от бедности.
2 Отраслевые принципы: всеобщность социального обеспечения; дифференциа-

ция условий и норм обеспечения в зависимости от социально значимых обстоятельств; 

установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь; 

предоставление социального обеспечения; гарантированность социального обеспече-

ния при наступлении социального риска; многообразие оснований и видов социаль-

ного обеспечения.
3 Принципы, пронизывающие содержание норм права отдельных отраслевых 

правовых институтов. Например, в основе института социального обслуживания лежат 

принципы: адресности, доступности, добровольности, гуманности, приоритетности 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, конфиденциальности, профилактической направленности.
4 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2008. -С.368.
5 См. например: Вигдорчик Н. А. Социальное страхование. Пг.: «Муравей», 

1917; Вигдорчик Н. А. Теория и практика социального страхования. Ч. 1. Пг., 1919. – 

С. 20-25.
6 См. например: Теттенбонр З.Р. Социальное обеспечение и социальное стра-

хование // ВСОБ. 1921. № 5-6; Теттенборн З.Р. Советское социальное страхование. 

М. – Л., 1926.
7 Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социаль-

ного страхования: Автореферат на соиск. … докт. юрид. наук, СПб, 2003.
8 См.: Дуденкова М.Б. Обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний: Автореферат на соиск. … 

канд. юрид. наук, М., 2009; Синьков С.Н. Возмещение вреда в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: правовой аспект: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2006 

и др.
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исследование проблем теории социального страхования, уже с учетом 

особенностей развития общества в условиях рыночной экономики.

Таким образом, наукой права социального обеспечения накоплен 

достаточно большой массив отраслевого правового знания, требующего 

осмысления в рамках исследования конкретных институтов. В настоящее 

время знания в области пенсионного обеспечения1; обеспечения граждан 

социальными выплатами в виде пособий2; по предоставлению гражданам 

медицинской помощи и лечения3; по социальному обслуживанию4; по го-

сударственной социальной помощи5, являясь результатом теоретического 

осмысления, позволяют находить свое логическое завершение и обретать 

содержательную форму.

1 См.: Фомина С.В. Пенсионное обеспечение государственных гражданских слу-

жащих в России: правовые вопросы, Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 

2007; Чирков С.А. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, выехавших 

на постоянное место жительства за границу, Автореферат на соиск. … канд. юрид. 

наук, 2009; Кащеева О.А. Институт исчисления размеров пенсий в праве социального 

обеспечения: теория и практика правового регулирования: Автореферат на соиск. … 

канд. юрид. наук, М., 2005 и др.
2 См.: Корсаненкова Ю.Б. Российская система социальных пособий на детей: 

правовой аспект: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2007; Сотникова Л.В. 

Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: правовые вопросы: 

Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, 2007 и др и др.
3 См.: Рожкова Ю.В. Психиатрическая помощь в системе социальной защиты 

лиц, страдающих психическими расстройствами: правовые вопросы: Автореферат на 

соиск. … канд. юрид. наук, Омск, 2006; Власенкова В.В. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в Российской Федерации: Автореферат на соиск. … канд. юрид. 

наук, М., 2007.
4 См.: Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях ры-

ночной экономики: теоретико-правовой аспект: Автореферат на соиск. …докт. юрид. 

наук, М., 2002; Шипулина Л.Н. Социальное обслуживание населения в Российской 

Федерации (правовые вопросы). Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, Екате-

ринбург, 2012.
5 См.: Изместьев А.В. Правовое регулирование социальной защиты населения 

Российской Федерации в жилищно-коммунальной сфере, Автореферат на соиск. … 

канд. юрид. наук, Омск, 2005; Пашкова Г.Г. Льготы в праве социального обеспечения, 

Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, Томск, 2004; Деркачева Т.В. Правовое 

регулирование государственной социальной помощи: федеральный и региональный 

аспекты: Автореферат на соиск. … канд. юрид. наук, М., 2002.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і сво-

бод людини є домінуючою. У цьому напрямку прийнято низку між-

народних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найви-

щою соціальною цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і 

свобод – головним обов’язком демократичної держави. У зв’язку з цим 

важливим є звернення до міжнародних актів, у яких закріплені певні стан-

дарти захисту прав людини, у тому числі категорій осіб, які належать до 

соціально вразливих верст населення, таких як сім’ї з дітьми.

Окремі питання соціального захисту сімей з дітьми досліджувались у 

працях таких науковців, як В.В. Андріїв, Н.Б. Болотіна, О.Є. Мачульська, 

П.Д. Пилипенко, Б.І. Сташків, І.М. Сирота, Є.Г. Тучкова та ін.. Однак у 

роботах зазначених вчених проблема ще не розглядалась комплексно, зо-

крема, в аспекті відповідності національного законодавства міжнародним 

стандартам захисту сімей з дітьми.

У правовій літературі всі міжнародні норми у галузі прав і свобод 

людини прийнято називати міжнародним стандартами.1 Взагалі термін 

«стандарт» означає певний еталон, мірило, відносно якого вимірюються 

певні процеси, предмети, явища.2 Тому, саме вимоги міжнародного права 

з проблематики прав людини, включаючи пакти ООН та регіональні кон-

венції, повинні бути основою для розробки національного законодавства, 

яке визначає права сімей з дітьми у сфері соціального захисту.

У ст. 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні дого-

вори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України.3 У Законі України «Про 

1 Кройтор В.А. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства 

і проблема доступу до правосуддя / В.А. Кройтор, Т.В. Степаненко // Наукові записи 

Харківського економіко-правового університету. – 2005. – № 1 (2). – С. 66
2 Юридична енциклопедія в 6 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Ред-кол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид-во “Українська 

енциклопедія” ім. М. П. Бажана. – Т. 5: П-С. – 2003. – 736 с.
3 Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141
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міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р.1 встановлено, що 

якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в уста-

новленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що пе-

редбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору, тобто закріплений принцип пріоритету 

міжнародного законодавства перед національним.

Стандарти ООН щодо захисту сімей з дітьми містяться у Загальній 

декларації прав людини.2 Даний міжнародний документ основується на 

філософії природного права та демократичних принципах. Встановлені 

Декларацією права на життя, свободу й особисту недоторканість, на до-

статній життєвий рівень, що включає їжу, одяг, житло, медичний догляд 

і необхідне соціальне обслуговування, яке необхідне для підтримання 

здоров’я й добробуту самої людини та її сім’ї, є основними стандартами 

прав людей, в тому числі сімей з дітьми.

У Декларації зазначено, що сім’я є особливим осередком суспільства 

і має право на захист з боку суспільства і держави (ст. 16), а материнство 

і дитинство дають право на особливе піклування та допомогу (ст. 25).

Генеральна Асамблея ООН ухвалила цей документ як завдання, до 

якого повинні прагнути всі народи. Декларація заклала основи подальших 

міжнародних угод – на світовому та регіональному рівнях – у галузі прав 

людини, зокрема, у сфері соціального захисту сімей з дітьми.

Варто відзначити, що спеціальним міжнародно-правовим актом, який 

регламентує комплекс прав дитини, в тому числі сімей з дітьми є Декла-

рація прав дитини 1959 р.3, якою передбачено можливість дитини корис-

туватися благами соціального захисту.

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 

20 листопада 1959 р., була прийнята з метою забезпечити дітям щасливе 

дитинство. У ній проголошуються соціальні та правові принципи за-

хисту й благополуччя дітей на національному та міжнародному рівнях, 

зазначено, що дитина повинна, коли це можливо, зростати під опікою 

і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і 

моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім 

тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір’ю; 

1 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 № 1906-IV 

// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540 
2 Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник 

України. – 2008. – № 93. – С. 3103
3 Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р. // Права человека. Сборник 

международных договоров «Международная защита прав и свобод человека». – Мо-

сква, Юридическая литература, 1990. – С. 139-141.
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бажано, щоб багатодітним сім’ям надавалась державна або інша допомога 

на утримання дітей.

Проте, основним міжнародним актом у сфері захисту прав дітей, у 

тому числі сімей з дітьми, є Конвенція ООН про права дитини,1 яка на-

була чинності для України з 27 вересня 1991 р. Цей міжнародний документ 

містить усеосяжний комплекс міжнародних правових стандартів щодо 

захисту та забезпечення належних умов для виховання дітей, яким для 

повного і гармонійного розвитку необхідно зростати у сімейному ото-

ченні.

У Конвенції вказано, що діти мають право на особливе піклування і 

допомогу, у реалізації цього права основне навантаження лежить на сім’ї, 

якій мають бути надані необхідні захист і сприяння, з тим щоб вона могла 

повністю покласти на себе зобов’язання щодо виховання підростаючого 

покоління.

Держави-учасниці зобов’язані забезпечити дитині такий захист і пі-

клування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обо-

в’яз ки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом 

в однаковому обсязі, оскільки дотримання найкращих інтересів дитини є 

предметом їх особливого піклування.

Конвенція проголошує пріоритет виховання дитини у сім’ї: держави-

учасниці повинні забезпечити те, щоб дитина не розлучалася з батьками 

всупереч їх бажанню, за винятком випадків коли таке розлучення є необ-

хідним в інтересах дитини.

Відповідно до ст. 26 Конвенції про права дитини держави-учасниці 

визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального 

забезпечення, включаючи соціальне страхування, і вживають необхідних 

заходів щодо досягнення повного здійснення цього права згідно з націо-

нальним законодавством.

Конвенція ООН про права дитини заклала в міжнародне право ті 

норми захисту прав дитини, до дотримання яких повинні прагнути всі 

держави. На підставі норм і принципів Конвенції сформульовано між-

народні, регіональні та національні акти про права дитини, та сімей з 

дітьми зокрема.

Конвенція проголосила пріоритет інтересів дітей перед потребами 

держави, суспільства, релігії, родини. Ґрунтуючись на першочерговості 

загальнолюдських цінностей і гармонійного розвитку особистості, вона 

визнає пріоритет інтересів дитини у суспільстві, наголошує на недискри-

1 Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. // Зібрання чинних 

міжнародних договорів України. – 1990 р. – № 1. – С. 205.
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мінації дитини за будь-якими ознаками чи мотивами та, що головне, на 

необхідності турботи держави й суспільства про соціально депривілейо-

ваних дітей: сиріт, біженців, інвалідів, стандарти соціального захисту яких 

встановлено великою кількістю міжнародних нормативних актів, таких як 

Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту та 

благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх уси-

новлення на національному та міжнародному рівнях прийнята 3 грудня 

1986 р.,1 Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених 

поза шлюбом прийнята 17 липня 2009 р.,2 Європейська конвенція про 

усиновлення дітей (переглянута) прийнята 16 вересня 2011 р.3 та багато 

інших.

Одними з основних документів, що закріплюють стандарти соціаль-

ного захисту сімей з дітьми, є Міжнародний пакт про економічні, со-

ціальні та культурні права4 та Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права5, які були прийняті у 1966 році та ратифіковані УРСР 19 

жовтня 1973 р., таким чином, ці документи є частиною національного 

законодавства.

Держави, які беруть участь у Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні та культурні права, зобов’язались визнавати право кожного на 

достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї. Слід відзначити, що по-

няття «прожитковий рівень» за Пактом включає не лише достатнє харчу-

вання, одяг і житло, а й неухильне поліпшення умов життя (ст. 11).

Окрім того, цей Пакт передбачає право кожної людини на найвищий 

досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. Для забезпечення по-

вного здійснення цього права держави зобов’язуються вжити необхідних 

заходів щодо забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої 

смертності й здорового розвитку дитини; запобігання й лікування епі-

демічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними; 

1 Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту та благо-

получчя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновлення на націо-

нальному та міжнародному рівнях Прийнята 3 грудня 1986 р. // Международные акты 

о правах человека: Сборник доукментов / Сост. д.ю.н., проф. В.А. Карташкин. – М.: 

НОРМА-ИНФРА. М, 2002. – С.278-280.
2 Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 

Прийнята 17 липня 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 319.
3 Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) прийнята 16 ве-

ресня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 69. – Ст. 87.
4 Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 

1966 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 2.
5 Міжнародних пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 2
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створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу й медичний 

догляд у разі хвороби (ст. 12).

Стаття 9 Пакту про економічні, соціальні та культурні права містить 

зобов’язання держав, які беруть у ньому участь, визнавати право кожної 

людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування. 

Сім’я як природний та основний осередок суспільства підлягає соціаль-

ному захисту, їй мають надаватись якнайширша охорона й допомога, 

особливо під час її утворення й поки вона відповідає за турботу про не-

самостійних дітей та їх виховання. Особлива охорона повинна надаватися 

матерям протягом розумного періоду до і після пологів.

Особливі заходи охорони й допомоги мають уживатися щодо всіх дітей 

і підлітків без будь-якої дискримінації за ознакою сімейного походження 

чи за іншою ознакою (п. 3 ст. 10).

Статтею 24 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

встановлено право кожної дитини без будь-якої дискримінації користу-

ватися відповідними засобами захисту, які є необхідними у її становищі, 

як малолітньої, з боку сім’ї, суспільства та держави.

Стандарти соціального захисту сімей з дітьми містяться також у Кон-

венціях та Рекомендаціях Міжнародної організації праці.

Відповідно до ст. 6 Конвенції МОП № 182 про заборону та негайні 

дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 1999 р.1 кожна держава-

член розробляє та здійснює програми дій з ліквідації, у пріоритетному по-

рядку, найгірших форм дитячої праці. Згідно із ч. 2 ст. 7 Конвенції кожна 

держава-член, враховуючи важливість освіти у справі ліквідації дитячої 

праці, вживає в установлені строки заходів, спрямованих, зокрема, на 

виявленні дітей, які перебувають в особливо тяжкому стані, та допомогу 

таким дітям. Рекомендація № 1902 доповнює положення Конвенції № 182 

і передбачає, що програми дій, про які йдеться у ст. 6 Конвенції, повинні 

бути спрямовані, серед іншого, на звернення особливої уваги на: моло-

дих дітей; дівчаток; проблему з випадками прихованої праці, де дівчатка 

складають групу особливого ризику; інші групи дітей з спеціальною враз-

ливістю чи потребами (п. 2).

1 Конвенція МОП № 182 про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших 

форм дитячої праці 1999 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною ор-

ганізацією праці. 1965-1999. Т ІІ. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С. 1542-

1543.
2 Рекомендація МОП № 190 щодо заборони та негайних дій з ліквідації найгір-

ших форм дитячої праці 1999 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною 

організацією праці. 1965-1999. Т ІІ. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С. 1546-

1549.
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Конвенція МОП № 16 про обов’язковий медичний огляд дітей та 

підлітків, зайнятих на борту суден 1921 року, Конвенція МОП № 77 про 

медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності 

до праці у промисловості 1946 року, Конвенція МОП № 78 про медичний 

огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці 

на непромислових роботах 1946 року встановлюють обов’язковість без-

оплатного медичного огляду осіб, молодших 18 років, з метою з’ясування 

придатності їх до роботи, що проводиться кваліфікованим лікарем, який 

діє з ухвали компетентної влади, і засвідчується або медичною посвідкою, 

або позначкою на дозволі про допуск до роботи, або записом у трудовій 

книжці.

Правова політика України в цілому та в галузі захисту прав сімей з 

дітьми, зокрема, відповідає міжнародним стандартам, закладеним в чин-

них міжнародних актах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, і які є частиною національного законодавства. Але це 

положення не враховано в повній мірі у процесі правового регулювання 

надання соціального захисту сім’ям з дітьми – відповідні норми розпо-

рошені по різних актах законодавства, що не дає можливості гарантувати 

дотримання та реалізацію встановлених прав сімей з дітьми.

Незважаючи на те, що Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

та культурні права та Міжнародний пакт про громадські та політичні 

права, з огляду на їх ратифікацію, є частиною національного законодав-

ства України, проте їх вимоги ще остаточно не впроваджені в національну 

юридичну практику.

Так, поняття прожиткового мінімуму в національному законодавстві 

не включає такого стандарту, як «неухильне поліпшення умов життя», що 

значно звужує його обсяг, а стандарти щодо забезпечення всіх громадян 

медичною допомогою не тільки не поліпшилися з радянських часів, а, 

навпаки, погіршилися.

Тому, на сучасному етапі розвитку для України першочерговим за-

вданням є створення такої правової бази захисту прав і свобод сімей, на 

вихованні яких перебувають діти, яка б повною мірою відповідала між-

народним стандартам і забезпечувала реалізацію цих прав та передбачала 

механізм їх захисту у випадку порушення.



501

Галаева Л.А.

Галаева Л.А.,
канд. юрид. наук.,

старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса

Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«Мордовский гуманитарный институт»

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОСОБИЯХ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Правовая категория «нетрудоспособность» используется во многих от-

раслях российского права, однако наибольшее значение она имеет в 

процессе применения трудового и социального законодательства, являясь 

юридически значимым понятием для возникновения и прекращения у 

гражданина трудовых прав и прав в сфере социального обеспечения. В 

тоже время в действующем российском законодательстве нет легальных 

определений понятий трудоспособности и нетрудоспособности, не сло-

жился пока и системный научный подход к их раскрытию. Возможно 

говорить лишь о косвенном содержании понятий применительно к раз-

личного рода правоотношениям1.

В литературе было высказано предложение о делении нетрудоспо-

собности на условную (нетрудоспособность в широком понимании) и 

действительную (нетрудоспособности в узком смысле слова)2. Представ-

ляется, что для обязательного социального страхования такое деление не-

1 Например, в пенсионном обеспечении содержание понятия «нетрудоспособ-

ность» можно вывести из перечня тех граждан, которым назначаются пенсии по слу-

чаю потери кормильца. Их перечень дан в ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001г. 

№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального закона 

от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации».
2 К условной нетрудоспособности отнесены случаи, когда определенные категории 

граждан законодателем в целях пенсионного обеспечения или обеспечения пособиями 

признаются нетрудоспособными, хотя таковыми в действительности не являются, так 

как не утрачивают способность трудиться (например, при назначении пенсии по слу-

чаю потери кормильца; при обеспечении пособиями по временной нетрудоспособно-

сти в случае необходимости ухода за больным членом семьи); действительная нетрудо-
способность наступает в случае утраты лицом способности к труду как индивидуального 

качества, наступившей вследствие нарушений нормальной деятельности организма 

человека, которое может произойти вследствие болезни, травмы. /См.: Смирнова Н.Л. 

Понятие и виды временной нетрудоспособности в целях обеспечения пособиями по 

обязательному социальному страхованию // Правовая политика и правовая жизнь. 

2003. № 3(12). С.166. 
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трудоспособности большого практического значения не имеет, поскольку 

в данной сфере используется широкое понятие нетрудоспособности, в 

которое входит (если пользоваться терминологией Н.Л. Смирновой) и 

условная, и действительная нетрудоспособность.

Для обязательного социального страхования важно иное деление не-

трудоспособности – на стойкую1 и временную2.

О временной нетрудоспособности речь идет в Федеральном законе 

от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(далее – Закон от 29.12.2006)3, однако в ст. 1.2 упомянутого закона, где 

содержится понятийный аппарат, о временной нетрудоспособности не 

говорится. Обратившись к ст. 5 Закона, которая определяет случаи обе-

спечения пособием по временной нетрудоспособности, приходим к вы-

воду, что для целей данного Закона временная нетрудоспособность ис-

пользуется в широком смысле.

Широкое понятие временной нетрудоспособности сложилось в про-

цессе длительного развития законодательства о пособиях по временной 

нетрудоспособности.

Первоначально временная нетрудоспособность сводилась к болезни 
(заболеванию) и причиненному несчастным случаем увечью, что видно 

из названий и содержания Законов от 23 июня 1912 г. «Об обеспечении 

рабочих на случай болезни» и «О страховании рабочих от несчастного 

случая».

Аналогичное понимание временной нетрудоспособности находим и 

в принятом ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

декрете от 22.12. 1917 г. «О страховании на случай болезни»4, а также в 

Кодексе законов о труде Российской Советской республики 1918 года 

1 О стойкой нетрудоспособности в первую очередь речь идет в ст.1 Федерального 

закона от 24.11. 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», аналогом ей выступает понятие «инвалидность»; данный Закон при-

знает инвалидом лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-

тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 
2 Терминологически правильнее вести речь о длительной и временной нетрудо-

способности, хотя законодательство оперирует термином «стойкая нетрудоспособ-

ность», отталкиваясь от медико-биологических показателей состояния организма 

человека.
3 СЗ РФ. 2007. №1. Ст. 18; 2011. № 9. Ст. 1208.
4 СУ РСФСР.1917. № 13. Ст. 188.
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(ст.78)1. Несколько позднее в Положении о социальном обеспечении тру-

дящихся от 31.10.1918 г.2 впервые нетрудоспособность работника была 

расширена за счет отнесения к ней периода карантина. Он предполагал 

изоляцию здорового (внешне здорового человека) в силу того, что он со-

прикасается с лицами, больными заразными болезнями.

Декрет СНК от 12.08.1920 г. «О выдачи пособий в случаях временной 

утраты трудоспособности»3, внесший изменения в порядок выдачи посо-

бий в случаях временной нетрудоспособности, давал основания отнести 

к временной нетрудоспособности дородовый и послеродовый периоды у 

женщин. Однако название нового декрета СНК от 9.12.1921 г. «О соци-

альном обеспечении при временной нетрудоспособности и материнстве»4 

показывает, что «временная нетрудоспособность» и «материнство» уже 

через год рассматривались как различные страховые случаи (события), 

влекущие обеспечение пособием по временной нетрудоспособности.

В КЗоТ РСФСР от 1922 г.5 (ст. 176) как основание временной нетру-

доспособности появился уход за больным членом семьи.
Дальнейшее расширение понятия «временная нетрудоспособность» 

произошло с принятием Положения о пособиях по временной нетрудо-

способности, которое было утверждено постановлением Союзного совета 

социального страхования от 28.01.1932 г. в развитие постановления ЦИК 

и СНК ССР от 23.04.1931 г. «О социальном страховании». Нововведением 

являлось включение в основания выплаты пособия по временной нетру-

доспособности перевода на другую работу в связи с заболеванием.
Следующим основанием выдачи листка временной нетрудоспособ-

ности стало санаторно-курортное лечение рабочих и служащих, впервые 

предусмотренное Инструкцией ВЦСПС и Наркомздрава СССР «О по-

рядке выдачи застрахованным больничных листков», утвержденной по-

становлением СНК СССР от 14.08.1937 г. № 13826. В послевоенный период 

все перечисленные виды временной нетрудоспособности вошли в Поло-

жение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию, утвержденное постановлением Президиума 

ВЦСПС от 5.02.1955 г.7.

Последнее расширение понятия временной нетрудоспособности 

1 СУ РСФСР. 1918. № 87-88. Ст. 905.
2 СУ РСФСР. 1918. № 89. Ст.906.
3 СУ РСФСР. 1920. № 74. Ст.343. 
4 СУ РСФСР. 1921. № 79. Ст.682.
5 СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903.
6 СЗ СССР.1937. № 54. Ст.229.
7 Государственное социальное страхование. М.: Профиздат.1957. С.30.
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произошло в 1961г., когда в него вошло «протезирование с помещением в 
стационар протезно-ортопедического предприятия»1.

В течение 45 лет временная нетрудоспособность включала: заболева-

ние (травма), связанная с утратой трудоспособности; санаторно – курорт-

ное лечение; болезнь члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 

карантин; временный перевод на другую работу в связи с заболеванием 

туберкулезом или профессиональным заболеванием; протезирование с 

помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия2.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2006 г. 

№ 255-ФЗ «Об обеспечениями пособиями по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страховании», который в настоящее время имеет наимено-

вание «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», перечень случаев обеспе-

чения застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности 

сузился. В нем уже нет перевода на другую работу в связи с туберкулезом 

и профессиональным заболеванием, так как соответствующая правовая 

норма не вошла в ТК РФ.

В учебной и научной литературе временная нетрудоспособность имеет 

разные определения. Определения авторов отличаются друг от друга в 

основном причинами невозможности по состоянию здоровья выполнять 

работниками свои трудовые функции. Например, в одном случае речь 

идет о нарушении функций организма, патологических изменениях, препят-
ствующих продолжению трудовой деятельности в течение относительно 
непродолжительного времени»3; в другом – о болезни и иных установленных 
в законе случаев4; в третьем – о болезни, увечье, осуществлении ухода за 

1 См.: Положение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию. (в редакции от 3 ноября 1961 г.), утвержденное Постановле-

нием Президиума ВЦСПС от 5 февраля 1955г. в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 22 января 1955 г. №113 // Социальное страхование в СССР: Сбор-

ник официальных материалов / [Сост. Г.С. Симоненко]. М.: Профиздат, 1982. С. 39.
2 Разновидности временной нетрудоспособности в данном случае даны в тех фор-

мулировках, которые имелись в Положении о порядке обеспечения пособиями по госу-

дарственному социальному страхованию, утвержденным постановлением Президиума 

ВЦСПС от 12.11.1984 г.(далее – Положение от 12.11.1984г.) // Сборник нормативных 

актов о труде. Т.3. М.: 1985. С.122-149.
3 Трудовое и социальное право России: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.Н. 

Анисимова. М.: Владос, 1999. С.352.
4 Советское право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. А.Д. 

Зайкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С.232.
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больными членами семьи, нахождении на карантине, на лечении в санатории 
(на курорте), протезировании1.

Рассмотрим, о каком содержании временной нетрудоспособности 

дает возможность говорить ч. 1 ст. 5 Закона от 29.12.2006 г.

Подпункт 1 части 1 ст. 5 имеет в виду ту временную нетрудоспособ-

ность, которая определяется строго по медицинским показаниям, меди-

цинский фактор играет решающую роль (заболевание, включая искус-

ственное прерывание беременности, экстракорпоральное оплодотворе-

ние, травмы).

Согласно подп. 2-5 части 1 ст. 5 работники признаются нетрудоспо-

собными, хотя таковыми не являются, поскольку не утрачивают спо-

собности трудиться. Временная нетрудоспособность, вызванная доле-

чиванием в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после 

стационарного лечения, уходом за больным членом семьи, карантином, 

протезированием с помещением в стационар протезно-ортопедического 

предприятия обусловлена социально значимыми обстоятельствами, опре-

деленными законодателем. В связи с этим можно сказать, что временная 

нетрудоспособность – это не только медицинское, но и правовое поня-

тие. Поэтому оно не совпадает с позицией медиков, которые включают 

в понятие временной нетрудоспособности только заболевания (травмы) 

работника2. Именно в таком случае можно говорить о соединении в одном 

общем понятии и действительной, и условной временной нетрудоспособ-

ности.

Временная нетрудоспособность становится юридическим фактом, 

имеющим значение для предоставления соответствующего вида пособия, 

при условии ее установления в определенном законом порядке и под-

тверждения специальным документом – листком нетрудоспособности3.

Сама по себе временная нетрудоспособность может быть юридиче-

ским фактом, но не являться страховым случаем. Для того, чтобы совпало 

два понятия – юридический факт и страховой случай необходимо, чтобы 

1 Азарова Е.Г., Козлов А.Е. Личность и социальное обеспечение в СССР. М.: 

Наука, 1983.С.71.
2 Экспертиза временной нетрудоспособности: Сборник нормативных документов 

с комментариями / Сост. Н.П. Брицко, А.С. Хейфец. М.: Медицина, 1988. С.32-33. 
3 См.: Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 № 624н (далее – Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности от 29 июня 2011 г.) // Российская газета. 2011. 8 июля; Форма 

бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26 апреля 2011 г. № 347н // Российская газета. 2011. 22 июня; Письмо ФСС РФ от 

5 августа 2011 г. № 14-03-11/05-7481 «О заполнении листка нетрудоспособности» // 

Экономика и жизнь (бухгалтерское приложение). 2011. 19 августа. № 32.
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временная нетрудоспособность наступила у застрахованного лица. Пред-

ставляется, что временную нетрудоспособность как страховой случай, 

можно определить в ст. 1.2 Закона от 29.12.2006 г. следующим образом: 
временная нетрудоспособность – это установленный в предусмотренном за-
конодательством порядке и удостоверенный листком нетрудоспособности 
факт (событие), выражающийся в состоянии временной невозможности 
застрахованного лица выполнять свою трудовую функцию вследствие изме-
нений, происшедших в состоянии здоровья, а также по социально значимым 
причинам, определенным законодательством.

Пособие по временной нетрудоспособности является одним из видов 

социально-страхового обеспечения, целью которого является возмещение 

утраченного заработка в связи с временной нетрудоспособностью. На 

протяжении многих лет в постсоветский период, вплоть до 2007 года, 

предоставление данного пособия осуществлялось в соответствии с Поло-

жением от 12.11.1984 г. Установление размера пособия и порядок его рас-

чета регулировались нормами финансового законодательства, а именно 

федеральными законами о бюджете Фонда социального страхования РФ 

на очередной календарный год, а также иными федеральными законами, 

подзаконными актами, рядом актов федеральных органов исполнитель-

ной власти и ФСС РФ1.

Выполнение конституционного предписание об установлении посо-

бий федеральным законом в отношении пособия по временной нетру-

доспособности было начато лишь с принятием Федерального закона от 

22.12.2005 г. № 180-ФЗ «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и 

размерах страхового обеспечения по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в 2006 году»2 и последующего за ним Закона от 29.12.2006 г.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2009 г. 

№213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-

1 См.: Федеральный закон от 31.12. 2002. № 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями 

по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, 

и некоторых других категорий граждан»; Указ Президента РФ от 15.03.2000г. №508 «О 

размере пособия по временной нетрудоспособности», Разъяснение «О порядке оплаты 

периода временной нетрудоспособности граждан, признанных в установленном по-

рядке безработными, и продления выплаты пособия по безработице в случае болезни 

безработного», утв. постановлением Минтруда РФ от 9.10.1998 №40 и пр.
2 СЗ РФ.2005. №52. Ст. 5593.
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дерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования»1 и Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-

зательного медицинского страхования»2 можно говорить о попытке соз-

дания законодательно оформленной системы обязательного социального 

страхования в связи с временной нетрудоспособностью и материнством 

и придания ей социально-страховых начал.

Далее, Федеральным законом от 8.12.2010 г. № 343-ФЗ3 были внесены 

существенные изменения в Закон от 29.12.2006 г. Так, с 1 января 2011 г. 

пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 

выплачивается не за два, а за три дня временной нетрудоспособности и 

только с четвертого дня оплата листка нетрудоспособности идет за счет 

средств бюджета ФСС России; произошли изменения в правилах подсчета 

сумм пособий, в оплате листков нетрудоспособности лицам, работающим 

по совместительству и т.д. Эти и другие изменения обусловлены самый 

важным, на наш взгляд, спорным правовым положением, согласно кото-

рому средний заработок для исчисления пособия по временной нетрудо-

способности берется на сегодняшний момент за два года предшествовав-

ших году наступления страхового случая – временной нетрудоспособности 

(ч. 1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 г.)4. Иными словами, порядок исчисления 

пособия принципиально изменился, поскольку перестал учитываться те-

кущий заработок работника. Тем самым законодатель установил принцип 
отложенного заработка для исчисления пособия по временной по вре-

менной нетрудоспособности (средний дневной заработок для исчисления 

пособия определяется путем деления суммы начисленного заработка за 

два года, предшествующих году наступления страхового случая, на 730).

1 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.
2 СЗ РФ.2009.№30. Ст. 3738.
3 Федеральный закон от 8.12.2010 г. № 343 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством» // Российская газета. 2010 г. 13 декабря.
4 Ранее, ч.1 ст.14 Закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ в редакции, действовавшей до 

01.01.2011г. пособие по временной нетрудоспособности (равно как и пособие по бере-

менности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет) исчислялось исходя 

из среднего заработка застрахованного лица за последние 12 календарных месяцев 

работы, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.
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На наш взгляд, последние решения законодателя негативно влияют 

на уровень пособий по временной нетрудоспособности, в, частности, у 

тех граждан, которые часто меняют место работы или имеют длительные 

перерывы при осуществлении трудовой деятельности. В связи с этим сле-

дует согласиться с выводами, высказанными Свинченко И.М. об усиле-

нии тенденции наступления на материальные права застрахованных лиц, 

нарушении конституционного принципа недопустимости умаления прав 

человека (ч. 2 ст. 55 Конституции РФ)1.

Долголева И.А.,
канд. юрид.наук,

Национальный центр законодательства и правовых исследований,
г. Минск

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Несмотря на многообразие существующих в мире пенсионных систем, 

ряд проблем, которые негативно повлияли на их финансовую устой-

чивость, потребовали реформирования систем пенсионного обеспечения 

практически во всех странах мирового сообщества. К таким проблемам 

следует отнести демографические процессы, выразившиеся в старении 

населения, неэффективность в связи с этим распределительных систем 

пенсионного обеспечения, установленных в отдельных странах, финан-

совую неустойчивость накопительных пенсионных схем, а также ряд иных 

проблем социально-экономического характера.

При реформировании систем пенсионного обеспечения в зарубеж-

ных странах особое внимание было уделено преобразованию льготного 

пенсионного обеспечения. Основными направлениями реформирования 

института льготных пенсий в зарубежных странах являются: 1) ликвида-

ция института досрочных пенсий и замена данной социальной гарантии 

дополнительными компенсационными надбавками к заработной плате 

за вредные и тяжелые условия труда (Латвия, Литва, Польша); 2) сохра-

нение системы льготных пенсий при условии существенного сокращения 

оснований досрочного пенсионного обеспечения (Азербайджан, Кыр-

1 См.: Свинченко И.М. Обеспечение граждан пособиями за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2012. С.18.
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гызстан, Молдова); 3) перевод льготных пенсий в связи с особыми усло-

виями труда и (или) отдельными видами профессиональной деятельности 

в профессиональные пенсии (Республика Беларусь, Казахстан, Норвегия, 

Таджикистан).

Особый интерес представляет исследование опыта организации про-

фессионального пенсионного страхования (далее – ППС) взамен льгот-

ного пенсионного обеспечения в связи с особыми условиями труда и за 

выслугу лет.

Одной из стран, которые ввели рассматриваемый вид пенсионного 

страхования взамен льготного пенсионного обеспечения, является Ре-

спублика Беларусь1. В профессиональные пенсии были переведены пен-

сии по возрасту за работу с особыми условиями труда, на подземных 

и открытых горных работах, а также пенсии за выслугу лет некоторым 

категориям медицинских, педагогических работников, профессиональ-

ным спортсменам и тренерам, отдельным категориям артистов театров 

и других театрально-зрелищных организаций, работникам авиации и 

летно-испытательного состава. Основной особенностью нового вида пен-

сионного страхования является накопительный принцип страхования и 

закрепление ответственности нанимателей за предполагаемое снижение 

трудоспособности работника вследствие занятости в таких условиях труда 

посредством установления обязанности нанимателя по уплате за счет соб-

ственных средств дополнительных страховых взносов на ППС указанной 

категории работников.

Однако введение в национальную пенсионную систему нового вида 

пенсионного страхования, основанного на накопительном принципе, по-

влекло неоднозначные последствия для застрахованных лиц. В связи с 

низкими размерами профессиональных пенсий система ППС не позво-

лила создать эффективный механизм компенсации работникам утраты 

заработной платы вследствие прекращения ими работы в указанных усло-

виях до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Вместе 

с тем, высокий уровень страховых взносов на пенсионное страхование (в 

том числе на общих основаниях и ППС) негативно влияет на финансо-

вую устойчивость субъектов хозяйствования и конкурентоспособность их 

продукции. Так, размер обязательных страховых взносов на пенсионное 

страхование в рамках общей пенсионной системы составляет 29% (из них 

только 1 % уплачивает работник). Дополнительные страховые взносы, 

1 О профессиональном пенсионном страховании : Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 

2008 г., № 322-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
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уплачиваемые нанимателем на ППС, установлены дифференцированно 

от 1,5% до 4,8% в зависимости от степени вредности условий труда, дли-

тельности требуемого профессионального стажа и продолжительности 

досрочного пенсионного периода. Наряду с указанными проблемами тре-

бует совершенствования ряд условий ППС, в том числе порядок исчисле-

ния профессионального стажа и включения в него отдельных периодов, 

установленные критерии оценки условий труда для некоторых категорий 

работников и т.д.1.

В Таджикистане назначение профессиональной пенсии будет осу-

ществляться с 1 января 2017 г.2. Профессиональное пенсионное обеспече-

ние максимально приближено по условиям к ППС Республики Беларусь. 

Вместе с тем данным видом пенсионного обеспечения в Таджикистане 

охвачен меньший круг работников, занятых в особых условиях труда и 

(или) отдельными видами профессиональной деятельности (в частности, 

ППС не подлежат профессиональные спортсмены, артисты, женщины, 

работающие животноводами и свиноводами, и некоторые другие). Под-

тверждение условий труда осуществляется на основании аттестации ра-

бочих мест по условиям труда либо с применением критериев оценки 

условий труда.

В Республике Казахстан льготное пенсионное обеспечение было от-

менено и закреплено право работодателей осуществлять добровольное 

ППС работников, занятых в особых условиях труда, согласно перечню, 

закрепленному постановлением Правительства Республики Казахстан3. 

Размер пенсионных взносов на ППС определяется в соответствии с дого-

вором о пенсионном обеспечении, но не выше 10 % ежемесячного дохода 

работника4; накопления, в случае смерти застрахованного лица, наследу-

ются в порядке, установленном законодательством.

1 Долголева, И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного стра-

хования в Республике Беларусь :дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / И.А.Долголева. – 

Минск, 2012. – 166 л.
2 О Правилах порядка профессионального пенсионного обеспечения и назна-

чения профессиональных пенсий : постановление Правительства Респ. Таджикистан, 

3 дек. 2010 г., № 634 // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзП-

равоИнформ. – М., 2012.
3 Об утверждении Правил определения ежемесячного дохода, принимаемого для 

исчисления добровольных профессиональных пенсионных взносов, и Перечня про-

фессий работников, в пользу которых вкладчиками за счет собственных средств осу-

ществляются добровольные профессиональные пенсионные взносы : постановление 

Правительства Респ. Казахстан, 15 мая 2003 г., № 452 // Законодательство стран СНГ 

[Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 2012.
4 Там же; Мачульская, Е.Е. Развитие законодательства о социальном обеспечении 

в России в конце XX – начале XХI веков / Е.Е. Мачульская // Трудовое право и право 
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В России был разработан проект Федерального закона «Об обязатель-

ных профессиональных пенсионных системах в Российской Федерации», 

который до настоящего времени не принят в связи с проблемами согласо-

вания вопросов об установлении размеров тарифов дополнительных пен-

сионных взносов на ППС, продолжительности специального страхового 

стажа и условий выплаты пенсий (до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста или пожизненно)1.

В Украине ППС может осуществляться в рамках добровольного него-

сударственного пенсионного обеспечения. Так, в соответствии с Законом 

Украины от 9 июля 2003 г. «О негосударственном пенсионном обеспече-

нии» организации работодателей, их объединения, объединения граж-

дан, профессиональные союзы, их объединения или физические лица, 

связанные родом их профессиональной деятельности (занятий), могут 

быть учредителями профессионального пенсионного фонда. При этом 

участниками такого фонда могут выступать исключительно физические 

лица, связанные по роду их профессиональной деятельности (занятий), 

определенной в уставе фонда, а также физические лица, которые явля-

ются работниками организаций работодателей, их объединений, членами 

или работниками профессиональных союзов, их объединений, которые 

создали такой фонд2. Однако в рамках обязательного пенсионного стра-

хования сохраняются прежние условия о льготном пенсионном обеспе-

чении в связи с особыми условиями труда и за выслугу лет.

ППС в странах Западной Европы, Канаде, США, Японии имеет не-

сколько иную смысловую нагрузку, поскольку формируется, как правило, 

в рамках отдельной отрасли (например, железнодорожного, морского 

транспорта, угольной промышленности) или организации и не обуслов-

лено спецификой условий труда или характером работы3.

социального обеспечения в Беларуси, России и Украине: формирование и развитие : 

учеб.-метод. пособие / Н.Н. Вапнярчук[и др.] ; под общ. ред. А.М. Куренного, К.Л. То-

машевского, О.Н. Ярошенко. – Минск, 2011. – С. 112–113.
1 Мачульская, Е.Е. Развитие законодательства о социальном обеспечении в России 

в конце XX – начале XХI веков / Е.Е. Мачульская // Трудовое право и право социального 

обеспечения в Беларуси, России и Украине: формирование и развитие : учеб.-метод. 

пособие / Н.Н. Вапнярчук[и др.] ; под общ. ред. А.М. Куренного, К.Л. Томашевского, 

О.Н. Ярошенко. – Минск, 2011. – С. 112–113; Об обязательных профессиональных 

пенсионных системах в Российской Федерации : проект Федер. закона, № 192394-3 

// Консультант Плюс : Версия Проф. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – М., 2013.
2 Про недержавне пенсійнезабезпечення : Закон України, 9 июля 2003 г., 

№ 1057-IV// ЗаконодавствоУкраїни [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15. – Дата доступа : 14.10.2012.
3 Зобнина, Т.Ю. Формирование профессиональных пенсионных систем на со-
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В Норвегии схемы досрочного выхода на пенсию (avtalefestetpension, 

AFT) реализуются в рамках профессиональных пенсионных систем, ко-

торые получили широкое распространение в стране. Такие системы из-

начально применялись к работникам, занятым в особых условиях труда, а 

с 1989 г. – распространены на всех рабочих в государственном и частном 

секторе (в настоящее время 80 % работников обеспечены данным видом 

пенсионного страхования). Профессиональная пенсионная система фи-

нансируется работодателем и правительством1.

Системы ППС создаются в качестве обязательных, являющихся до-

полнительными к государственному пенсионному страхованию, либо до-

бровольных пенсионных систем. Данные системы основываются на прин-

ципах распределения или накопления. Таким образом, формируемые в 

западных странах профессиональные пенсионные системы представляют 

собой дополнительное пенсионное страхование по месту работы, которое 

организуется работодателем добровольно или на основании коллектив-

ного (индивидуального) договора между работодателем и работниками 

(работником) или их представителями (профсоюзом). При этом под про-

фессиональной пенсией понимаются любые выплаты, осуществляемые в 

соответствии с коллективными программами, создающимися для предо-

ставления работникам или самозанятым лицам пенсий в дополнение к 

государственным пенсиям2. Данная пенсионная система образуется, как 

правило, за счет взносов как работника, так и работодателя, пенсионные 

накопления вкладываются в доходные инвестиционные проекты3.

В качестве обязательного по законодательству ППС применяется в 

Австралии, Финляндии, Франции и Швейцарии; добровольного – в Ав-

стрии, Бельгии, Германии, Италии, Канаде, Нидерландах, США, Японии 

и др.4. Как правило, данные системы основаны на накопительном прин-

ципе под государственным или частным управлением.

временном этапе :дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т.Ю. Зобнина. – М., 2004. – 

С. 186.
1 Beveridge, W. Social insurance and allied services : rep. presented to Parliament by 

Command of His Majesty, Nov. 1942, CMND 6404 / W. Beveridge // Modern History 

Sourcebook [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.fordham.edu/halsall/

mod/1942beveridge.html. – Date of access : 15.09.2010.
2 Чубарова, Т.В. Профессиональные пенсии в системе пенсионного обеспечения 

(опыт развитых стран) / Т.В. Чубарова // Труд за рубежом. – 2003. – № 2. – С. 110.
3 Там само. – С. 106.
4 Blekesaune, M. Working conditions and early retirement: a prospective study of retirement 

behavior / M. Blekesaune, P.E. Solem // Research on Aging [Electronic resource]. – 2005. – 

Vol. 27, № 1. – Р. 236–238. – Mode of access : http://roa.sagepub.com/content/27/1/3.full.

pdf. – Date of access : 02.08.2009.
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Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в боль-

шинстве зарубежных стран совершенствуется система льготного пенси-

онного обеспечения посредством сокращения льготных оснований на-

значения пенсий, ликвидации досрочного выхода на пенсию и замены ее 

денежной компенсацией либо введения профессионального пенсионного 

страхования. Опыт Республики Беларусь по организации ППС показал, 

что наряду с рядом преимуществ данной пенсионной системы, выявлены 

отдельные недостатки, требующие своевременного разрешения.

Дробот Ж.А.,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри державно-правових дисциплін
Черкаського національного університету

ім. Б. Хмельницького

«СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ЧИ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»?

Вітчизняна наукова юридична література, як і наукові джерела інших 

країн у соціальній сфері, використовують такі терміни як «соціальне 

забезпечення», «соціальний захист», «пенсійне забезпечення», «пенсійне 

страхування» тощо. Особливого значення на даному етапі розвитку сус-

пільства набули поняття «соціальне забезпечення» та «соціальний за-

хист».

Дослідженню цих понять присвячені публікації Н.Б. Болотіної, 

М.Д. Бойка, К.М. Гусова, М.Л. Захарова, Н.А. Єлбаєвої, Л.М. Кліві-

денко, О.В. Лавриненка, О.Є. Мачульської, С. Приходька, І.М. Сироти, 

Б.І. Сташківа, В.С. Тарасенко, Е.Г. Тучкової та інших дослідників.

Аналіз наукової юридичної літератури показує відсутність єдиної 

точки зору на ці поняття не лише в Україні, але і в російській юридичній 

літературі.

Термін «соціальне забезпечення», який означає форму матеріального 

забезпечення непрацездатних громадян, з’явився в юридичній літературі 

в перші роки радянської влади. 31 жовтня 1918 року РНК Росії затвердила 

Положення про соціальне забезпечення трудящих. І термін цей згодом, як 

відзначає Н.Б. Болотіна, отримав широке застосування в усьому світі1.

Офіційно термін «соціальне забезпечення» був закріплений у Між-

народному пакті про економічні, соціальні і культурні права, прийнятому 

Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. У ньому, зокрема, за-

1 Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми 

термінів і понять // Право України. – 2000. – № 4. – С. 35 – 39.
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значається, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 

кожної людини на соціальне забезпечення1.

Вищезазначений термін застосовується і у такому документі, як Кон-

цепція соціального забезпечення населення України, схваленої поста-

новою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року2, хоча в ній цей 

термін не визначається.

На думку Б.І. Сташківа, соціальне забезпечення – це ті види і форми 

матеріального забезпечення, що надаються на умовах, передбачених за-

коном чи договором, зі спеціально створених для цього фондів особам, 

які через незалежні від них життєві обставини не мають достатніх засобів 

до існування3.

У другій половині ХХ століття поряд із поняттям «соціальне забез-

печення» з’явилось поняття «соціальний захист», яке дедалі ширше стало 

застосовуватися в міжнародних правових актах, національній і зарубіжній 

юридичній практиці.

Термін «соціальний захист» в Україні уперше було використано у при-

йнятому 3.08.1990 р. Законі Української РСР «Про економічну самостій-

ність Української РСР», де серед головних цілей економічної самостійності 

держави було визначено соціальну захищеність кожного громадянина та 

закріплено положення стосовно забезпечення державою соціального за-

хисту населення4.

В.С. Тарасенко відзначає, що термін «соціальний захист» давно ви-

користовувався у світовій практиці та замінив термін «соціальне забезпе-

чення». Дослідниця вважає доцільним застосовувати термін «соціальний 

захист» замість терміна «соціальне забезпечення», оскільки йдеться про 

захист найбільш уразливих верств населення5.

І.С. Ярошенко розуміє соціальний захист як діяльність держави, яка 

здійснюється у рамках державного управління та спрямована на запо-

1 Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Х.: «Одіс-

сей», 2001. – 384 с.
2 Концепція соціального забезпечення населення України: Постанова Верхо-

вної Ради України від 21.12.1993 р. № 3758-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 

1994. – № 6. – Ст. 32.
3 Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення // Право України. – 2000. – 

№ 5. – С. 25 – 28.
4 Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української РСР від 

3.08.1990 р. № 142-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
5 Тарасенко В.С. Форми та види соціального захисту дітей-інвалідів // Актуальні 

проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 46 / Редкол.: С.В. Ківалов 

(голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 

2009. – 504 с.
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бігання ситуаціям соціального ризику в нормальному житті особи, що 

забезпечує підтримання оптимальних умов життя й закріплена у системі 

правових норм1.

В російській Концепції соціального захисту пенсіонерів, інвалі-

дів, сімей з дітьми та інших осіб, які потребують соціальної підтримки, 

міститься поняття соціального захисту, під яким розуміється комплекс 

додаткових заходів щодо матеріальної допомоги найменш захищеним 

групам населення (особам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим 

сім’ям з дітьми, молоді, яка навчається, особам, які не мають засобів для 

існування)2.

Російський вчений К.М. Гусов визначає соціальний захист як у ши-

рокому, так і у вузькому значенні. В широкому значенні під соціальним 

захистом він розуміє систему соціальних відносин, при яких індивід може 

самостійно подбати про себе, створити умови для життєдіяльності та ду-

ховного розвитку. Стосовно соціального захисту у вузькому розумінні, то 

розуміється конкретна соціальна політика держави, яка прагне право-

вими засобами забезпечити задовільне або хоча б безбідне існування тим 

групам населення, які знаходяться в особливо складному матеріальному 

становищі та не здатні без зовнішньої підтримки покращити його3.

М.Л. Захаров та Е.Г. Тучкова роблять висновок, що введення поняття 

соціального захисту населення в науковий оборот обгрунтовано та необ-

хідно, оскільки дозволяє методом наукової абстракції виокремити з вели-

чезного комплексу суспільних відносин, які регулюються нормами різних 

галузей права, саме ті, які виникають виключно у зв’язку із соціальним 

захистом населення або у зміст яких включається поряд з іншими правами 

право людини на соціальний захист. Тому в широкому значенні соціальне 

забезпечення – один із основних способів соціального захисту населення 

при настанні соціальних ризиків4.

О.Е. Мачульська, роблячи висновок щодо відсутності єдиного погляду 

1 Ярошенко І.С. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і гро-

мадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 

/ І.С. Ярошенко. – К., 2006. – 19 с.
2 Социальная защита населения. Сборник нормативних актов. М., 1992. – 245 с.
3 Право социального обеспечения России : учеб. / М.О. Буянова, К.Н. Гусов и др., 

под ред. К.Н. Гусова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2005. – 488 с.
4 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения Росси: Учебник. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608 с. – (Серия «Библиотека 

студента»).
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на поняття «соціальний захист», вважає соціальне забезпечення складо-

вою частиною соціального захисту1.

В той же час існують протилежні точки зору на співвідношення цих 

понять. Так, С.М. Прилипко критично ставиться до правової позиції, 

відповідно до якої соціальний захист включає в себе соціальне забезпе-

чення2.

Б.І. Сташків, визначаючи основні засади права на соціальний захист, 

сформульовані у ст. 46 Конституції України, зазначає, що вони більше 

стосуються права на соціальне забезпечення, ніж права на соціальний 

захист3.

Аналіз розмаїття точок зору вчених дає нам підстави погодитися з 

думкою Н.Б. Болотіної, що організаційно–правова система, яка створена 

в Україні для забезпечення населення від соціальних ризиків, ні за своїм 

складом, ні за своєю суттю не дає підстав застосовувати до неї термін 

«соціальне забезпечення». В Україні закладено правові та інституційні 

основи нової системи соціального захисту4.

Термін «соціальний захист» використовується і у національному за-

конодавстві, науковій літературі, у зарубіжній юридичній практиці. Так, 

у ст. 46 Конституції України визначається право громадян на соціальний 

захист5.

У преамбулі Закону України «Про загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-

ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» зазначається, 

що страхування від нещасного випадку є самостійним видом загально-

обов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого 

здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у 

процесі їх трудової діяльності6.

1 Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: Книжный мир 1998. – 

240 с.
2 Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.05 / С.М. Прилипко. – Харків, 2007. – 

47 с.
3 Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2005. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
4 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2005. – 615 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
5 Конституція України : чинне законодавство із змінами та допов. Станом на 15 

квіт. 2011 р. : (офіц.. текст).– К.: Паливода А.В., 2011. – 56 с. – (Закони України)
6 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випад-

ків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-

датності: Закон України від 23.09.1999 р. № 1105–ХІУ // Відомості Верховної Ради 
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В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування сформульовано, що загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка перед-

бачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення 

громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працез-

датності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 

а також у старості та в інших випадках, передбачених законом1.

Автор поділяє думку науковців, що термін «соціальний захист» є більш 

ширшим поняттям і включає в себе «соціальне забезпечення». Відсутність 

єдиної точки зору на поняття «соціальний захист» дає підстави зазначити 

наступну його дефініцію. Соціальний захист – це сукупність правових, 

соціально-економічних, організаційних, фінансових заходів, спрямова-

них на забезпечення відповідного рівня життя населення країни при на-

станні соціальних ризиків.

Таким чином, нині діюча система захисту населення країни від соці-

альних ризиків дає підстави застосовувати поняття «соціальний захист», 

а не поняття «соціальне забезпечення», яке є складовою частиною соці-

ального захисту населення України.

Корсаненкова Ю.Б.,
канд. юрид. наук, доц.,

доцент кафедры трудового права
Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА 

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В современных условиях, когда нарастает процесс глобализации эко-

номики, развивается региональная интеграция, создается междуна-

родный рынок труда, открываются границы и, следовательно, усиливается 

межгосударственная миграция, полноценная возможность реализации 

гражданами пенсионных прав, приобретенных в какой-либо стране вне 

зависимости от места проживания, имеет огромное значение. Учитывая 

неодинаковые условия приобретения права на пенсию в разных странах, 

України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.
1 Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98–ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
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человек, переселившийся на жительство в другую страну, без принятия 

государствами мер, направленных на сохранение пенсионных прав при 

переселении, не может реализовать право на пенсионное обеспечение в 

полном объеме, что влечет снижение уровня его жизни1.

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, утвержден-

ная Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. также под-

черкивает, что международное сотрудничество является основной формой 

создания эффективного механизма сохранения пенсионных прав граждан 

при их переселении на место жительства в другое государство2.

Одним из основных международных актов в рамках СНГ, способ-

ствующих созданию общего пенсионного пространства в отношениях с 

государствами СНГ – бывшими советскими республиками является Со-

глашение о гарантиях прав граждан государств – участников содружества 

независимых государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 

1992 г.3

Согласно данному международному соглашению назначение пенсий 

гражданам государств – участников Соглашения производится по месту 

жительства. При этом для установления права на пенсию, в том числе 

пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств – 

участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на 

территории любого из этих государств, а также на территории бывшего 

СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения (ст. 6) и ис-

числение пенсий производится из заработка (дохода) за периоды работы, 

которые засчитываются в трудовой стаж.

Таким образом, при переселении граждан бывших советских респу-

блик, например, граждан Украины, на территорию России, при определе-

нии их права на трудовую пенсию по старости, одним из условий назначе-

ния которой является назначение наличие страхового стажа не менее пяти 

лет (ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ – далее 

Закон о трудовых пенсиях 2001 г.4), данный вид стажа будет определяться 

согласно российскому пенсионному законодательству, т.е. по правилам, 

предусмотренным гл. 3 Закона о трудовых пенсиях 2001 г. «Страховой 

стаж».

Юридическое значение страхового стажа, который сегодня является 

1 Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федера-

ции, утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р) // СЗ РФ. 

2012. №53 (ч. 2). Ст. 8029.
2 Там же.
3 Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. С. 26 – 28.
4 СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4920.
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основным, «ведущим» видом трудового стажа в российском пенсионном 

законодательстве, заключается еще и в том, что его наличие (хотя бы один 

день) является одним из условий для назначения трудовых пенсий по ин-

валидности и по случаю потери кормильца, а также одним из условий для 

назначения досрочных трудовых пенсий по старости (ст. 27 и 28 Закона о 

трудовых пенсиях 2001 г.).

Такое значение страховой стаж приобрел, начиная с пенсионной ре-

формы, осуществление которой началось с 1 января 2002 г. Согласно 

ранее действующему Закону РФ от 20 ноября 1990 г. «О государственных 

пенсиях в РФ»1 (далее – Закон 1990 г.) приоритетное значение имел об-

щий трудовой стаж, с которым сегодня Закон о трудовых пенсиях 2001 г. 

связывает лишь установление размера трудовых пенсий (ст. 30).

Сравнительный анализ норм о страховом стаже Закона о трудовых 

пенсиях 2001 г. и норм об общем трудовом стаже ранее действующего За-

кона 1990 г., показывает что пенсионные права граждан России, а также 

граждан участников Соглашения от 13 марта 1992 г., в том числе граждан 

Украины, (при их переселении на постоянное место жительство на терри-

торию России), трудовая деятельность которых, в основном, пришлась на 

дореформенный период (до 1 января 2002 г.) сегодня значительно ущем-

ляются.

Во-первых, в настоящее время в страховой стаж не включается целый 

ряд так называемых «нестраховых» периодов, которые ранее по Закону 

о пенсиях 1990 г. включались в общий трудовой стаж: период обучения; 

период нахождения на инвалидности I или II группы, если ее причиной 

явилась производственная травма или профессиональное заболевание; 

периоды, связанные с Великой Отечественной войной. Несмотря на 

утверждение авторов пенсионной реформы о том, что «столь незначи-

тельную продолжительность страхового стажа вполне возможно набрать 

и с меньшим, чем было ранее, набором нестраховых периодов»2, вклю-

чение данных периодов (например, периода обучения) в страховой стаж 

имеет большое значение при определении права граждан на досрочную 

трудовую пенсию по старости, одним из условий назначения которых на-

ряду с пониженным возрастом, наличием специального страхового стажа, 

является наличие общего страхового стажа.

Так, например, существенно ухудшилось положение многодетных ма-

терей (женщин, родивших и воспитавших пять и более детей до восьми-

1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351.
2 Комментарий к пенсионному законодательству РФ / Под общ. ред. М.Ю. Зура-

бова. М.: Норма: Инфра-М. 2007. – С. 461.
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летнего возраста), воспитавшей их до достижения ими возраста восьми 

лет, которым согласно ст. 28 Закона о трудовых пенсиях 2001 г. может быть 

установлена досрочная трудовая пенсия по достижении возраста 50 лет и 

наличии страхового стажа не менее 15 лет.

В прежнем Законе 1990 г. данные категории женщин также имели 

право на пенсию по старости на льготных основаниях, т.е. при достиже-

нии 50 лет, однако вместо страхового стажа им необходимо было иметь не 

менее 15 лет общего трудового стажа, в который, в частности, включались 

обучение по дневной форме обучения, уход за каждым ребенком до трех 

лет (а при наличии нескольких детей в общей сложности – девять лет).

Таким образом, действующее пенсионное законодательство делает 

практически недостижимым для рассматриваемой категории женщин по-

лучение досрочных пенсий по старости, так как период учебы в страховой 

стаж не включается, а время ухода за детьми ограничено всего тремя го-

дами (к тому же, для включения его в страховой стаж необходимо, чтобы 

до или после этого нестрахового периода у женщины был хотя бы один 

день работы).

Вторая проблема заключается в том, что законодатель сократил про-

должительнось некоторых нестраховых периодов, включаемых в страхо-

вой стаж, по сравнению с общим трудовым стажем в Законе 1990 г.

Так, в страховой стаж засчитывается период ухода одного из роди-

телей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но 

не более трех лет в общей сложности. Ранее, согласно Закону 1990 г. в 

общий трудовой стаж засчитывался период ухода неработающей матери 

за каждым ребенком в возрасте до трех лет и 70 дней до его рождения, но 

не более девяти лет в общей сложности. Как видно, сравнение норм преж-

него и ныне действующего пенсионного закона, сократившего в два раз 

период ухода одного из родителей за каждым ребенком, свидетельствует 

об умалении пенсионных прав граждан, имеющих детей и ослаблении 

демографической роли пенсионного законодательства.

Также следует отметить, что ранее засчитываемые в общий трудовой 

стаж периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они 

не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства 

и период проживания за границей супругов дипломатов, консулов, ра-

ботников международных организациях также сегодня подлежат зачету 

в страховой стаж, однако их продолжительность ограничивается макси-

мальным сроком в пять лет (в отношении каждого из вышеперечисленных 

двух видов периодов).

Кроме того, следует обратить внимание, что по Закону о пенсиях 
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1990 г. период вынужденной безработицы у супругов военнослужащих 

связывался с отсутствием у них возможности трудиться именно по имею-

щейся специальности, что опять-таки свидетельствует не в пользу по-

следних.

Третья проблема связана с тем, что все «нестраховые» периоды (пери-

оды общественно-полезной деятельности и иные периоды согласно ст. 11 

Закон о трудовых пенсиях 2001 г.) включаются в страховой стаж только 

при условии, если им предшествовали или за ними следовали страховые 

периоды, т.е. если до (и) или после них был хотя бы один день работы.

Данное условие – новелла Закона о трудовых пенсиях 2001 г. – носит 

дискриминационный характер. Подобное условие отсутствовало в преж-

нем Законе 1990 г. Если государство придает равное значение страховым и 

нестраховым периодам, включаемым в страховой стаж, то необходимо их 

включить без обременения дополнительными условиями, которое может 

вообще лишить права гражданина на трудовую пенсию.

Например, если трудовой стаж женщины складывался лишь из не-

страховых периодов – обучение в вузе, уход за двумя детьми, уход за ма-

терью – инвалидом 1 группы, то права на трудовую пенсию она не будет 

иметь из-за полного отсутствия страхового стажа (т.к. нет ни одного дня 

работы).

Также следует обратить внимание на еще одну норму. Статья 10 За-

кона о трудовых пенсиях 2001 г предусматривает включение в страховой 

стаж периодов работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 

за пределами Российской Федерации в случаях: предусмотренных зако-

нодательством РФ; предусмотренных международными договорами РФ; 

в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд в соответствии 

со ст. 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»1.

Статья 29 предусматривает добровольное вступление в правоотно-

шения по обязательному пенсионному страхованию граждан РФ, рабо-

тающих за пределами РФ и осуществляющих уплату страховых взносов в 

бюджет Пенсионного фонда РФ за себя.

Также данная статья предусматривает возможность добровольной 

уплаты страховых взносов в ПФР одним физическим лицом за другое. 

Однако следует отметить, что в данном случае периоды уплаты страховых 

взносов не связаны с периодами работами этих застрахованных лиц, и в 

силу этого, по смыслу ст. 2 Закона о трудовых пенсиях, они не образуют 

1 СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.
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страхового стажа1. Например, если супруг добровольно вступает в отно-

шения по обязательному пенсионному страхованию в качестве страхо-

вателя своей неработающей супруги и в течение пяти лет уплачивает за 

нее страховые взносы в ПФР, то на жену будет открыт индивидуальный 

лицевой счет, где образуется ее расчетный пенсионный капитал, однако 

по достижении 55 лет она не приобретет права на трудовую пенсию, по-

скольку у нее нет периодов работы или иной деятельности, образующих 

страховой стаж.

Наконец, следует сказать о том, что в Законе 2001 г. практически не 

осталось периодов (за исключением, полных навигационного и сезонного 

периодов, работа в течение которых засчитывается за полный год работы), 

которые исчисляются в льготном порядке в отличие от прежнего Закона 

1990 г., который предусматривал льготное исчисление стажа в кратном 

размере к его фактической продолжительности (в полуторном, двойном, 

или тройном размере) периодов военной службы, работы в лепрозориях 

и противочумных учреждениях, на Крайнем Севере и в местностях, при-

равненных к ним, а также периодов, связанных с Великой Отечественной 

войной, время содержания под стражей и в местах лишения свободы и 

ссылке лиц, необоснованно репрессированных и впоследствии реабили-

тированных.

Следует отметить, что данная норма существенно ухудшает пенсион-

ные права граждан, имеющих право на досрочные трудовые пенсии по 

старости (в частности, в связи с особыми условиями труда), т.к. одним из 

условий предоставления таких пенсий (например, с тяжелыми, вредными 

условиями труда, в связи с работой на Крайнем Севере и в местностях, 

к нему приравненных) является наличие общего страхового стажа (в по-

давляющем большинстве случаев (см. категории получателей досрочных 

пенсий по ст. 27 и 28 Закона о трудовых пенсиях 2001 г.) требуемая про-

должительность которого должна составлять 20-25 лет).

Таким образом, исходя из принципа социальной справедливости и в 

целях восстановления пенсионных прав россиян и граждан государств – 

членов СНГ, трудовая деятельность которых имела место до принятия 

Закона о трудовых пенсиях 2001 г., необходимо внести в российское пен-

сионное законодательство соответствующие изменения.

1 Комментарий к пенсионному законодательству РФ / под общ. ред. М.Ю. Зура-

бова. М.: Норма: Инфра-М. 2007. – С. 457.
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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ 
СУБ’ЄКТА ПРАВА НА ПЕНСІЮ 

У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА

Одним із видів пенсійного забезпечення є пенсійне забезпечення осіб 

у зв’язку з втратою годувальника. Для науки права соціального забез-

печення особливий інтерес традиційно становить питання суб’єктів права 

на відповідний вид пенсії.

Закон СРСР «Про державні пенсії» від 14.07.1956 року1 у ст. 28 ви-

значав, що право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають не-

працездатні члени сім’ї померлого робітника, службовця або пенсіонера, 

які перебували на його утриманні. Незважаючи на чіткість наведеного 

законодавчого положення, більшість науковців доводили, що суб’єктом 

права на відповідну пенсію є сім’я в цілому, а не окремі непрацездатні 

члени сім’ї.

Вперше думку про сім’ю як суб’єкта пенсійних правовідносин у зв’яз-

ку з втратою годувальника в юридичній літературі висловив Є.І. Астра-

хан. Його погляди поділяв В. С. Андрєєв. Посилаючись на праці цих 

авторитетних вчених, О. Д. Зайкін також переконував, що особливістю 

суб’єктного складу деяких видів пенсійних правовідносин є те, що од-

ним із суб’єктів цих правовідносин є не окрема фізична особа, а сім’я 

як своєрідний «колективний пенсіонер». При цьому малося на увазі, що 

до складу сім’ї як суб’єкта пенсійних правовідносин у зв’язку з втратою 

годувальника належать лише ті її члени, які мають право на пенсійне за-

безпечення у зв’язку з втратою годувальника2. 

Я. М. Фогель у своїй праці «Право на пенсію та його гарантії» пере-

конував: «Щодо усіх видів пенсій у зв’язку з втратою годувальника діє таке 

загальне правило, що суб’єктом правовідносин цього виду пенсійного 

забезпечення є сім’я, що втратила годувальника, якій призначається одна 

спільна пенсія»3.

1 Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-56/page
2 Зайкин А. Д. Правоотношения по пенсіонному обеспечению / А. Д. Зайкин. – 

М.: Издательство Московского университета, 1974. – С. 62-63.
3 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гарантии / Я. М. Фогель. – М.: «Юрид. 

лит.», 1972. – С. 82.
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Визначення суб’єкта права на пенсію у зв’язку з втратою годуваль-

ника не зазнало суттєвих змін із проголошенням незалежності України 

і формуванням національного пенсійного законодавства. Стаття 37 За-

кону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року закріплює 

право на пенсію в разі втрати годувальника непрацездатних членів сім’ї 

померлого годувальника, які були на його утриманні1. Аналогічно стаття 

38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

вання» передбачає, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призна-

чається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були 

на його утриманні.

Розглядаючи склад членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку 

з втратою годувальника, один із перших дослідників пенсійного забез-

печення в Україні І. М. Сирота зауважує, що вчені зазвичай ставлять пи-

тання про те, хто тут є суб’єктом забезпечення: сім’я в цілому, на встанов-

люється пенсія, чи кожен її член. У своєму курсі лекцій із права пенсій-

ного забезпечення України, автор не дає чіткої відповіді на це запитання, 

зауважуючи, що для призначення пенсії на випадок утрати годувальника 

важливе значення має склад членів сім’ї. У пенсійному забезпеченні на 

випадок утрати годувальника склалося, за твердженням І. М. Сироти, сво-

єрідне поняття «пенсійна сім’я» як сукупність тих членів сім’ї померлого 

годувальника, які підлягають забезпеченню в разі його смерті2.

Погляди І. М. Сироти поділяє чимало науковців, які досліджують про-

блеми пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника. Так, 

Ж. А. Дробот обґрунтовує необхідність запровадження терміну «пенсійна 

сім’я» і формулює її визначення як сукупності непрацездатних членів 

сім’ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, або допомога 

якого була для них основним джерелом засобів до існування3. Зважаючи 

на той факт, що у соціальному законодавстві України часто зустрічаємо 

різні поняття сім’ї, а визначення понять «сім’я з дітьми», «малозабезпе-

чена сім’я», «багатодітна сім’я» закріплені законодавчо, видається, що 

немає підстав заперечувати можливість закріплення ще одного поняття 

сім’ї – «пенсійна сім’я» у соціальному законодавстві України.

Інший дослідник пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою году-

вальника Т. В. Кравчук обмежується лише пропозицією розширити коло 

1 Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 3. – ст. 10.
2 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій / І. М. Си-

рота. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 174-175.
3 Дробот Ж. А. Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати го-

дувальника: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 

«Трудове право; право соціального забезпечення». – Одеса, 2010. – С. 4.
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членів сім’ї, які мають право на таку пенсію. Натомість автор не дає від-

повіді на питання: хто є суб’єктом права на пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника сім’я в цілому чи окремі її члени1.

Відповідь на це питання знаходимо у монографії «Правові проблеми 

пенсійного забезпечення в Україні»2, відповідний параграф до якої напи-

сала Т. В. Кравчук. Автор ґрунтовно досліджує можливість визнання сім’ї 

суб’єктом права на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою працездат-

ності через з’ясування питання виникнення правоздатності та дієздат-

ності сім’ї. На підставі проведеного дослідження Т. В. Кравчук стверджує, 

що суб’єктом пенсійного правовідношення у разі втрати годувальника 

є не сім’я, а окремо взяті непрацездатні члени сім’ї, правосуб’єктність 

кожного з яких реалізується законним представником в інтересах кожного 

з них окремо, хоча і в одному просторі і часі.

Варто зауважити, що окремі представники науки права соціального 

забезпечення заперечують можливість визнання сім’ї суб’єктом права на 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Першим висловив таку думку 

Б. К. Бегічев. Серед українських науковців такі думки висловлює Б. 

С. Стичинський який вважає, що суб’єктом пенсійного правовідношення 

в зв’язку з втратою годувальника є не сім’я в цілому, а кожний непрацез-

датний член сім’ї, що був на утриманні, не дивлячись на те, що їх інтер-

еси представляє один із них чи навіть особа, що не входить в коло осіб, 

забезпечуваних пенсією3.

Аналізуючи погляди цих науковців, М. М. Клемпарський зауважує, 

якщо в сім’ї є лише один суб’єкт права на пенсійне забезпечення в зв’язку 

з втратою годувальника, або якщо один із членів сім’ї бажає виділити 

власну частку із загального розміру пенсії, то він і буде індивідуальним 

суб’єктом цих правовідносин. Але пенсійне законодавство передбачає 

й іншу можливість – коли суб’єктів права декілька і вони виступають 

єдиним учасником пенсійних правовідносин. В такому випадку очевидна 

наявність колективного суб’єкта. Щоправда, термін сім’я для означення 

цього суб’єкта, який вживається в галузевій літературі, на думку науковця, 

не зовсім вірно відображає його зміст: не всі члени сім’ї (наприклад, 

1 Кравчук т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній 

пенсійній системі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 

Спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Т. В. Кравчук. – 

Одеса, 2008. – 20 с.
2 Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія / Н. М. Хуто-

рян, М. М. Шумило, М. П. Стадник [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2012. – С. 173-176.
3 Стичинський Б. С. Проблеми визначення суб’єктів пенсійних правовідносин / 

Б. С. Стичинський // Право України. – 1997. – № 11. – С. 12-15.
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працездатні) можуть бути суб’єктами правовідносин даного виду. Більш 

правильним видається термін «члени сім’ї»1.

Варто зауважити, що дослідники інших інститутів права соціального 

забезпечення також заперечують можливість визнання сім’ї суб’єктом 

права на відповідні виплати. Досліджуючи правовідносини забезпечення 

допомогами у зв’язку з народженням і вихованням дитини, О. М. Поно-

маренко доводить, що сім’я не може бути суб’єктом цих правовідносин, 

оскільки взагалі не має ознак суб’єкта, якими в загальній теорії права ви-

знаються зовнішня відособленість, персоніфікація, здатність виробляти, 

виражати і здійснювати персоніфіковану волю. Ґрунтуючись на цьому, 

автор далі робить висновок про те, що навіть в тих випадках, коли в зако-

нодавстві вживаються вирази «сім’я має право», «сім’я зобов’язана»тощо, 

права і обов’язки виникають у конкретних членів сім’ї, які і є суб’єктами 

цих правовідносин2. Такі твердження науковця доволі легко спростувати 

на основі аналізу положень Закону України «Про державну соціальну до-

помогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року3.

Свого часу О. В. Міцкевич слушно зазначав, щоб визначити, хто є 

суб’єктом права, важливо з’ясувати, кому (окремому громадянинові чи 

організації в цілому) належать відповідні права та обов’язки4. Щоб визна-

чити, хто є суб’єктом права на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою 

годувальника, потрібно звернутися до законодавчих положень, які за-

кріплюють, кому – сім’ї чи окремим її членам – належить право на від-

повідний вид соціального забезпечення. На нашу думку, законодавство у 

цьому випадку розмежовує поняття «сім’я» і «члени сім’ї», закріплюючи 

право на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою годувальника за не-

працездатними членами сім’ї померлого. При цьому варто звертати увагу 

на той факт, що законодавство повинно визначати, хто є суб’єктом права 

на відповідний вид соціального забезпечення, беручи до уваги також мету 

надання такого забезпечення. Видається, якщо б метою надання пенсії у 

зв’язку з втратою годувальника була матеріальна підтримка сім’ї в цілому, 

то суб’єктом права на цей вид виплат була б визначена сім’я, як це, для 

1 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення праців-

ників органів внутрішніх справ / М. М. Клемпарський: дисертація на здобуття наук. 

ступ. канд. юрид. наук. – Харків, 2004. – С. 109.
2 Пономаренко О. М. Правове регулювання соціального забезпечення допо-

могами у зв’язку з народженням та вихованням дитини: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забез-

печення». – Харків, 2005. – С. 11.
3 Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.
4 Мицкевич А. В. Субъекты советского права /А. В. Мицкевич. – М.: Госюриздат, 

1962. – С. 35.
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прикладу, зроблено у випадку із визначенням суб’єкта права на одно-

разову допомогу у випадку смерті потерпілого від нещасного випадку на 

виробництві.

Крім того, основний аргумент представників радянської науки права 

соціального забезпечення на користь визнання сім’ї cуб’єктом права на 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника є непереконливим. Положення 

про те, що на всіх членів сім’ї призначається одна спільна пенсія, на нашу 

думку, свідчить не про визнання сім’ї суб’єктом права соціального забез-

печення, а про те, що законодавець вирішив у такий спосіб спростити 

процедуру призначення і виплати такої пенсії.

На підставі проведеного дослідження можна констатувати, що по-

гляди науковців на суб’єкта, який має право на пенсію у зв’язку з втра-

тою годувальника, завжди були різними. На нашу думку, більш пере-

конливими є аргументи проти визнання сім’ї суб’єктом права на пенсію 

у зв’язку з втратою годувальника. Ми вважаємо, що право на цю пенсію 

мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, яких немож-

ливо об’єднати єдиним поняттям «пенсійна сім’я».

Кучма О.Л.,
канд. юрид. наук,

асистент кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
РИЗИКУ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поняття соціального ризику досліджували відомі вчені, та питання виз-

начення моменту виникнення соціального ризику не був достатньо 

висвітлений у наукових доробках.

У науці права соціального забезпечення усталеною є думка, що під-

ставою соціального забезпечення виступає соціальний ризик. Автор не 

підтримує викладену позицію. На наше переконання, підставою соціаль-

ного забезпечення є не соціальний ризик, а соціальний випадок1. В роз-

виток зазначеного вважаємо за необхідне визначити момент виникнення 

та припинення соціального ризику в праві соціального забезпечення.

1 Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідно-

шення понять / О.Л.Кучма // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні 

науки / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2013. – 

Вип.59. С.
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М.А. Вігдорчик1 зазначав, що соціальний ризик характеризується не-

безпекою, «…нанимая рабочего для профессиональной работы, работо-

датель заведомо подвергает его определенному риску – риску перенести 

известное количество несчастных случаев…». В.Д. Роїк також визначав 

соціальний ризик як можливість настання матеріальної незабезпеченості 

для працівників внаслідок втрати заробітної плати та втрати працездат-

ності2. С.М. Синчук вважає соціальним ризиком закріплену у законодав-

стві та визнану суспільством соціально-значиму обставину об’єктивного 

характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) можуть втратити 

назавжди або тимчасово засоби до існування чи потребують додаткового 

матеріального забезпечення та не можуть самостійно їх уникнути3.

Вважаємо, що соціальний ризик настає тоді, коли в житті особи ство-

рюється можливість настання події, у зв’язку з якою законодавством пе-

редбачено соціальне забезпечення. Наприклад, соціальний ризик смерті 

у особи настає з моменту народження. Адже з першого дня народження 

у особи є соціальний ризик смерті, оскільки в будь-який момент життя 

людини може обірватися. Даний соціальний ризик супроводжує людину 

протягом всього її життя та обов’язково припиняється настанням со-

ціального випадку, який в залежності від того за яких обставин настала 

смерть, є підставою для отримання допомоги на поховання від уповно-

важеного суб’єкта особами, які мають на це право, та іншого соціального 

забезпечення членами сім’ї, які перебували на утриманні померлого (за 

наявності таких).

Соціальний ризик безробіття настає у особи по досягненню нею віку 

з якого особа може набути статусу працівника. Законом України «Про 

зайнятість населення» визначено безробітними осіб віком від 15 до 70 

років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших перед-

бачених законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні 

приступити до роботи4. Логічно, що соціальний ризик безробіття настає 

при досягненні особою 15 років і припиняється або в зв’язку з настан-

ням соціального випадку (коли особа втратила або не отримала роботу 

1 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование (систематическое изложение истории, 

организации и практики всех форм соціального страхования). С.-Петербург: Изд-во 

«Практическая Медицина», 1912. – 302 с. – С.162.
2 Роик В.Д. Социальная защита работника в процессе труда: проблемы теории и 

практики: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М., 1994. – С. 21
3 Синчук С.М. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення. // 

Право України. – 2003. – № 3. – С. 55-59.
4 Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI «Про зайнятість населення» // Голос 

України. – 2012. – № 153-154.
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і у особи виникло в зв’язку з цим право на отримання соціального за-

безпечення) або в зв’язку з досягненням віку, після досягнення якого 

у особи не може настати подія, яка буде визнана соціальним випадком 

(досягнення 70 років).

Такий соціальний ризик, як тимчасова втрата працездатності, настає 

з часу початку участі особи у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування і припиняється або настанням соціального ви-

падку, або припиненням участі у системі загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування. І хоча де-факто особа ризикує бути 

тимчасово непрацездатною і в період, коли не бере участі в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, але оскільки 

де-юре особа в такий період у разі хвороби не матиме права на допомогу 

у разі тимчасової втрати працездатності, нема підстав стверджувати і про 

наявність соціального ризику у ті періоди, коли особа у разі настання події 

не матиме права на соціальне забезпечення. Виняток, щодо тимчасової 

втрати працездатності, становить соціальний ризик її втрати через про-

фесійне захворювання, оскільки професійне захворювання є соціальним 

випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли 

особа не перебувала у трудових відносинах з підприємством, на якому 

вона захворіла1. При цьому, на час настання соціального випадку, особа 

може як бути учасником системи загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування так і ні.

Соціальний ризик інвалідності настає одночасно з народженням лю-

дини і триває до настання соціального випадку а у разі відсутності соці-

ального випадку – протягом всього життя людини. Причина інвалідності 

впливає: на обсяг і розмір соціального забезпечення; на визначення упо-

вноваженого суб’єкта надання соціального забезпечення, але не впливає 

на період існування соціального ризику.

Враховуючи те, що допомогу по вагітності і пологах можуть отриму-

вати і не біологічні матері, фізіологічна можливість жінки народжувати не 

єдиний визначальний фактор настання соціального ризику. Для жінок, 

які не виконують репродуктивної функції, соціальний ризик вагітності 

та пологів настає з часу перенесення в організм іншої жінки ембріона 

людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті засто-

сування допоміжних репродуктивних технологій, а також виникненням 

1 Закон України від 23.09.1999р. №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного за-

хворювання, які спричинили втрату працездатності» // Офіційний вісник України. – 

1999. – №42. – ст. 2080.
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обставин за яких при наявності бажання особа може стати опікуном чи 

усиновлювачем дитини до двохмісячного віку1.

Такий соціальний ризик, як втрата годувальника, настає з часу коли 

в особи є годувальник, зазвичай з дня народження людини. Та припиня-

ється настанням соціального випадку або коли відповідно до законодав-

ства особа не вважається такою, що має годувальника (наприклад, особа 

досягла повноліття та працює). Наявність страхового стажу певної три-

валості впливає на вид соціального забезпечення та не впливає на період 

існування соціального ризику.

Соціальний ризик старості виникає з дня народження людини і при-

пиняється з досягненням пенсійного віку. В науці розмежовують пенсій-

ний вік на загальний та спеціальний. На тривалість даного соціального 

ризику впливає трудовий та страховий стаж, оскільки стаж впливає як 

на право отримання спеціальної пенсії так і на право отримання пенсії 

взагалі.

Соціальний ризик малозабезпеченості настає коли особа є членом 

сім’ї, зазвичай, з дня народження, чи одинокою особою.

Будь-який соціальний ризик, який не припинений внаслідок на-

стання соціального випадку, чи інших обставин, зазначених вище, при-

пиняється в зв‘язку зі смертю особи. Також спільним для всіх ризиків є 

те, що соціальний ризик, припинений внаслідок настання соціального 

випадку, може наставати знову після того як припинився соціальний ви-

падок (одужання, працевлаштування тощо).

Автором не ставилося за мету розглянути всі соціальні ризики. З метою 

проілюструвати розмежування в часі соціального ризику та соціального 

випадку, було проведено лише узагальнення найпоширеніших з них.

На сьогодні, перелік соціальних ризиків можна знайти в правовій 

доктрині2. Одночасно, в законах, зокрема, що регулюють відносини по 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню чітко ви-

значені соціальні випадки3. Але по суті подія, котра визначається як соці-

1 Кодекс сімейний від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ // Офіційний вісник України. – 

2002. – №7. – ст. 273.
2 Стрепко В. Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні: Дис. 

... канд. юрид. наук / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 152 с. – С.28-29.
3 Стаття 35. Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацез-

датності та тривалість її виплати. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається 

застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково 

компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких стра-

хових випадків: 1)тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, 

не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; 2)необхідності догляду за хворою 

дитиною; 3)необхідності догляду за хворим членом сім’ї; 4)догляду за дитиною віком 
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альний ризик і як соціальний випадок одна і та ж. Різниця полягає у тому, 

що соціальний ризик розглядається як подія, настання якої ймовірне у 

майбутньому, а соціальний випадок – як та сама подія, тільки яка вже 

фактично сталася, і у особи в зв’язку з цим виникло право на отримання 

соціального забезпечення. Тому недоцільно двічі перераховувати одні і ті 

самі події. Достатньо якісно визначити їх на законодавчому рівні і один 

раз.

Малюга Л.Ю.,
канд. юрид. наук

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ, 
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
КАТАСТРОФИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Одним із наслідків впливу Чорнобильської катастрофи є шкода, запо-

діяна здоров’ю громадян та необхідність надання якісної медичної 

допомоги, у тому числі і соціально-медичних послуг. Роботи з органі-

зації довготривалого спостереження за особами, що зазнали радіацій-

ного впливу внаслідок Чорнобильської аварії, були розпочаті в СРСР ще 

у червні 1986 року на базі Медичного радіологічного наукового центру 

РАМН (м. Обнінськ Калузької області). Відповідно до програми спільної 

діяльності з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в рамках Со-

юзу Білорусі та Росії з 1998 р. функціонує єдиний чорнобильський реєстр 

Росії та Білорусі. Об’єднання медико-дозиметричної інформації, накопи-

ченої в національних радіаційно-епідеміологічних реєстрах, забезпечило 

отримання оцінок ризику розвитку радіаційно-індукованої патології та 

виявлення контингенту громадян, які потребують постійного медичного 

нагляду і, в разі виявлення захворювання, наданні високотехнологічної 

медичної допомоги (групи підвищеного радіаційного ризику)1.

до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої 

особи, яка доглядає за цією дитиною; 5)карантину, накладеного органами санітарно-

епідеміологічної служби; 6)тимчасового переведення застрахованої особи відповідно 

до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; 7)протезування з поміщен-

ням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; 8) санаторно-курортного ліку-

вання. Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням» // Офіційний вісник України. – 2001. – №8. – ст.310.
1 Четверть века после чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы преод-

оления. Национальный доклад Республики Беларусь. – Мн. : Департамент по ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным 
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Проте, для наукового забезпечення Державної програми з подолання 

наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС на 2011–2015 роки та на 

період до 2020 року у Республіці Білорусь, як приклад, передбачена роз-

робка нових методів діагностики, лікування та реабілітації постраждалих 

громадян; вдосконалення методів прогнозної оцінки доз опромінення 

населення у віддалений період після катастрофи на ЧАЕС для проведення 

заходів радіаційного захисту1.

Разом з тим, з метою забезпечення постійного контролю за станом 

здоро в’я постраждалих від Чорнобильської катастрофи в Білорусі прово-

диться спеціальне диспансерне обстеження даної категорії громадян, впро-

ваджена практика спеціальної системи медичного забезпечення населення, 

що включає позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних 

установах та аптеках, безкоштовний відпуск ліків за рецептами лікаря, 

забезпечення продуктами харчування в період перебування на лікуванні 

за підвищеними нормами і т. д. Вирішення поставлених завдань здійсню-

ється територіальними лікувально-профілактичними установами, а також 

за участі спеціалізованих виїзних лікарських бригад та медичного персо-

налу, що працює на забруднених територіях вахтовим методом. Диспансе-

ризація постраждалого населення є основою лікувально-профілактичних 

заходів, спрямованих на зниження медичних наслідків Чорнобильської 

катастрофи2. Медичні огляди населення є обов’язковими на всій території 

республіки. При періодичних медичних оглядах проводяться профілак-

тичні онкологічні огляди, профілактичне обстеження на туберкульоз. Усі 

громадяни, які підлягають диспансеризації, розподілені по 7 групам пер-

винного обліку (1–7 ГПУ) і по чотирьох груп ризику (А, Б, В, Г). Медичні 

огляди особи всіх семи груп обліку проходять щорічно 1 раз на рік, що не 

характерне для медичного обслуговування в Україні.

Законодавством України передбачене своєчасне медичне обстеження, 

у тому числі і обов’язкове та щорічне для окремих категорій постраждалих 

громадян та за необхідності їх лікування. Тому, в українське законодавство 

доцільним може стати запозичення білоруського досвіду щодо медичного 

обслуговування постраждалих. Зауважимо, що вітчизняне законодавство 

ситуациям Республики Беларусь. 2011. – 90 с.-с.12-13.
1 Іванов, Є. А. Радіоекологічні дослідження : навч. посіб. / Є. А. Іванов. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.
2 Об утверждении Государственной программы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года : 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1922 

[Электронный ресурс] Национальный правовой Интернет–портал Республики Бе-

ларусь. – Режим доступу : http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21001922&

p2=%7bNRPA%7d.
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декларує одним із пріоритетних напрямів в усіх медичних програмах і 

заходах, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

рятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) потерпі-

лих дітей дошкільного і шкільного віку, однак, їх пріоритетність повинна 

бути нормативно та фінансово забезпечена.

Заслуговує на увагу, що відповідно до чинного законодавства Рес-

публіки Білорусь, неповнолітні діти, які проживають на території ра-

діоактивного забруднення; діти, які проживають на чистій території та 

відвідують школи, розташовані на забрудненій території; непрацюючі 

інваліди I–II групи внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС ма-

ють право на безкоштовне санаторно-курортне лікування або оздоров-

лення. Протягом останніх років всім дітям, які виявили бажання виїхати 

на санаторно-курортне лікування та оздоровлення, виділяються путівки. 

Діти дошкільного віку та діти-інваліди направляються в санаторні органі-

зації в супроводі одного з батьків, школярі виїжджають на оздоровлення 

та санаторно-курортне лікування в основному організованими групами 

у супроводі педагогів. Для прийому дітей, що виїжджають на лікування 

та оздоровлення в складі організованих груп, в республіці створено ме-

режу спеціалізованих санаторних організацій – дитячих реабілітаційно-

оздоровчих центрів (ДРОЦ), в яких є всі умови для організації лікування 

та оздоровлення, навчально-виховного процесу, соціально-психологічної 

реабілітації, організації дозвілля дітей1.

Тривалий час допомогу в оздоровленні дітей постраждалих від ка-

тастрофи надають зарубіжні країни. З 1991 року безкоштовну високое-

фективну медичну допомогу від Республіки Куба отримали понад 23 тис. 

українських дітей2, однак з 2011 року надання допомоги припинено. 

Отже, забезпечення санаторно-курортним лікування в Україні залежить 

виключно від фінансових можливостей держави, адже українське зако-

нодавство закріплює право постраждалих дітей на санаторно-курортне 

лікування, але при неможливості його надання, гарантує виплату грошо-

вої компенсації, що визначається щорічно законодавством про держав-

ний бюджет у твердій грошовій формі. Слід наголосити, що доцільним є 

внесення змін до чинного законодавства щодо щорічного обов’язкового 

1 О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения : Указ Президента 

Республики Беларусь от 28.08.2006 г. № 542 [Электронный ресурс] Национальный 

правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – Режим доступу : http://www.pravo.

by/main.aspx?guid=3871&p0=p30600542&p2=%7bNRPA%7d.
2 Про затвердження Порядку відбору дітей для лікування та оздоровлення у Рес-

публіці Куба : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2011 р. № 111 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 46. – Ст. 1896.
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санаторно-курортного лікування постраждалих дітей та щодо розмірів 

компенсації для постраждалих громадян у розмірі, що залежить від про-

житкового мінімуму як державного соціального стандарту.

Постраждалі громадяни від наслідків Чорнобильської катастрофи 

мають право на забезпечення лікарськими засобами. Відповідно до за-

твердженого Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування 

яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно 

або на пільгових умовах (постраждалі, які віднесені до 1, 2, 3 та 4 кате-

горії, потерпілі діти)1. Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи і мають протипоказання вагітності забезпечуються без-

оплатно засобами контрацепції2. Відпуск лікарських засобів безоплатно 

та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування постраждалих від 

катастрофи на ЧАЕС провадиться аптеками за рецептами, виписаними 

лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання. 

Тим не менше, передбачається розробити умови переходу на референтні 

ціни й визначити умови впровадження в Україні процедури часткового 

відшкодування вартості ліків, тобто відповідним актом уряду можливо 

визначать перелік захворювань, де вартість ліків буде підлягати частко-

вому відшкодуванню, залежно від економічної ситуації в країні щодо груп 

пацієнтів з найбільш високою захворюваністю і смертністю. Відповідно 

рівень відшкодування залежатиме від економічної ситуації в країні, у тому 

числі державного та місцевих бюджетів та сприятиме необґрунтованому 

зростанню вартості ліків на фармацевтичному ринку України3. Ми не по-

діляємо такої позиції, так як «на сьогодні доведено збільшення кількості 

випадків захворювання на рак щитоподібної залози є прямим наслідком 

аварії на ЧАЕС, наявні психоневрологічні патології, захворювання крові, 

репродуктивної, серцево-судинної системи, які призводять до зростання 

смертності. Ризики смертності внаслідок різних форм серцево-судинних 

захворювань, зокрема, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії 

в учасників ліквідації є підвищеними. Надалі можливий сплеск інших 

1 Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань : затв постановою Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 р. № 1303 // Офіційний вісник України – 1998. – № 33. – Ст. 61.
2 Про Національну програму планування сім’ї : постанова Кабінету Міністрів 

України від 13.09.1995 р. № 736 [Електронний ресурс] Верховна Рада України. За-

конодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/736-95-

%D0%BF.
3 Відшкодовувати вартість ліків будуть лише важкохворим українцям [Елек-

тронний ресурс] УНІАН. – Режим доступу : http://www.unian.net/ukr/news/491030-

vidshkodovuvati-vartist-likiv-budut-lishe-vajkohvorim-ukrajintsyam.html.
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форм раку (молочних залоз, легенів, нирок), за якими через 30–50 років 

після аварії) можуть іти інші його види. Тому забезпечення лікарськими 

засобами для певної групи громадян, які постраждали від Чорнобильської 

катастрофи, може бути життєво необхідним та першочерговим.

Вирішення існуючих проблем в системі соціального обслуговування 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи можливе 

шляхом запровадження регіональної диференціації переліку соціальних 

послуг та визначення пріоритетних напрямів їх фінансування відповідно 

до специфічних потреб місцевих громад та осіб, яким вони адресуються. З 

огляду на соціально-економічні особливості регіону вищезазначене спри-

ятиме створенню системи соціального планування на місцевому (регіо-

нальному) рівні, на основі якої повинні визначатися пріоритети місцевої 

(регіональної) соціальної політики громади щодо здійснення соціальних 

послуг.1 Відтак, зазначені напрямки повинні стати складовою Закону 

України «Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорно-

бильської катастрофи», яку планується розробити на 2012–2016 роки.

Становлення нової системи соціальних послуг для громадян, по-

страждалих від Чорнобильської катастрофи повинне супроводжуватися 

заходами державної політики, спрямованими на розвиток ринку соціаль-

них послуг, зокрема запровадженням системи державного замовлення на 

соціальні послуги як у державних, так і недержавних надавачів послуг, 

так як в державі немає фінансових ресурсів для належного та повного їх 

надання. А отже, доцільним є запровадження класифікатора соціальних 

послуг і уніфікованої системи мінімальних (обов’язкових) стандартів їх 

надання за різними категоріями, в т.ч. розрахунку їх вартості та запро-

вадження регіональної диференціації переліку соціальних послуг, що на-

даються.

Матвієнко Є.П.,
аспірант кафедри цивільного права

Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У комплексі існуючих проблем розвитку української держави, пов’язаних 

з пошуком шляхів для поступового подолання кризових явищ в еко-

1 Щодо організаційно-економічних засобів підвищення якості соціальних послуг. 

Аналітична записка [Електронний ресурс] Національний інститут стратегічних дослі-

джень – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/590.
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номічному і суспільному житті, особливої уваги потребує створення на-

лежних умов для правового регулювання соціального забезпечення всього 

населення. Соціальна сфера – це галузь життєдіяльності людського сус-

пільства, у якій реалізується соціальна політика держави, вона спрямована 

на розподіл матеріальних і духовних благ, покращання життєдіяльності 

кожної людини та задоволення її першочергових інтересів та потреб1. У 

соціальній політиці втілюється турбота держави про людей, що потребу-

ють підтримки й допомоги. До якості та ефективності роботи цієї сфери 

кожна держава ставить високі вимоги, оскільки вона має виключне зна-

чення для добробуту громадян. Іншими словами, забезпечення належного 

рівня життя суспільства залежить від дієвості та ефективності соціальної 

політики держави.

Отже, закріплення в Конституції України соціального принципу дер-

жавного устрою підтверджує той факт, що соціальна функція проголо-

шена пріоритетною функцією держави2. Як соціальна держава, Україна, 

здійснює однойменну політику, основою якої є питання зростання дохо-

дів громадян, оплати праці та мотивації до неї, зайнятості, регулювання 

трудових відносин, виховання та освіти, реформування системи соціаль-

ного захисту, будівництва житла тощо3.

Соціальна політика як особливий вид керівництва і управління со-

ціальними процесами є складовою частиною політики як такої. Тому 

вона не тільки несе на собі всі риси політичної діяльності держави, але й 

тісно взаємодіє з іншими різновидами – політико-економічною, науково-

технічною, аграрною, національною, демографічною, культурною, еко-

логічною, фінансовою, тощо. Оскільки всі ці види політики мають як 

об’єкт керування суспільство в цілому, вони є різними формами впливу 

на соціальне буття людей, тобто є соціально зумовленими4. З огляду на 

вищезазначене, вся політика держави так чи інакше направлена на по-

кращення соціальної сфери життя людей. Від її досягнень значною мірою 

залежить успішність держави. І навпаки. Провали у соціальній політиці 

або ж її повільна реалізація ще більше погіршать соціальну обстановку в 

Україні, викличуть негативні тенденції серед населення. Ось чому важли-

1 Барков В. Ю. Соціальна політика і перебудова / В.Ю. Барков, А.М. Задворний, 

В.Г. Королько та ін. – Київ, 1990. – С. 55.
2 Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3 Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення / Б. Сташків // Право 

України. – 2000. – № 5. – С. 24.
4 Барков В. Ю. Соціальна політика і перебудова / В.Ю. Барков, А.М. Задворний, 

В.Г. Королько та ін. – Київ, 1990. – С. 9.
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вого значення набуває проблема соціальної орієнтованості суспільства, 

виховання соціальної культури у керівників усіх рівнів. Загальним резуль-

татом проведення соціальної політики повинні стати нова якість умов 

життєдіяльності людини, новий рівень її розвитку.

Серед усіх соціальних прав, які визнані та закріплені як в національ-

них, так у міжнародно-правових актах, право на соціальний захист є од-

ним з найважливіших для нормального існування людей, оскільки так 

чи інакше кожна особа протягом свого життя потребує допомоги з боку 

держави для задоволення її потреб.

Соціальний захист стосується усієї соціальної сфери держави. Тобто 

він включає право на соціальне забезпечення, гарантії охорони праці, 

освіти, здоров’я, тощо. Аналіз наукової літератури показав, що, в свою 

чергу, поняття «соціальне забезпечення» включає в себе як пенсійне за-

безпечення, так і забезпечення грошовими допомогами, надання пільг, 

компенсацій, соціальних послуг у спеціально створених для цього со-

ціальних закладах. Але пенсійне забезпечення є основною складовою 

частиною системи соціального забезпечення населення. Зміст та обсяг 

права громадян на пенсійне забезпечення полягає у їх матеріальному за-

безпеченні шляхом надання різноманітних видів пенсій у випадках перед-

бачених законодавством. Для непрацюючих пенсіонерів пенсія фактично 

є основним джерелом засобів існування.

Соціальна політика сучасної держави щодо соціального забезпечення 

населення повинна виступати цілеспрямованою дією, безпосереднім чи 

опосередкованим впливом на повсякденне життя суспільства. Вона пови-

нна бути зорієнтована не лише на підтримку наявного рівня соціальних 

гарантій і створення механізмів соціального захисту окремих найбільш 

уразливих соціальних груп, а й на реалізацію довготривалих програм, 

організаційних взаємодій щодо підвищення ефективності діючої системи 

соціального захисту1.

Можна сказати, що соціальна політика, яка сьогодні проводиться в 

нашій державі концептуально не опрацьована і суперечлива. Через об-

межені фінансові можливості держави, найчастіше соціальні програми 

фінансуються за залишковим принципом. І результатом цього стали про-

блеми із безробіттям, а відповідно дефіцитом Держбюджету та Пенсійного 

фонду України та як результат, заборгованість заробітних плат та пенсій. 

Також не вирішеним залишається питання запровадження накопичуваль-

1 Холостова Е.М. Социальная политика: Учебное пособие / Е.М. Холостова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – С. 23.
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ної пенсійної системи. Вирішення цих проблем на сьогоднішній день має 

стати пріоритетним у соціальній політиці1.

Необхідною умовою розв’язання всіх існуючих проблем у сфері со-

ціального забезпечення є послідовний ріст економічних показників та 

реалізація орієнтованої державної соціальної політики. Вона покликана 

вирішувати три взаємозалежні проблеми: забезпечувати стабільність сус-

пільного життя; створювати необхідні умови для розвитку суспільства та 

його інститутів, тобто сприяти адаптації суспільства до нових зовнішніх і 

внутрішніх викликів; створювати орієнтовану на ринковий контекст сис-

тему соціального захисту людей, не здатних за об’єктивними причинами 

забезпечувати себе самостійно2.

Але на сьогоднішній день в умовах світової кризи Україна переважно 

спроможна захищати своє населення лише на рівні мінімальних соціаль-

них стандартів та нормативів. Ефективність реалізації захисної функції 

соціальної політики обмежують:

- низькі фінансові можливості державного і місцевих бюджетів;

- недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази з соці-

ального захисту населення;

- нерозвиненість системи соціального страхування;

- невідповідність державних соціальних стандартів рівню прожит-

кового мінімуму;

- недосконалість управління соціальним захистом.

Погоджуючись з тим, що система управління соціальним забезпечен-

ням населення не є ефективною, що спричиняє негативні наслідки для 

політики держави в даній галузі, тому на сьогоднішній день в Україні існує 

нагальна потреба в переорієнтації соціальної політики.

Для того, щоб визначити українську модель соціальної політики, яка 

була б найбільш орієнтованою на існуючі в нашій країні проблеми в со-

ціальній сфері, на нашу думку, необхідно провести порівняльний аналіз 

зарубіжних моделей соціальної політики у країнах з розвинутою ринко-

вою економікою.

В свою чергу, українські науковці пропонують свої моделі соціальної 

політики України. Так, на думку О. Скомарохової, вона повинна базува-

тись на достатньо складному соціальному механізмі, який поєднував б у 

собі елементи і ліберальної, і соціально орієнтованої соціальної політики. 

1 Романов В. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посібник / В. Романов, 

О. Рудик, Т. Брус. – К.: Основи, 2001. – С. 116.
2 Бондаренко Ю.М. Державне управління соціальним захистом населення в умо-

вах європейської інтеграції України: автореф. дис. … канд. наук з держ. управління: 

25.00.02 / Ю.М. Бондаренко. – Запоріжжя, 2008. – С. 12.



539

Матвієнко Є.П.

В рамках інтегральної моделі розвиток соціального сектору визначається, 

виходячи з його впливу на економічний розвиток. При цьому вирішальною 

даної моделі знаходиться є економіка, ефективний розвиток якої залежить 

від ефективної роботи економічно активного населення. Привабливість 

цієї моделі обумовлюється реальною можливістю відбору індивідуальної 

активності особистості та регулюючої ролі держави. Тому в центрі укра-

їнської моделі соціальної політики має знаходитись економічно активне 

населення, зокрема молодь і жінки. Крім того, важливе значення мають 

заходи соціального захисту щодо дітей та підлітків1.

А ось Ю. Бондаренко вважає, що доцільними напрямами викорис-

тання досвіду соціальної політики, втіленого у відповідних зарубіжних 

моделях соціального захисту населення, такі: підвищення платоспромож-

ності населення з метою більш повного використання державних механіз-

мів соціального захисту шляхом забезпечення продуктивної зайнятості, 

зростання доходів та обмеження безробіття; удосконалення регіональної 

економіки та механізмів самоврядування в реалізації завдань соціального 

захисту; забезпечення заходів у подоланні бідності; формування свідо-

мості населення на самозахисну орієнтацію тощо2.

В умовах кризового стану економіки, необхідно формувати дієву, 

фундаментальну соціальну політику, тому, наприклад, орієнтація тільки 

на одну із запропонованих вище моделей соціальної політики може при-

звести до погіршення стану соціальної сфери, оскільки наше суспільство 

просто може не сприйняти дану модель. Узагальнивши досвід світових, 

зокрема європейських моделей соціальної політики, проаналізувавши по-

зиції деяких українських вчених, можна зробити висновок, що даний вид 

політики має формуватися з урахуванням не лише економічних чинників, 

а й позаекономічних, тобто враховуючи історичний менталітет нації.

Кожна модель соціальної політики формує специфіку соціального за-

хисту держави, який підходить саме їй. Тому, обираючи свій шлях, свою 

модель соціальної політики, українська держава не повинна сліпо копі-

ювати закордонні моделі, бо не завжди те, що добре для інших, добре 

для нас. Важливо окрім аналізу зарубіжного досвіду перед прийняттям 

певних нормативно-правових актів для реформування існуючої системи 

соціального захисту, провести їх громадське обговорення, експериментів 

1 Скомарохова О.І. Соціальна політика та соціальний захист економічно актив-

ного населення України: автореф. дис. … канд. економічних наук: 08.09.01 / О.І. Ско-

марохова. – К., 1998. – С. 13.
2 Бондаренко Ю.М. Державне управління соціальним захистом населення в умо-

вах європейської інтеграції України: автореф. дис. … канд. наук з держ. управління: 

25.00.02 / Ю.М. Бондаренко. – Запоріжжя, 2008. – С. 16.
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впровадження їх у життя в деяких регіонах. Водночас не слід й ігнорувати 

досвід різних систем – як тих, у яких реалізація соціальних прав чітко 

пов’язане зі сплатою внесків, так і тих, у яких соціальне забезпечення є 

універсальним і безумовним.

Підсумовуючи викладене, можна виділити такі складові моделі со-

ціальної політики України:

- повинна бути адаптованою до змін у суспільстві та економіці;

- забезпечення стабільність суспільного життя;

- створення відповідної нормативно-правової бази для реалізації 

основних напрямів соціальної політики;

- удосконалення системи соціального захисту непрацездатних осіб, 

безробітних та таких, що потребують підтримки;

- удосконалення регіональної політики;

- втілення ефективних соціальних програм у життя;

- забезпечення соціально-економічних заходів держави, підприємств, 

місцевих органів влади, які спрямовані на захист населення від безро-

біття, інфляції, знецінення трудових заощаджень;

- підвищення ролі держави та комерційних структур у вирішенні про-

блем зайнятості й створення робочих місць;

- державна підтримка малого і середнього бізнесу1.

Отже, слід погодитись з деякими науковцями і визнати, що побудова 

соціальної політики нашої держави має ґрунтується на поєднанні лібе-

ральної та соціальної орієнтованої моделей соціальної політики, що до-

зволить нам в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави 

створити умови для самозабезпечення економічних суб’єктів та в той же 

час сформувати належну та ефективну систему соціального захисту на-

селення. Все це створить необхідні умови для реалізації економічних і 

соціальних прав людини щодо забезпечення належного, гідного рівня її 

матеріального добробуту.

1 Скуратівський В.А. Соціальна політика / В.А. Скуратівський. – К.: Вид-во 

УАДУ, 2003. – С. 67.
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ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАМОЧНОГО ДОГОВОРА В БОЛГАРСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Медицинское страхование в Болгарии включает в себя два вида – обя-

зательное и добровольное страхование. Критерием подразделения 

норм добровольного и обязательного медицинского страхового права 

является источник юридической обязанности страхования. Националь-

ный рамочный договор является основным источником права общеобяза-

тельного медицинского страхования. Предметом данной работы являются 

основные юридические особенности этого источника права обязательного 

медицинского страхования.

Национальный рамочный договор (НРД)1 является негосударствен-

ным источником права обязательного медицинского страхования. После 

определенных дискуссий2, Верховный административный суд Болгарии 

(ВАС) определил его как „негосударственный источник страхового права 
с нормативным характером”3, предусмотренный законодательными деле-

гациями 4 нормотворческой деятельности в области обязательного меди-

цинского страхования”5. По своим характеристикам НРД является „под-

1 Более подробно об этом см.: Средкова, Кр. Националният рамков договор като 

източник на осигурителното право. – Съвременно право, 2002, № 2, 51-63; Средкова, 

Кр. Осигурително право. ІV изд. С.: Сиби, 2012, 85-92; Мръчков, В. Осигурително 

право. V изд. С.: Сиби, 2010, 464-469; Гевренова, Н., Д. Зиновиева. Правно изследване 

на националния рамков договор като източник на осигурителното право. – Адми-

нистративно правосъдие, 2004, № 1, 22-57; Зиновиева, Д. Правна същност на На-

ционалния рамков договор по Закона за здравното осигуряване. – Административно 

правосъдие, 2002, № 3, 23 – 33.
2 См. опр. № 7750-01-V отд. - а. д. № 4717 от 2001 г. ВАС.
3 См. для сравнением с правовой характеристики негосударственных источников 

трудового права: Гевренова, Н. Недържавен източник на трудовото право – понятие, 

характеристика и белези. – Юридически свят, 2005, № 1, 44-70.
4 См. Гевренова, Н. Държавна санкция на недържавните източници на трудовото 

право. – Юридически свят, 2000, № 2, 107-110.
5 См. например реш. № 10905-02-І отд. - а.д. № 8134 от 2002 г. и № 13040-06-5-чл. 

с-в - а.д. № 6305 от 2006 г. - ВАС. Для эволюции юриспруденции см. Средкова, Кр. Кри-

тичен преглед на практиката на Върховния административен съд по задължителното 
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законным нормативным актом, созданным по правовой делегации ст. 54 

Закона о медицинском страховании (ЗМС)”. Он является обязательным 

для Национального фонда медицинского страхования (НФМС), а также 

для учреждений, предоставляющих медицинскую помощь и для застрахо-

ванных лиц 1. В юридической литературе национальный рамочный дого-

вор определен как нормативное соглашение2, то есть, по своей форме – это 

договор, а по своему содержанию – акт с нормативным действием. Закон 

о медицинском страховании принят 19 июня 1998 года. Однако, только 

после его изменения в 2009 г. НРД получил юридическое определение как 

нормативный административный акт, имеющий общенациональное тер-

риториальное действие на определенный срок и является обязательным 

для НФМС, а также для региональных фондов медицинского страхова-

ния, учреждений предоставляющих медицинскую помощь, застрахован-

ных лиц и страховиков по обязательному медицинскому страхованию (ст. 

4а ЗМС). 

Опыт юридического осмысления Национального рамочного договора 

содержит неточности в нескольких направлениях.

Во-первых, юридическая природа НРД определенна односторонне. В 

нем указано, что НРД является нормативным административным актом, 

но не подчеркнута его договорная природа. Национальный рамочный 

договор является нормативным соглашением, а не только нормативным 

административным актом.

Во-вторых, неточно определен персональный состав национального 

рамочного договора. К субъектам, по отношению которых он имеет юри-

дическую силу, включены региональные фонды медицинского страхова-

ния и страхователи. Региональные фонды медицинского страхования яв-

ляются территориальными структурами подразделениями Национального 

фонда медицинского страхования. Если договор является обязательным 

для НФМС, он является обязательным и для региональных ФМС per 

обществено осигуряване за периода 1999-2001 г. – Юридически свят, 2002, № 2, 215-

216; Средкова, Кр.. Критичен преглед на практиката на Върховния административен 

съд по задължителното обществено осигуряване през 2002 г. – Юридически свят, 2003, 

№ 2, с. 162; Средкова, Кр.. Критичен преглед на практиката на Върховния администра-

тивен съд по държавното обществено осигуряване през 2006 г. – Юридически свят, 

2008, № 1, с. 159 и цитираните от нея съдебни решения. Противоположное мнение 

утверждает Русчев, Ив. Нормативните актове – източник на частното право. Варна: 

Албатрос, 2008, 123-125.
1 См. Тълкувателно постановление № 5 от 21.06.2007 г. по т.д. № 3/2007 г. - 

ВАС.
2 См. Средкова, Кр. Осигурително право, 90-92; Зиновиева, Д. Медицинско 

право. С.: Сиела, 2004, с. 98.
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argumentum a fortiori. С точки зрения субъектов, для которых НРД явля-

ется обязательным, очень важно подчеркнуть, что для страховиков он не 

являются таким. Они не влияют на оказание медицинской помощи и не 

участвуют в отношений по использованию финансовых средств общеобя-

зательного медицинского страхования. Страховики имеют обязанность 

только касательно аккумулирования средств. Поэтому в этой части обо-

значения НРД должно быть определенно как неточным и бессмыслен-

ным.

В-третьих, среди субъектов на которых распространяется действие 

НРД не указаны Болгарская медицинская ассоциация и Болгарская ас-

социация стоматологов. По нашему мнению необходимо изменить дан-

ное положение и включить в него этих двух субъектов, потому что они 

подписывают НРД, являются сторонами договора и он обязательный 

для них. Эти две организации не могут быть причисленными к группе 

„учреждений предоставляющих медицинскую помощь”, потому что они 

не отвечают законодательному определению, которое установлено в ст. 

58 ЗМС. Другая сторона, которая подписывает НРД, - НФМС включена 

среди обязанных с действием договора субъектов. Поэтому нет юридиче-

ской логики выключить из положения закона другую сторону договора. 

Это упущение указывает на законодательную тенденцию игнорирования 

договорной природы НРД. Каждый договор является обязательным для 

всех сторон, которые подписали его. А в данном случае это не только 

НФМС, но и БМА/БАС.

В-четвертых, юридическая терминология в ст. 4а ЗМС указывает 

только на НРД в единственном числе, а в ст. 4, п. 3, ст. 53 и сл. ЗМС 

употреблен термин „национальные рамочные договоры” во множествен-

ном числе. В ст. 53, п. 1 ЗМС после изменения текста с конца 2009 года, 

указаны два типа национальных рамочных договоров – Национальный 

рамочный договор на медицинскую деятельность и Национальный ра-

мочный договор на стоматологическую деятельность. Это разграниче-

ние не указано в положении ст. 4а ЗМС. Там не указаны и исполнители 

стоматологической помощи как субъекты обязательного медицинского 

страхования.

Подготовка к НРД на медицинскую деятельность осуществляют 10 

членов НФМС и 10 представителей БМА после представления проекта 

закона о бюджете НФМС на следующий год на рассмотрение Нацио-

нального Собрания. Подготовка к НРД на стоматологическую деятель-

ность осуществляют 9 членов НФМС и 9 представителей БСА тоже после 

представления проекта закона о бюджете НФМС на следующий год на 

рассмотрение Национального Собрания.
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Национальные рамочные договоры принимаются большинством не 

менее чем семь членов НФМС и семь представителей профессиональ-

ных организаций врачей, стоматологов соответственно. Они должно быть 

приняты не раньше обнародования бюджета НФМС на следующий год 

и не позднее последнего рабочего дня текущего года. Министр здраво-

охранения согласовывает принятые в таком порядке НРД в течение 14 

дней со дня их представления и обнародует их в Официальном вестнике 

Болгарии.

Предмет содержания договора включает в себя следующие блоки во-

просов: (а) условия, предъявляемые к учреждениям предоставляющие 

медицинскую помощь и процедуры заключения договоров с ними, как и 

их обязательств по предоставлению информации и обмен информацией 

и документацией с НФМС; (б) условия к медицинской помощи – вид 

помощи, условия и процедуры оказания этой помощи, критерии качества 

и доступности помощи и т.д. Запрещено договором устанавливать требо-

вания к следующим: (а) минимальное количество зарегистрированных за-

страхованных лиц одного исполнителя первичной амбулаторной помощи; 

(б) условия, которые препятствуют свободному выбору застрахованного 

учреждения, предоставляющего медицинские услуги; (в) дополнитель-

ные требования для аптек, оптовиков и производителей лекарственных 

средств, которые не установлены с Законом о лекарственных средствах в 

гуманной медицине; (г) максимальное количество выполненных меро-

приятий и распределение исполнителей такой деятельности в специали-

зированную амбулаторную и стационарную помощь; (д) ограничения в 

количестве и распределении деятельности между больницами.

В принципе срок действия НРД составляет один год. Он вступает в 

силу с 1 января следующего календарного года. Территориальное действие 

Национального рамкового договора распространяется по всей стороне 

без ограничений. Действие договора в отношении лиц, уже объяснили 

выше.

Со вступлением в силу ЗМС в 1999 году, были подписаны НРД в 

2000-2003 и 2005-2006 г.г. В 2007-2009 г.г. не были подписаны НРД. НРД 

для 2010 был единый – на медицинскую и на стоматологическую деятель-

ность. В 2011 году впервые заключены два типа договоров – Националь-

ный рамочный договор на медицинскую деятельность и Национальный 

рамочный договор на стоматологическую деятельность. В конце 2012 года 

НФМС и БМА не согласились подписать НРД на медицинскую деятель-

ность, поэтому на 2013 год действует только НРД на стоматологическую 

деятельность. В соответствии со ст. 54, п. 8 ЗМС, когда НРД не прини-

мается в пределах, установленных законом, применяется действующий 
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договор. Если с Законом о бюджете НФМС на следующий год обеспечено 

финансирование новых видов медицинских и стоматологических услуг, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые не 

включены в действующие договоры, все условия, которые в принципе 

должны были быть предусмотрены в НРД, будут определяться в одно-

стороннем порядке - по усмотрению только НФМС.

В заключение можно сделать вывод, что болгарское законодатель-

ство предусматривает существенное отступление от договорного харак-

тера определения сферы здравоохранительной страховой защиты в рамках 

обязательного медицинского страхования. К сожалению, нужно отметить, 

что финансовые соображения о сложной экономической ситуации преоб-

ладают и существенно влияют на эффективность конституционных прав 

граждан Республики Болгарии на медицинское страхование, предусмо-

тренное в ст. 52, пункт. 1 от Конституции Республики Болгарии.

Михайлова І.Ю.,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри трудового, земельного
та господарського права

Хмельницького університету управління та права

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ВІКОМ

Вимоги сучасного міжнародного права все більше полягають у визнанні 

його норм як пріоритетних щодо норм внутрішнього права. Це 

проявляється і в галузі соціального забезпечення. Право громадян на 

пенсійне забезпечення за віком знайшло своє відображення у багатьох 

міжнародно-правових актах як загального, так і приватного характеру, 

в тому числі і в нашому національному законодавстві. Зміст і забезпе-

чення реалізації цього матеріального права повністю залежить від стану 

нормативно-правової бази, тому для повної реалізації прав громадян у цій 

сфері правотворча діяльність у сучасних умовах має важливе значення, 

особливо це стосується адаптації норм національного законодавства до 

міжнародних стандартів.

Право на соціальне забезпечення і право на пенсійне забезпечення, 

були закріплені у ст. 22 і ст. 25 Загальної декларації прав людини.

Так, Загальна декларація прав людини є унікальним документом у 

сфері прав людини, у ній поряд із соціально-економічними правами було 

визначено і право на соціальне забезпечення, зокрема на пенсійне за-

безпечення за віком. Декларація здійснила величезний вплив на сучасну 
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практику держав і формування відповідних стандартів у сфері прав лю-

дини1.

У ст. 22 Загальної декларації прав людини вказується, що кожна лю-

дина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здій-

снення необхідних для підтримання її гідності та для вільного розвитку її 

особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури та ресурсів кожної держави. Згідно з ч. 1 ст. 25 кожна людина 

має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, ме-

дичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхід-

ним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на 

забезпечення у разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості 

чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї 

обставини.

Варто зазначити, що саме у Загальній декларації прав людини було 

вперше закріплено право особи на матеріальне забезпечення за віком, 

оскільки з досягненням відповідного віку та втратою працездатності в 

особи виникає право на соціальне забезпечення, у цьому випадку – на 

пенсійне забезпечення.

Крім Загальної декларації прав людини, Міжнародний пакт про еко-

номічні, соціальні та культурні права також визнає право кожного на со-

ціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування (стаття 9).

Таким чином, у вищезазначених міжнародних актах не тільки закрі-

плюється право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи 

соціальне страхування, але й визначається поняття достатнього рівня 

життя, котрий включає в себе усе необхідне для забезпечення здоров’я 

та добробуту особи, який повинен гарантуватись державою. Разом з тим 

у цих актах міститься перелік соціальних ризиків, захист від виникнення 

яких повинна гарантувати та забезпечувати держава.

У системі міжнародних актів особливе місце займає Європейська 

соціальна хартія (переглянута), прийнята 3 травня 1996 року, яка була 

ратифікована Верховною Радою України в 2006 році2, у статті 12 якої 

визначено, що усі працюючі та їх утриманці мають право на соціальне 

забезпечення. Згідно з цією статтею для ефективної реалізації права на 

соціальне забезпечення європейські держави беруть на себе зобов’язання 

створювати та підтримувати систему соціального забезпечення, підтри-

1 Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения России: [монография] 

/ С.И. Кобзева. –М. : Проспект, 2009. – С. 75.
2 Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України 

від 4 10.2006 р. // ВВРУ. – 2006. – № 43. – Ст. 418.
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мувати цю систему на достатньо задовільному рівні; поступово виводити 

систему соціального забезпечення на більш високий рівень, вживати за-

ходів щодо покращення рівня системи соціального забезпечення шляхом 

укладання відповідних двосторонніх та багатосторонніх угод або в інший 

спосіб відповідно до умов, визначених у таких угодах, для забезпечення 

рівності між їхніми власними громадянами та громадянами інших сторін 

у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення.

У пункті а) статті 23 Хартії визначено право на соціальний захист осіб 

похилого віку. Передбачається надання їм можливості якомога довше за-

лишатися повноцінними членами суспільства шляхом забезпечення до-

статніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задовільному рівні і брати 

активну участь у суспільному, соціальному та культурному житті.

Однак зміст цієї норми є загальним, тому нам важко встановити, чи 

входить до понять «забезпечення достатніми ресурсами» та «задовільний 

рівень» матеріальне забезпечення за віком, оскільки означені терміни не 

використовується в українському законодавстві. При необхідності впро-

вадження цих міжнародних соціальних стандартів у національне законо-

давство більш прийнятним та зрозумілим було б використання поняття 

«достатній життєвий рівень», оскільки у найважливіших міжнародно-

правових актах, зокрема у Загальній декларації прав людини, яка заклала 

підвалини подальших міжнародних угод на світовому і регіональному 

рівнях у галузі прав людини, зокрема у сфері соціального забезпечення, 

та в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, 

йдеться саме про «достатній життєвий рівень».

У Європейському кодексі соціального забезпечення (переглянутому)1 

забезпечення за віком також передбачене. Цей Кодекс встановлює міні-

мальний рівень захисту у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Так, час-

тина V Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянутого) 

безпосередньо присвячена пенсіям за віком. Відповідно до ст. 26 цього 

Кодексу обставиною, за якої надається пенсія, є період життя після до-

сягнення визначеного віку. Вік не повинен перевищувати 65 років, якщо 

відповідним демографічним, економічним і соціальним критерієм не буде 

обгрунтовано більш похилий вік. У ч. 1 ст. 27 Європейського кодексу со-

ціального забезпечення (переглянутого) зазначається, що якщо пенсійний 

вік становить 65 років або більше, він може бути зниженим згідно з умо-

вами та положеннями принаймні одного з таких підпунктів:

1 Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) від 06.11.1990 р. 

[Електронний ресурс] Верховна Рада України. Вся база «Законодавство України». – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_329.
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a) якщо відповідна особа виконувала роботу, яка вважається важкою 

чи шкідливою для здоров’я згідно з національним законодавством, з ме-

тою надання пенсії за віком;

b) через неспроможність працювати до визначеного ступеня та після 

визначеного віку;

c) у випадку повного безробіття тривалістю принаймні один рік після 

визначеного віку;

d) після визначеного періоду сплати внесків, професійної діяльності 

та проживання, довшого ніж сорокарічний період сплати внесків.

Пенсія за віком надається у вигляді періодичної грошової виплати. 

Вона забезпечується усім захищеним особам, які відповідно до визна-

чених норм мають сорокарічний період сплати внесків, професійної ді-

яльності чи проживання, включаючи будь-який період, що розглядається 

як такий.

Згідно із ст. 30 Європейського кодексу соціального забезпечення (пе-

реглянутого), якщо право на пенсію за віком зумовлюється відповідно 

до законодавства Договірної Сторони закінченням встановленого пері-

оду, такий період до виникнення обставини, за якої надається пенсія, не 

може перевищувати п’ятнадцяти років відповідно до визначених правил. 

У Кодексі також містяться стандарти з нарахування періодичних виплат, 

а також стандарти процедури контролю.

Отже, у Європейському кодексі соціального забезпечення (перегляну-

тому) тривалість необхідного страхового стажу становить 40 років стажу 

сплати внесків, що, порівняно з нормами українського законодавства, на 

10 років більше для жінок та на 5 років більше для чоловіків. Крім того, у 

кодексі вказано, що пенсійний вік не повинен перевищувати 65 років за 

умови, якщо не буде обгрунтовано більш похилий вік, однак пенсійний 

вік в Україні становить 60 років як для жінок, так і для чоловіків. Жінки 

досягнуть межі такого пенсійного віку (60 років) протягом наступних 

10 років, оскільки законодавством передбачено поступове підвищення 

кожних півроку. Таким чином, українське законодавство передбачає більш 

сприятливі умови для громадян щодо пенсійного забезпечення за віком.

Важливу роль у сфері матеріального забезпечення громадян за віком 

займають Конвенція № 102 «Про мінімальні норми соціального забез-

печення» 1952 року1, яка передбачає норми, пов’язані з обов’язковим 

страхуванням таких пенсійних ризиків, як старість, втрата годувальника, 

1 Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція від 28.06.1952 р. 

№ 102 [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Вся база «Законодавство Укра-

їни». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_011.
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а також Конвенція № 128 «Про допомоги по інвалідності, по старості і 

у зв’язку з втратою годувальника» 1967 року1, яка узагальнює Конвенції 

МОП 35–40 1933 року. Україною ці міжнародні акти не ратифіковані.

Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забез-

печення» 1952 року передбачає виплати державою більше дев’яти видів 

допомог; сюди ж відносяться і пенсії, оскільки термінологічне розмеж-

ування цих понять у Конвенції відсутнє. Найбільше уваги в Конвенції 

приділяється допомогам по старості, інвалідності, у разі втрати годуваль-

ника.

Розділ V Конвенції присвячений саме допомогам по старості, він охо-

плює 6 статей. Так, стаття 26 передбачає, що встановлений вік не повинен 

перевищувати 65 років. Однак компетентний орган влади може встано-

вити більш високу межу віку з урахуванням працездатності осіб похилого 

віку у відповідній країні.

Відповідно до норм вищезазначеної Конвенції допомога по старості 

надається:

а) особам, які підлягають забезпеченню і які до визначеного випадку 

набули відповідно до встановлених правил стаж, який може бути 30-

річним стажем сплати внесків або роботи за наймом або 20-річним стажем 

проживання у країні;

b) коли в принципі забезпеченням охоплене все самозайняте насе-

лення – особам, які підлягають забезпеченню і набули встановлений стаж 

сплати внесків і за яких у період працездатного віку було внесено вста-

новлене середньорічне число внесків.

У разі мінімального стажу сплати внесків або роботи за наймом ско-

рочена допомога надається принаймні:

a) особам, які підлягають забезпеченню і які до визначеного випадку 

набули, відповідно до встановлених правил 15-річний стаж сплати внесків 

або роботи за наймом;

b) коли в принципі забезпеченням охоплене все самозайняте насе-

лення – особам, які набули встановлений стаж сплати внесків і за яких у 

період працездатного віку була внесена половина середньорічного числа 

внесків.

Відсотки, зазначені в додатку до розділу XI, можуть бути пропорційно 

скорочені в тому випадку, коли стаж сплати внесків або роботи за най-

мом, потрібний для отримання допомоги, яка відповідає скороченому 

1 Про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника: 

Конвенція 29.06.1967 р. № 128 [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Вся база 

«Законодавство України». – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=993_326.
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відсотку допомоги, перевищує 10 років, але менше 30 років; якщо такий 

стаж перевищує 15 років, виплачується скорочена допомога відповідно 

до пункту 2 цієї статті. Допомога надається довічно, оскільки старість є 

незворотнім процесом.

Таким чином, порівнюючи норми Конвенції МОП № 102 «Про мі-

німальні норми соціального забезпечення» 1952 року щодо пенсійного 

забезпечення за віком з нині чинним вітчизняним законодавством, необ-

хідно зазначити, що у зв’язку з реформуванням пенсійної системи укра-

їнське законодавство також передбачає 15 років мінімального страхового 

стажу для призначення пенсії у солідарній системі України, тривалість за-

гального страхового стажу становить 30 років – для жінок та 35 років – для 

чоловіків. Тому якщо донедавна норми щодо пенсійного забезпечення за 

віком в Україні були більш сприятливі, то на сьогодні можна стверджувати 

про інше, оскільки якщо й мінімальний страховий стаж став однаковим, 

то загальний страховий стаж для чоловіків вищий на 5 років.

У 1967 році була прийнята Конвенція МОП № 128 «Про допомоги по 

інвалідності, по старості і у зв’язку із втратою годувальника», норми якої 

характеризуються досить складним обрахуванням розмірів допомог, вста-

новленням заробітків для їх обрахування. Окрім цього, на нашу думку, 

деякі статті написані досить загально і поверхнево, наприклад: «Норми 

періодичних виплат допомог для інших одержувачів обчислюється у ро-

зумному співвідношенні з розміром допомоги типового одержувача». Це 

положення є, на наш погляд, доказом того, наскільки втрачаються кон-

кретні критерії та орієнтири визначення розміру пенсії при переході від 

страхового до нестрахового пенсійного забезпечення. Така неточність 

формулювання дозволяє встановлювати рівень пенсійного забезпечення 

на розсуд держави.

Отже, дослідження міжнародно-правового регулювання пенсійного 

забезпечення за віком дозволяє зробити висновок, що українське законо-

давство відповідає міжнародним стандартам пенсійного забезпечення, а 

також стало більш наближеним до стандартів, визначених нормами між-

народних актів.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОГО МЕХАНИЗМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ 

ЛЕЧЕНИЕМ

Санаторно-курортное дело зародилось в России еще в XIX веке. Наи-

высший пик развития пришелся на советский период отечественной 

истории, однако в современных условиях оно также традиционно является 

составной частью государственной политики и важным разделом нацио-

нальной системы здравоохранения, позволяющим целенаправленно и эф-

фективно осуществлять профилактику заболеваний и восстановительное 

лечение больных, проводить их реабилитацию.

Концепция государственной политики развития курортного дела в 

Российской Федерации (далее РФ) определяет санаторно-курортное ле-

чение как медицинскую помощь, осуществляемую в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях на основе использования природ-

ных лечебных факторов в условиях пребывания на курорте, в лечебно-

оздоровительной местности, в санаторно-курортных организациях1. 

Сана тор но-курортное лечение является элементом медицинской помощи 

и одновременно с этим может рассматриваться как вид социального обе-

спечения.

В настоящее время по законодательству РФ санаторно-курортное ле-

чение работнику может предоставляться с финансированием из Фонда 

социального страхования, за счет работодателя и за счет личных средств 

работника. Фонд социального страхования выступает страховщиком в 

двух видах обязательного социального страхования, причем санаторно-

курортное лечение в той или иной форме может предоставляться в обоих 

из них. Так, в обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний санаторно-

курортное лечение выступает не только видом страхового обеспечения 

(в этом случае оно охватывается реабилитацией пострадавшего), но и 

1 См.: О концепции государственной политики развития курортного дела в Рос-

сийской Федерации: решение коллегии Минздрава от 24 июня 2003 г. № 11 // Здра-

воохранение. 2004. № 9.
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является элементом предупредительного механизма1. Механизм предо-

ставления санаторно-курортного лечения как предупредительной меры 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний распространяется только на работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Что касается обязательного социального страхования на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством, то здесь санаторно-

курортное лечение само по себе не является видом страхового обеспече-

ния. Однако законодатель, признавая высокую социальную значимость 

соответствующих страховых случаев, предусматривает выплату пособия за 

время пребывания застрахованного лица в санаторно-курортном учреж-

дении, расположенном на территории РФ, непосредственно после ста-

ционарного лечения, но не более чем за 24 календарных дня (а лицам, 

страдающим туберкулезом без ограничения сроком) исходя из среднего 

заработка в зависимости от стажа2.

Таким образом, можно констатировать, что система социального 

страхования развивается в направлении усиления адресности предостав-

ления санаторно-курортного лечения, и в современных условиях данная 

тенденция вряд ли может подлежать коррективам. Следовательно, центр 

тяжести в обеспечении данными услугами переносится на самих работни-

ков, однако уровень оплаты труда далеко не всем работающим гражданам 

позволяет выделить из семейного бюджета весьма значительные суммы на 

санаторно-курортное лечение. В связи с этим сохраняется актуальность 

поддержки работников в получении услуг по санаторно-курортному ле-

чению со стороны работодателей.

Применительно к оплате санаторно-курортного лечения за счет 

средств работодателя следует подчеркнуть, что законодательство РФ не 

возлагает на последнего такую обязанность, поэтому данная мера воз-

можна только в случае установления соответствующих положений в ло-

кальных актах организации или актах социального партнерства.

Нами рассмотрены коллективные договоры, которые были заключены 

в российских коммерческих организациях и действовали в период с 2009 

по 2015 года. В случайную выборку попал пятьдесят один коллективный 

договор. Территориально было охвачено двадцать семь субъектов РФ.

1 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний: федер. закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // 

Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1998. № 153-154, ст. 3803.
2 См.: Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудос-

пособности и в связи с материнством: федер. закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // 

Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 (1 ч.), ст. 18.
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Проанализировав акты социального партнерства, мы выявили отсут-

ствие какого-либо упоминания о санаторно-курортном лечении работ-

ников в пяти коллективных договорах1. В двух из всех изученных коллек-

тивных договорах санаторно-курортное лечение предоставляется исклю-

чительно за счет средств социального страхования2, то есть это условие 

носит информационный характер.

Три коллективных договора содержат лишь декларативные нормы, из 

которых неясно, на каких условиях работнику предоставляется санаторно-

курортное лечение, либо отсылают к иным локальным нормативным ак-

там, причем конкретно их не называя3.

Систематизировав положения коллективных договоров, можно вы-

делить следующие социальные гарантии, предоставляемые работодателем 

сверх предусмотренных законодательством. Прежде всего, это бесплатное 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение отдельным ка-

тегориям работников, в том числе в определенные санатории, с которыми 

заключены договоры, или санатории (профилактории), находящиеся на 

балансе предприятия. Данная гарантия установлена в двадцать одном 

коллективном договоре4. Компенсация стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение (полная или частичная) содержится в десяти случаях. 

Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение со скидкой 

(с установлением предельной стоимости такой путевки в сутки или без 

ограничения ее стоимости) присутствует в пятнадцати коллективных до-

говорах5.

1 См., например: коллективный договор ОАО «АЗ «Урал» на 2012 г. URL: http://

www.uralaz.ru; коллективный договор ОАО «Новошахтинский механический завод» 

на 2008-2010 гг. URL: http://www.oaonmz.narod2.ru/; коллективный договор ОАО 

«Краснодарэнергоремонт» на 2008-2010 гг. URL: http://www.ker23.ru/ (дата обраще-

ния 20 марта 2013 г.).
2 См., например: коллективный договор ОАО «Приморское морское пароходство» 

на 2010-2013 гг.. URL: http://pensionreform.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
3 См., например: коллективный договор ОАО «ТЭСС» на 2009-2012 гг. URL: 

https://www.oao-tess.ru/; коллективный договор ОАО «ММК» на 2011-2013 гг. URL: 

http://magmetall.ru (дата обращения 20 марта 2013 г.).
4 См., например: Социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» от 2002 г. URL: http://www.

lukoil.ru; коллективный договор ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» на 2006-2009 гг. URL: 

www.mporosneft.ru; коллективный договор ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2011 г. 

URL: http://www.nknh.ru/; коллективный договор ОАО «Ростелеком» на 2012-2014 гг. 

URL: http://ккопрс.рф/; коллективный договор ОАО «ПО «Севмаш» на 2006-2009 гг. 

URL: http://www.union-nord.ru/schit/; коллективный договор ОАО «Металлургический 

завод им. А.К.Серова» на 2007-2009 годы URL: http://www.prof-serovmet.ru (дата об-

ращения 20 марта 2013 г.).
5 См., например: коллективный договор ОАО «МОЭК» на 2012-2015 гг. URL: www.
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В ряде коллективных договоров предусмотрены дополнительных га-

рантии, связанные с санаторно-курортным лечением. В их числе, напри-

мер, предоставление льготного санаторно-курортного лечения, лечения 

в оздоровительных лагерях членам семьи, детям, внукам работников, а 

также детям, находящимся под опекой работников и детям неработающих 

пенсионеров (такое условие содержат тридцать коллективных договоров)1. 

В пяти организациях работникам предоставляется право на беспрепят-

ственное получение очередного отпуска вне утвержденного графика 

работникам, получившим путевки на санаторно-курортное лечение2. В 

одном коллективном договоре содержится условие, по которому работо-

датель предоставляет дополнительный сокращенный отпуск для лечения 

в санатории работникам отдельных профессий3. Кроме того, в шести до-

говорах предусматривается компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа некоторым работниками и членам их семей к 

месту лечения и обратно, а также проезд сопровождающего его лица – для 

сопровождения в пути детей или если это необходимо по медицинским 

показаниям (например, детям-инвалидам работника; работникам и чле-

нам их семей, проживающих в районе Крайнего Севера; работникам, 

вред здоровью которых был причинен при исполнении трудовых обязан-

ностей; почетным работникам предприятия и пр.)4. Как элемент психо-

oaomoek.ru; коллективный договор ОАО «Сегежский ЦБК» на 2012-2013 гг. URL: http://

www.scbk.ru; коллективный договор ОАО «ДААЗ» на 2012 г. URL: http://daazprof.ru; 

коллективный договор ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 2011-

2012 гг. URL: http://www.profkomntmk.ru; коллективный договор ОАО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод» на 2011-2013 гг. URL: http://proforg63.ru; Социальный 

кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» от 2002 г. URL: http://www.lukoil.ru (дата обращения 20 марта 

2013 г.).
1 См., например: Социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» от 2002 г. URL: http://www.

lukoil.ru; коллективный договор ОАО «Камаз» на 2013-2014 гг. URL: http://www.kamaz.

ru; генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 

2013-2015 гг.; коллективный договор ОАО «Синтез-каучук» на 2010-2011-2012 гг. URL: 

http://www.prof.kauchuk-str.ru/; коллективный договор ОАО «Ростелеком» на 2012-2014 

гг. URL: http://ккопрс.рф/; коллективный договор ОАО «РЖД» на 2011-2013 гг. URL: 

http://mzd.rzd.ru (дата обращения 20 марта 2013 г.).
2 См. например: коллективный договор ОАО «ТГК» на 2009-2011 гг. URL: http://

www.belelprof.ru/; коллективный договор ОАО «Сегежский ЦБК» на 2012-2013 гг. URL: 

http://www.scbk.ru; коллективный договор ОАО «Коршуновский ГОК» на 2010-2012 гг. 

URL: http://gmpr-irkutsk.narod.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
3 См.: коллективный договор ОАО «ВСМПО-АВИСМА» на 2012-2013 гг. URL: 

http://profkom.vsmpo.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
4 См., например: коллективный договор ОАО «Выксунский металлургический 

завод» на 2009-2011 гг. URL: http://gmpr-vsw.ru/docs/col_dog/; коллективный договор 

ОАО «Лукойл-инжиниринг» на 2011-2014 гг. URL: http://gmpr-vsw.ru/docs/col_dog/ 
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логической реабилитации в некоторых организациях предусматривается 

единовременное предоставление путевки в санаторно-курортное учреж-

дение на льготных условиях при наступлении определенных жизненных 

обстоятельств (например, при потери кормильца1; работнику локомотив-

ной бригады после наезда управляемого им поезда (локомотива) на людей 

или транспортные средства при необходимости, провести восстанови-

тельные (коррекционные) мероприятия в санаториях-профилакториях2 

(два коллективных договора).

Больше чем в половине изученных нами коллективных договорах 

(двадцать один договор) предусмотрено бесплатное предоставление пу-

тевок или частичная компенсация ее стоимости неработающим пенсио-

нерам (последним местом работы которых было данное предприятие), 

ветеранам предприятия, работникам, удостоенных звания почетного ра-

ботника предприятия, а также инвалидам, получивших инвалидность на 

предприятии и оставивших трудовую деятельность3. Тем не менее, ни в 

одном из них не прописано, каким образом определяется очередность 

такого предоставления.

Усиление адресности в рамках социального партнерства проявляется, 

например, в предоставлении дополнительного бесплатного санаторно-

курортного лечения почетным донорам (два коллективных договора)4, а 

также на условиях софинансирования путевки на санаторно-курортное 

лечение, то есть с выделением денежных средств на санаторно-курортное 

лечение работников только при наличии государственного финансиро-

вания (за счет средств социального страхования и бюджетов различного 

уровня) (три коллективных договора)5.

В ряде организаций предусматривается обязанность работодателя 

проводить периодический анализ заболеваемости с временной утратой 

(дата обращения 20 марта 2013 г.).
1 См.: коллективный договор ОАО «Коршуновский ГОК» на 2010-2012 гг. URL: 

http://gmpr-irkutsk.narod.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
2 См.: коллективный договор ОАО «РЖД» на 2011-2013 гг. URL: http://mzd.rzd.ru 

(дата обращения 20 марта 2013 г.).
3 См., например: Социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» от 2002 г. URL: http://www.

lukoil.ru; коллективный договор ОАО «Желдорреммаш» на 2011-2013 гг. URL: http://www.

ao-zdrm.ru/; коллективный договор ОАО «Красноярский электровагоноремонтный за-

вод» на 2011-2013 гг. URL: http://www.novprof.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
4 См.: коллективный договор ОАО «ПО «Севмаш» на 2006-2009 гг. URL: http://

www.union-nord.ru/schit/; коллективный договор ОАО «Северсталь» на 2007-2011 гг. 

URL: http://spb-egida.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
5 См., например: коллективный договор ОАО «Трансэнерго» на 2010-2013 гг. URL: 

http://www.oaotransenergo.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
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трудоспособности, травматизма, профзаболеваемости, первичного вы-

хода на инвалидность и на основании этого обеспечивать профилактику, 

противорецидивное лечение всех больных в санаториях1.

Бесплатное или льготное предоставление путевок на санаторно-ку-

рорт ное лечение зависит от многих факторов. Конечно, в первую очередь 

учитываются медицинские показатели: заключения врачей, наличие хро-

нических заболеваний, риск развития хронических заболеваний и т. д. В 

некоторых коллективных договорах предоставление и размер компенса-

ции или скидки на санаторно-курортное лечение зависит от продолжи-

тельности и перерывов в стаже работы в данной организации, членства в 

профсоюзной организации, наличия дисциплинарного взыскания.

Помимо этого, при изучении коллективных договоров в них были 

обнаружены условия, устанавливающие неблагоприятные последствия 

для работников, направленных на лечение и оздоровление в санаторий и 

допустивший нарушение лечебно-оздоровительного режима, распорядка, 

установленного в учреждении. В таких случаях они досрочно выписыва-

ются из санатория с сообщением по месту работы без возмещения оста-

точной стоимости путевки и лишаются права получения путевки за счет 

средств работодателя в течение следующих трех лет2.

Почти у трети рассмотренных нами юридических лиц либо имеются 

свои оздоровительные учреждения (санатории, профилактории), либо 

заключены договоры с такими учреждениями. Соответственно, в коллек-

тивных договорах таких организаций чаще всего предусмотрено льготное 

санаторно-курортное лечение в них, за исключением случаев, когда лече-

ние данного заболевания не является профильным в этом санатории3.

Значительным недостатком некоторых актов социального партнерства 

можно назвать их декларативный характер и отсутствие конкретизации 

норм. Применение таких конструкций, как «обеспечивать возможность 

направления на санаторно-курортное лечение работников, исходя из фи-
нансовых возможностей предприятия»4 или «общество может предусма-

тривать в бюджете выделение средств на финансирование санаторно-

1 См., например, коллективный договор ОАО «ДААЗ» на 2012 г. URL: http://

daazprof.ru (дата обращения 20 марта 2013 г.).
2 См.: коллективный договор ОАО «ВСМПО-АВИСМА» на 2012-2013 гг. URL: 

http://profkom.vsmpo.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
3 См., например, коллективный договор ОАО «Сызранский нефтеперерабаты-

вающий завод» на 2011-2013 гг. URL: http://proforg63.ru (дата обращения 20 марта 

2013 г.).
4 См., например: коллективный договор ОАО «Акрон» на 2012-2014 гг. URL: http://

www.novprof.ru/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
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курортного лечения работников»1 вряд ли способствует полноценному 

социальному обеспечению работников предприятия и гарантирует его.

С отказом РФ от предоставления санаторно-курортного лечения в 

системе обязательного социального страхования на случай временной не-

трудоспособности гарантии льготного обеспечения санаторно-курортным 

лечением, помимо индивидуального правового регулирования в трудовых 

договорах, могут быть закреплены только в актах социального партнер-

ства. Однако обязательства работодателей по предоставлению работни-

кам льготного санаторно-курортного лечения непосредственно из закона 

не вытекают и напрямую зависят от таких субъективных факторов, как 

личность руководителя организации, величина ее прибыли, активность 

работников, что, в том числе, проявляется в наличии профсоюза.

Условия предоставления санаторно-курортного лечения за счет 

средств работодателя определяются в зависимости от наличия у работника 

заболевания, инвалидности, нахождения в трудной жизненной ситуации, 

его статуса и заслуг перед предприятием. В подавляющем большинстве 

проанализированных нами коллективных договоров содержатся допол-

нительные гарантии по санаторно-курортному лечению работников, что 

при сложившейся в России ситуации является положительным опытом, 

который требует дальнейшего изучения и распространения.

Подвязникова М.В.,
преподаватель кафедры трудового права

Омской юридической академии

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

Одной из новых организационно-правовых форм социального обе-

спечения является государственная социальная помощь, история 

которой началась с принятия Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»2.

Можно выделить два вида государственной социальной помощи, так 

как каждый из них обладает особыми условиями назначения, порядком 

финансирования и целями предоставления. Это государственная соци-

альная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора 

1 См., например: коллективный договор ОАО «Лукойл-инжиниринг» на 2011-2014 

гг. URL: http://gmpr-vsw.ru/docs/col_dog/ (дата обращения 20 марта 2013 г.).
2 СЗ РФ. 1999. №29. Ст.3699. Далее – Закон о социальной помощи.
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социальных услуг, и государственная социальная помощь малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам1. Именно вто-

рой вид государственной социальной помощи будет рассмотрен в на-

стоящей статье.

В Законе о социальной помощи делается указание на круг лиц, ко-

торым такая помощь оказывается – малоимущие семьи, малоимущие 

одиноко проживающие граждане. Такая терминология была подвергнута 

критической оценке. Д.Е. Кожевников считает, что правильнее именовать 

данную группу лиц «малообеспеченными», так как имущество не является 

показателем уровня их доходов, тогда как в формулировке Закона крите-

рием, дающим право на государственную социальную помощь, является 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Именно 

этим уровнем определяется нуждаемость человека в том или ином виде 

материального обеспечения. Поэтому не случайно критерием нуждаемо-

сти является прожиточный минимум человека2.

Позволим себе не согласится с Д.Е. Кожевниковым, так как на осно-

вании Федерального закона от 7 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи»3 при определении среднедуше-

вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина учитыва-

ется имущество, принадлежащее на праве собственности, а также доход от 

сдачи такого имущества в аренду. Следовательно, использование термина 

«малоимущие» отвечает логике законодателя.

Первоначально весь объем полномочий в указанной сфере принад-

лежал Российской Федерации. С 1 января 2005 года обязанности по ока-

занию социальной помощи указанным гражданам были переданы субъ-

ектам Российской Федерации, что обуславливалось вступлением в силу 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ4. Таким образом, 

1 Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от бед-

ности в России: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2009 // доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».
2 Кожевников Д.Е. Кто имеет право на социальную помощь? Критерии, опред-

еляющие право на государственную социальную помощь в России и странах Европы 

// Социальное и пенсионное право. 2010. № 3. С.10.
3 СЗ РФ. 2003. №14. Ст.1257.
4 См.: Федеральный закон от 22 августа 2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-

которых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
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ответственность за повышение уровня жизни населения была возложена и 

на региональные органы власти. Однако в условиях диспропорции уровня 

экономического развития между субъектами Российской Федерации это 

привело к возникновению ситуации, в которой граждане получают раз-

ный объем социальных прав в зависимости от того, где именно они про-

живают.

Кроме того, региональное законодательство по-разному подходит к 

конкретизации оснований оказания социальной помощи. Юридическое 

значение для этого имеет не только уровень дохода малоимущей семьи 

или одиноко проживающего гражданина, но и причина их нуждаемости. 

Она должна быть объективной и подлежит проверке, как и размер средне-

душевого дохода. Федеральное законодательство содержит лишь общие 

формулировки о том, что причины не должны зависеть от субъектов отно-

шений, при этом не приводится даже примерного перечня этих причин.

Так, в Постановлении Правительства Московской области от 23 апре-

ля 2004 года № 240/15 «Об утверждении Порядка оказания государствен-

ной социальной помощи в Московской области»1 даны определения всех 

субъектов, имеющих право на социальную помощь, а также раскрыто 

понятие «не зависящие от граждан причины». Под такими причинами 

понимаются объективные жизненные ситуации, при которых граждане не 

в состоянии самостоятельно увеличить свои доходы и которые являются 

основанием для назначения им государственной социальной помощи. К 

ним относятся: низкий трудовой потенциал семьи, в которой все члены 

являются пенсионерами; низкий трудовой потенциал семьи, в которой 

число нетрудоспособных членов семьи превышает число трудоспособных 

(от двух и более нетрудоспособных членов семьи на одного трудоспособ-

ного, в том числе дети в возрасте до 18 лет); низкий трудовой потенциал 

семьи в связи с длительным (более 3 месяцев) заболеванием трудоспо-

собных членов семьи или необходимостью ухода за инвалидами, преста-

релыми гражданами (по заключению органов здравоохранения); а также 

иные случаи предусмотренные Постановлением Правительства Москов-

ской области об оказании государственной социальной помощи.

Представляется, что подобный подход к определению и конкретиза-

ции одного из критериев, необходимых для оказания социальной помощи 

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗРФ. 

2004. № 35. Ст.3607.
1 Информационный вестник Правительства Московской области. 2004. №5. Да-

лее – Постановление Правительства Московской области об оказании государствен-

ной социальной помощи.
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должен быть воспринят законодательными органами субъектов, не имею-

щими в своем законодательстве аналогичных норм.

При этом субъект Российской Федерации не вправе сужать, установ-

ленный федеральным законом перечень лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи. Однако в ряде регионов такой 

подход все же имел место. Подобное нарушение было допущено Законо-

дательным Собранием Приморского края в Законе Приморского края 

от 25 мая 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи 

в Приморском крае»1, где было установлено, что право на получение го-

сударственной социальной помощи имеют проживающие на территории 

Приморского края малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожи-

вающие граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных 

катастроф, понесшие расходы на приобретение жизненно необходимых 

товаров, лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера), в связи 

со смертью члена семьи, с рождением ребенка, а также направляемые на 

лечение или консультирование за пределы Приморского края органом 

управления здравоохранением Приморского края. Решением Примор-

ского краевого суда данные положения признаны не соответствующими 

федеральному законодательству. Данное решение было обжаловано в 

Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, ко-

торая не нашла оснований для его изменения2.

Вместе с тем, существуют регионы, которые используют предостав-

ленное им полномочие и включают в круг лиц, имеющих право на соци-

альную помощь дополнительные категории граждан по сравнению с феде-

ральным законодательством. Закон Новосибирской области от 5 декабря 

1995 года № 29-ОЗ «О социальной помощи населению на территории 

Новосибирской области»3 предоставляет право на получение социальной 

помощи многодетным семьям, малоимущим семьям и гражданам, а также 

гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации. В свою очередь, За-

кон Пермской области от 30 ноября 2004 года № 1832-389 «О государ-

ственной социальной помощи в Пермском крае»4 не только расширяет 

круг субъектов, включая туда лиц, проработавших в тылу в период с 22 

1 Ведомости Законодательного Собрания Приморского края. 2005. № 98.
2 Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2010 № 56-Г09-40. Документ опубли-

кован не был // СПС «КонсультантПлюс».
3 Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. 1995. №51.
4 Бюллетень Законодательного собрания и администрации Пермской области. 

2005. №1. часть II. С 1 декабря 2005 года в составе Российской Федерации был обра-

зован новый субъект – Пермский край, в результате объединения Пермской области 

и Коми-Пермяцкого автономного округа.
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июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев; лиц, награж-

денных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, но и предусматривает допол-

нительные формы оказания социальной помощи (социальная услуга по 

лекарственному обеспечению – предоставление 50-процентной скидки 

на приобретение лекарств отдельными категориями граждан).

Из содержания статьи 8 Закона о социальной помощи видно, что 

социальная помощь назначается на основании письменного заявления 

гражданина от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граж-

дан) или от имени своей семьи. В заявлении указываются сведения о 

составе семьи, доходах, сведения о получении государственной социаль-

ной помощи в виде предоставления социальных услуг и принадлежащем 

ему (его семье) имуществе на праве собственности. По полученной ин-

формации органом социальной защиты населения может быть прове-

дена дополнительная проверка (комиссионное обследование). Решение 

о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее 

назначении должно быть принято органом социальной защиты населения 

в десятидневный срок, в случае проведения дополнительной проверки в 

тридцатидневный срок после подачи заявления. Данный порядок рас-

пространяется на предоставление социальной помощи в виде денежных 

выплат (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) и натураль-

ной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты 

и другие виды натуральной помощи). Однако по своей природе социаль-

ная помощь является своего рода «спасательным кругом» для лиц, не-

способных своим трудом обеспечить себя средствами к существованию. 

Она призвана решать кратковременные, экстренные задачи1. Исходя из 

вышесказанного, представляется, что процедура, закрепленная в Законе 

о социальной помощи, является достаточно длительной и, как следствие, 

не отвечает правовой природе социальной помощи.

В качестве примера позитивных изменений хотелось бы привести 

Закон Санкт-Петербурга от 8 октября 2003 года № 545-83 «Об оказа-

нии жителям Санкт-Петербурга экстренной социальной помощи»2 и 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2004 года 

№ 645 «Об утверждении Порядка предоставления экстренной социаль-

1 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М.: 

ЮСТИЦИНФОРМ, 2009. С.545.
2 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2003. №12. Далее – За-

кон Санкт-Петербурга об экстренной социальной помощи. 
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ной помощи жителям Санкт-Петербурга»1, которые устанавливают иной 

порядок предоставления социальной помощи. Администрации районов 

Санкт-Петербурга на основании письменного заявления в течение пяти 

рабочих дней принимают решение об оказании такой помощи. Данные 

акты определяют экстренную социальную помощь как предоставление за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга единовременной материальной 

помощи жителям Санкт-Петербурга, находящимся в кризисной жизнен-

ной ситуации, возникшей в результате происшествий и обстоятельств, 

угрожающих жизни или здоровью жителей и требующих немедленного 

оказания помощи, не связанных с чрезвычайными ситуациями природ-

ного и техногенного характера или террористической акцией. При этом 

в Законе Санкт-Петербурга об экстренной социальной помощи указаны 

примерные случаи, в которых такая помощь может быть оказана: потеря 

кормильца; необходимость использования дорогостоящих видов меди-

цинских услуг по жизненным показаниям; необходимость применения 

дорогостоящих лекарственных препаратов; утрата всего или значитель-

ной части имущества в результате возникновения пожара; утрата всего 

или части имущества в результате аварий тепло-, газо-, водо-, электро-

снабжения; а также иные случаи, определяемые Администрацией Санкт-

Петербурга.

Представляется, что опыт г. Санкт-Петербурга является положитель-

ным и направлен на обеспечение повышения доступности получения 

государственной социальной помощи. Однако анализ законодательства 

регионов, позволяет сделать вывод о том, что подобные меры защиты 

предусмотрены не во всех субъектах Российской Федерации.

Таким образом, очевидно, что в корректировке нуждаются нормы 

федерального законодательства о государственной социальной помощи. 

Во-первых, требуют доработки положения, определяющие круг лиц, 

имеющих право социальную помощь. Во-вторых, нуждаются в уточне-

нии нормы, касающиеся порядка предоставления социальной помощи. 

В-третьих, также необходимо учесть позитивный опыт регионов и внести 

изменения в Закон о государственной социальной помощи в части при-

нятия главы посвященной экстренной социальной помощи.

1 Вестник Администрации Санкт-Петербурга. 2004. №6.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СТРАХОВОГО 
СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

На современном этапе система государственного социального страхо-

вания, сложившаяся в странах Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ) постоянно совершенствуется, в частности, пересматри-

ваются вполне устоявшиеся правовые понятия и категории. В условиях 

глобализации экономики и повсеместного распространения миграции 

работников особую актуальность и значимость приобретают вопросы 

международной координации права на социальное страхование. В связи 

с этим придается большое значение унификации терминологии.

Доктринальные определения социального страхования были сформу-

лированы уже на начальном этапе формирования системы социального 

обеспечения в СССР. Об этом свидетельствуют труды Н.А. Вигдорчика, 

К.М. Варшавского, Л.В. Забелина, З.Р. Теттенборн и других. Так, Н.А. Виг-

дорчик считал, что «страхованием называется такая организация взаимо-

помощи, при которой риск известного несчастья учитывается заранее и 

связанная с этим риском материальная тяжесть заранее же распределя-

ется между всеми членами организации». Первым признаком социального 

страхования он считал, «риск потери заработка». «Второй существенный 

признак социального страхования, – отмечал он, – заключается в том, 

что оно обнимает трудящиеся массы – рабочих, служащих, домашнюю 

прислугу, мелких ремесленников, мелких земледельцев – одним словом, 

всех, кто страдает при капиталистическом строе от необеспеченности 

существования. Поэтому если к страхованию прибегает представитель 

имущих классов, то – хотя бы это страхование и имело целью возмещение 

заработка – оно никакого отношения к социальному страхованию иметь 

не будет»1.

З.Р. Теттенборн понимала страховой социальный риск более широко 

и относила к нему не только риск утраты заработка, но и случаи «матери-

ального отягощения», например, рождение ребенка, необходимость ухода 

за ним, смерть члена семьи и др.2

1 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование в общедоступном изложении // 

Вопросы труда. М., 1927. – С. 10-16.
2 Теттенборн, З. Р. Советское социальное страхование / З. Р. Теттенборн. – 3-е 
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В настоящее время, по мнению российской ученой М.Ю. Федоровой 

риск, который выступает объектом социального страхования, относится 

к социально-экономическому1.

В ст. 2 Модельного закона СНГ о государственном социальном стра-

ховании от 6 декабря 1997 г. даны следующие определения социального 

страхового риска и страхового случая. «Социальный (профессиональный) 

страховой риск – вероятное событие, на случай наступления которого 

осуществляется государственное социальное страхование (для каждого 

вида отдельно) в соответствии с национальным законодательством. Стра-

ховой случай – свершившееся событие, с наступлением которого возни-

кает обязанность страховщика произвести выплаты по государственному 

социальному страхованию, а в случае необходимости компенсировать 

застрахованному лицу понесенные затраты либо оплатить расходы, в том 

числе по оказанию медицинской помощи, проведению медицинской, со-

циальной и профессиональной реабилитации, другим видам социального 

обеспечения, предусмотренным настоящим Законом»2.

В ст. 11 Основ законодательства Украины об общеобязательном го-

сударственном социальном страховании от 4 января 1998 г. определение 

страхового риска и страхового случая расширено – «Страховой риск – 

обстоятельства, вследствие которых граждане и/или члены их семей могут 

потерять временно или постоянно средства к существованию и нуждаются 

в материальной поддержке или социальных услугах по общеобязательному 

государственному социальному страхованию. Страховой случай – собы-

тие, с наступлением которого возникает право застрахованного лица на 

получение материального обеспечения или социальных услуг, предусмо-

тренных законами Украины по отдельным видам общеобязательного го-

сударственного социального страхования»3.

изд., перераб. и доп. – М.: Вопросы труда, 1929. – 139 с.
1 Федорова, М.Ю. Социальный риск как основание дифференциации правового 

регулирования социальной защиты населения // Проблемы дифференциации в право-

вом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечении: материалы 

Пятой Международной научно-практической конференции / под ред. К.Н. Гусова. / 

М.Ю. Федорова. – М.: Проспект, 2009. – С. 426-433.
2 Модельный закон о государственном социальном страховании: принят на деся-

том пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(постановление N 10-4 от 6 декабря 1997 года) // Эталон-Беларусь [Электронный ре-

сурс] /Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 2013.
3 Основы законодательства Украины об обязательном государственном социаль-

ном страховании: Закон Украины от 4 січня 1998 г., № 16/98-ВР // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] /Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 

2013.
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В ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 16 июля 1999 г. 

№ 165-Ф «Об основах обязательного социального страхования» даны сле-

дующие определения социального страхового риска и страхового случая. 

Так, «социальный страховой риск – это предполагаемое событие, при 

наступлении которого осуществляется обязательное социальное страхо-

вание. Страховой случай – это свершившееся событие, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, 

установленных федеральными законами, – также и страхователей осу-

ществлять обеспечение по обязательному социальному страхованию»1.

В ст. 1 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г., № 405-ІІ 

«Об обязательном социальном страховании» закреплено только опреде-

ление социального риска – «Социальный риск – наступление события, 

влекущего утрату трудоспособности и (или) потерю работы, потерю кор-

мильца, в результате чего участник системы обязательного социального 

страхования, за которого производились социальные отчисления, либо в 

случае его смерти – члены семьи, состоявшие на его иждивении, приоб-

ретают право на получение социальных выплат в соответствии с указан-

ным законом»2.

Итак, в законодательстве Казахстана, Украины, России и Модель-

ном законе СНГ формулировки понятий страхового социального риска и 

страхового случая отличаются. На наш взгляд, более информативными яв-

ляются определения, данные в Модельном законе СНГ о государственном 

социальном страховании и Федеральном законе Российской Федерации 

«Об основах обязательного социального страхования».

В ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 16 июля 1999 г. 

№ 165-Ф «Об основах обязательного социального страхования» выделены 

следующие виды социальных страховых рисков и страховых случаев. К со-

циальным страховым рискам относят: необходимость получения меди-

цинской помощи; утрату застрахованным лицом заработка (выплат, воз-

награждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи 

с наступлением страхового случая; дополнительные расходы застрахован-

ного лица или членов его семьи в связи с наступлением страхового слу-

чая. К страховым случаям отнесены: достижение пенсионного возраста, 

1 Об основах обязательного социального страхования: федер. Закон Рос. Феде-

рации от 16 июля 1999 г., № 165-Ф // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. 

центр правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 2013.
2 Об обязательном социальном страховании: Закон Республики Казахстан, 

25.04.2003, № 405-ІІ // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр правовой 

информации Респ. Беларусь.– Минск, 2013.
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наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, не-

счастный случай на производстве или профессиональное заболевание, 

беременность и роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в воз-

расте до полутора лет и другие случаи, установленные федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

При наступлении одновременно нескольких страховых случаев порядок 

выплаты страхового обеспечения по каждому страховому случаю опреде-

ляется в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обя-

зательного социального страхования. Далее в ст. 8 Федерального закона 

Российской Федерации «Об основах обязательного социального страхо-

вания» даны виды страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию. Страховым обеспечением по отдельным видам обязатель-

ного социального страхования являются оплата медицинскому учрежде-

нию расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу не-

обходимой медицинской помощи; пенсии по старости; инвалидности; по 

случаю потери кормильца; пособие по временной нетрудоспособности; 

страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и про-

фессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; пособие по 

беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; иные 

виды страхового обеспечения, установленные федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования; единовремен-

ное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении 

ребенка; социальное пособие на погребение.

В ст. 9 Закона Республики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-XII 

«Об основах государственного социального страхования» указаны только 

страховые случаи. К случаям, при наступлении которых застрахованные 

граждане приобретают право на выплаты по государственному социаль-

ному страхованию, относятся: болезнь и временная нетрудоспособность; 

беременность и роды; рождение ребенка, уход за ребенком в возрасте до 

трех лет; инвалидность; достижение пенсионного возраста; потеря кор-

мильца; потеря работы; смерть застрахованного или члена его семьи. По 

государственному социальному страхованию застрахованные граждане 

обеспечиваются следующими видами выплат: пенсиями по возрасту, 

инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, профессио-

нальными пенсиями; пособиями по беременности и родам; пособиями, 

связанными с рождением ребенка, уходом за ребенком в возрасте до трех 

лет; пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, выплатами, 
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связанными с санаторно-курортным лечением и оздоровлением; посо-

биями по безработице; пособиями на погребение (ст. 10 Закона)1.

В отличии от Федерального закона Российской Федерации от 16 июля 

1999 г. № 165-Ф «Об основах обязательного социального страхования» в 

Законе Республики Беларусь не указаны такие виды выплат как единов-

ременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности; страховые выплаты в связи с не-

счастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, 

оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и про-

фессиональную реабилитацию; оплата медицинскому учреждению рас-

ходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой 

медицинской помощи.

Итак, из законодательства вытекает, что страховым социальный риск 

становится только в том случае, если он назван в законе или договоре, 

которые предусматривают уплату страховых взносов на покрытие данного 

риска, и только для тех лиц, которые охвачены системой социального 

страхования (для застрахованных). Общие риски примерно одинаковы 

для всех охваченных страховой системой, специальные риски подлежат 

дифференцированной оценке с учетом того, что известные неблагопри-

ятные события, с которыми может быть связана утрата или уменьшение 

трудового дохода, могут произойти с большей долей вероятности, чем по 

общему правилу, в силу названных выше причин.

Объектом социального страхования является страховой социальный 

риск. Он связан с утратой заработка или другого дохода, которые вызваны 

разными причинами, например, потерей работы или отсутствием спроса 

на труд, утратой профессиональной трудоспособности (постоянной или 

временной) и др. Так как каждый вид страхового социального риска имеет 

свою природу и по-разному проявляется для различных категорий трудя-

щихся, то и форма защиты, а значит, и организация социального страхо-

вания различается по видам и имеют свои особенности и специфику.

Для целей унификации понятийного аппарата законодательства по 

социальному обеспечению в Законе Республики Беларусь «Об основах 

государственного социального страхования» считаем целесообразным 

предусмотреть статью «Основные понятия и термины», в которой необхо-

димо указать понятия, раскрывающие понятийный аппарат социального 

страхования и обозначить объем понятий «социальный страховой риск», 

1 Об основах государственного социального страхования»: Закон Респ. Беларусь 

от 31 янв. 1995 г. № 3563-XII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /Нац. центр 

правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 2013.
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«страховой случай». В частности, предлагаем следующие определения по-

нятий «социальный страховой риск», «страховой случай».

Социальный страховой риск – предполагаемое событие, при насту-

плении которого осуществляется государственное обязательное социаль-

ное страхование при утрате застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в 

связи с наступлением страхового случая; при дополнительных расходах 

застрахованного лица или членов его семьи в связи с наступлением стра-

хового случая.

Страховой случай – наступившее событие, при котором возникает 

обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных законо-

дательством, – также и страхователей, осуществлять обеспечение по госу-

дарственному обязательному социальному страхованию при наступлении 

любых социальных рисков от экономических и социальных бедствий, 

которые обусловлены прекращением или существенным снижением зара-

ботной платы в результате болезни, родов, производственных несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, безработицы, инвалидности, 

старости и смерти; нуждаемости в постороннем уходе, обеспечение суб-

сидий семьям с детьми.

Статью 10 Закона Республики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-

XII «Об основах государственного социального страхования» предлагаем 

дополнить следующими видами выплат: единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; страховые выплаты в связи с несчастным случаем на про-

изводстве и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-

цию; оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предостав-

лением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи.

Петрилайте Вида (Vida Petrylaite),
лектор, доктор социальных наук (право), 
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА НА РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Конституционный Суд Литовской Республики (далее – Конституци-

онный Суд) гарантирует верховенство Конституции Литовской Ре-

спублики (далее – Конституция) в правовой системе и конституционную 
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законность, в установленном порядке решая, не противоречат ли законы 

Конституции. Это означает, что Конституционный Суд, согласно предо-

ставленным ему конституционным полномочиям, имеет право толкова-

ния Конституции. Кроме того, решая дела подобного характера, Консти-

туционный Суд дальше развивает понимание положений Конституции, 

представленное в своих предыдущих постановлениях. Это позволяет 

раскрыть новые, важные для разбирательства конкретного дела аспекты 

конституционного регулирования.

Право человека на социальное обеспечение получило достаточно ши-

рокое разъяснение в юриспруденции Конституционного Суда. С начала 

деятельности Конституционного Суда (1993 г.) рассмотрено 30 консти-

туционных дел, связанных с той или иной областью социального обе-

спечения. Несмотря на то, что до 2000 г. таких дел было немного, однако 

в период с 2000 г. по 2013 г. было принято даже 27 постановлений. Даже 

10 важных для социального обеспечения постановлений было принято в 

течение последнего почти трехлетнего периода (с 2010 г. по март 2013 г.)1. В 

решении соответствующих дел Конституционный Суд начал формирова-

ние направлений толкования положений Конституции, которые не только 

стали важными в дальнейшей деятельности законодателя, но и оказали 

влияние на развитие юридической науки о социальном обеспечении и на 

научные дискуссии.

С точки зрения оценки влияния юриспруденции Конституционного 

Суда на социальное обеспечение можно выделить два направления (ха-

рактера) формируемой этим Судом практики. Во-первых, рассматривая 

конкретные дела, Конституционный Суд дает конституционную оценку 

регламентации отдельных частей системы социальной защиты (выплат). 

Например, Конституционный Суд уже сформировал большую практику 

в сфере правового регулирования назначения пенсий социального стра-

хования, государственных пенсий, пособий по материнству (отцовству). 

Во-вторых, даже анализируя отдельные выплаты социального обеспече-

ния, Конституционный Суд развивает общее толкование основ системы 

социальной защиты. Например, во многих постановлениях Конституци-

онного Суда мы встречаем такие важные для социального обеспечения 

толкования и оценки, как солидарность, социальная ориентация госу-

дарства, отражение потребностей личности. В данной статье мы более 

последовательно рассмотрим именно второе направление формируемой 

Конституционным Судом практики – практику толкования общих прин-

1 Статистику и тексты постановлений и других решений Конституционного Суда 

можно найти на веб-сайте www.lrkt.lt (в том числе и на английском языке).
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ципов социального обеспечения, ее значение и влияние на регулирование 

и реализацию системы социальной защиты Литвы.

В настоящей статье рассматривается формируемая Конституционным 

Судом практика по некоторым важнейшим вопросам правовых принципов 

социального обеспечения. Важнейшая часть источников – постановления 

Конституционного Суда и их толкование в работах отдельных ученых. В 

оценке содержания постановлений Конституционного Суда, принятых во 

время рассмотрения конкретных дел в области права социального обе-

спечения, мы стремимся дать анализ понятия общих принципов права 

социального обеспечения: охраны прав собственности и солидарности.

Принцип охраны собственности. Принцип охраны собственности в 

Литве продолжительное время непосредственно не был связан с правом 

социального обеспечения. В Литве право собственности в первую оче-

редь понимается как конституционное право, которое непосредственно 

регламентируется Конституцией Литовской Республики. Статья 23 Кон-

ституции Литовской Республики определяет: «Собственность неприкос-

новенна. Права собственности охраняются законами. Изъятие собствен-

ности возможно только в установленном законом порядке для обществен-

ных нужд и при справедливом возмещении». В силу того, что в Литве 

принцип охраны права собственности в сфере права социального обе-

спечения сформировался именно как выражение этого конституционного 

принципа, необходимо рассмотреть, как объясняется конституционный 

аспект права собственности и ее неприкосновенности (охраны), и какими 

являются особенности этого толкования в контексте выплат социального 

обеспечения или прав на их получение. Однако сразу необходимо от-

метить и то, что для практики Конституционного Суда особо большое 

значение имела и закрепленная на международном уровне охрана прав 

собственности. И именно в этом случае необходимо говорить о Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод.

Впервые необходимость применения принципа охраны прав собствен-

ности в отношении социального обеспечения сформулировал Конститу-

ционный Суд в 2002 году, принимая прецедентное постановление от 25 

ноября. Интерпретацию этого принципа можно охарактеризовать очень 

кратко, воспользовавшись положением пункта 2.3 раздела II мотивирую-

щей части вышеупомянутого решения Конституционного Суда: «Человек, 

который отвечает условиям, установленным законом для получения пен-

сии по старости, и которому эта пенсия назначена и выплачивается, имеет 

право на получение выплаты в соответствующем денежном выражении, 

т. е. право на собственность».

Применение принципа охраны собственности в отношении пенсий 
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означает, что лицам, которым согласно действующим правовым актам на-

значена и выплачивается пенсия по старости, она должна выплачиваться 

и дальше, то есть, нельзя прекратить ее выплату или уменьшить ее размер 

путем изменения положений правовых актов.

В оценке доктрины Конституционного Суда, которая, следует при-

знать, оказывает решающее влияние на принятие новых положений пра-

вовых актов в области социального обеспечения, можно выделить не-

сколько элементов. В первую очередь, подлежит анализу само признание 

права на выплату социального обеспечения правом собственности. И со-

ответственно, если право на получение выплат социального обеспечения 

будем рассматривать как право собственности, то необходимо провести 

анализ оценки реализации этого права, то есть, можно ли и в какой мере 

ограничить это право без его нарушения.

В анализе доктрины Конституционного Суда можно выделить кон-

кретные выплаты социального обеспечения, в отношении которых при-

знается применение охраны права собственности. Как уже упоминалось, 

впервые это было констатировано в отношении пенсий социального 

страхования Литвы, то есть, социальных выплат, которые опираются на 

уплату взносов – пенсий социального страхования по старости и по не-

трудоспособности (по инвалидности)1.

Позже Конституционный Суд конституционный принцип охраны 

собственности расширил в отношении двух специальных (без предвари-

тельных взносов, отчислений) выплат социального обеспечения, то есть 

государственных пенсий должностных лиц, военных и судей2. После этот 

принцип охраны собственности пытались распространить и в отношении 

трех выплат социального страхования по болезни и материнству – посо-

бий по материнству, отцовству и материнству (отцовству)3.

Однако уже год спустя в постановлении от 5 марта 2013 г. Конституци-

онный Суд полностью изменил свою позицию. Он признал, что финансо-

вая помощь, оказываемая в период отпуска по уходу за ребенком (пособия 

по материнству/отцовству) по своей сути, временному (ограниченному 

во времени) характеру и предназначению отличается от гарантируемых 

1 Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 25 ноября 

2002 г. Valstybės žinios, 2002, № 113-5057.
2 Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 4 июля 2003 г. 

Valstybės žinios,2003, № 115-5221.
3 В постановлении Конституционного Суда Литовской Республики от 27 февраля 

2012 г. Суд ясно сказал, что право на выплаты социального обеспечения, inter alia по 

материнству, попадает в область охраны по статье 1 «Охрана собственности» Прото-

кола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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статьей 52 Конституции пенсий, а также от предусмотренных законода-

тельством других выплат пенсионного обеспечения, право на получение 

которых связано с закрепленной в статье 23 Конституции охраной прав 

собственности.

Обобщая, можно утверждать, что в сферу применения охраны права 

собственности попадают две части системы социальной защиты Литвы: 

выплаты социального страхования и государственные пенсии. При нали-

чии противоречивой судебной практики в области краткосрочных выплат 

социального страхования пока что невозможно однозначно определить 

статус краткосрочных выплат, основанных на социальном страховании.

Следует заметить, что многие авторы, рассматривая понятие собствен-

ности и правовой режим, безоговорочно принимают позицию Конститу-

ционного Суда, заключающуюся в том, что право на выплату социального 

обеспечения является правом на собственность (например, Рамуте Руш-

ките1, Каролис Йовайшас2). Но можно обнаружить и критику ученых. 

Достаточно широко такую позицию Конституционного Суда подвергает 

критике В. Вайчайтис3.

Неизбежно приходится согласиться с позицией Конституционного 

Суда о том, что право на пенсию как выплату социального обеспечения 

необходимо считать правом на собственность и законодательное регу-

лирование (поправки к законам) рассматривать в свете охраны права 

собственности. Таким образом, в решении вопроса о снижении пенсий 

работающих пенсионеров Конституционный Суд совершенно обосно-

ванно право на пенсию рассматривал как право на собственность. Однако 

следует заметить, что Конституционный Суд опирался на сформулиро-

ванный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) принцип о том, 

что выплаты социального обеспечения попадают в содержание принципа 

охраны собственности, но Конституционный Суд на этом и остановился, 

т. е. совершенно не оценивал и не обосновывал своих дальнейших аргу-

ментов в свете толкований того же ЕСПЧ.

Принцип охраны права собственности все же можно было бы при-

менить в отношении всех выплат социального обеспечения. Сам принцип 

охраны права собственности не опровергает принципа солидарности, од-

1 RUŠKYTĖ, Ramutė. Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Konstitucinė jurisprudencija, 2009, № 2 (14), стр. 

267-288. 
2 JOVAIŠAS, Karolis. Nuosavybės teisinis režimas. Teisės problemos, 2006, № 3(53), 

стр. 60-86.
3 VAIČAITIS, Vaidotas. Teisė į pensiją ir Konstitucinio Teismo praktika. Teisė, 2010, т. 

77, стр. 34-49.
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нако его применение на практике осложняется слишком широким при-

менением этого принципа Конституционным Судом в отношении соци-

ального обеспечения, т. е. недостаточно учитывается пропорциональность 

обеспечения публичного интереса и прав конкретного человека. Таким 

образом, в формировании и претворении в жизнь в будущем системы 

социальной защиты трудно будет найти необходимое равновесие между 

охраной прав собственности и другими принципами социального обе-

спечения, особенно – принципом солидарности.

Солидарность как принцип права социального обеспечения. Солидар-

ность в системе социального обеспечения приобретает наиболее выра-

женные черты. Даже в отдельных определениях понятия социального 

обеспечения мы встречаем упоминание о самом принципе солидарно-

сти. Часто социальное обеспечение понимается как совокупность мер 

(экономических, социальных, правовых), при помощи которых создается 

солидарность между людьми1.

Солидарность системы социальной защиты можно определить как 

взаимозависимость и общие обязательства разных групп системы соци-

альной защиты, оказание группами поддержки друг другу для достижения 

общих целей, например, получения выплат, перераспределения доходов и 

др. Достаточно широкий комментарий к понятию принципа солидарно-

сти дал Конституционный Суд. Согласно Конституционному Суду, прин-

цип солидарности означает, что трудящиеся (занимающиеся активной 

экономической деятельностью) и получающие страховые доходы лица 

способствуют накоплению средств социального страхования, создавая 

таким образом предпосылки для перечисления выплат тем лицам, кото-

рым предусмотренные законом выплаты должны перечисляться по при-

чине достижения ими пенсионного возраста, наличия инвалидности или 

других предусмотренных законом причин.

Очевидно, что одним из аспектов, который подчеркивал Конституци-

онный Суд, является тот, что в системе социального страхования, которая 

наиболее ярко отражает принцип солидарности, должны участвовать все 

экономически активные члены общества в зависимости от получаемых 

ими доходов. С этой точки зрения можно выделить особенность соци-

ального страхования, заключающуюся в том, что участие в системе со-

лидарности прямо связано не столько с трудовой деятельностью, сколько 

с получаемыми человеком доходами. Обязанность платить взносы соци-

ального страхования возникает не тогда, когда человек связан трудовыми 

отношениями или занимается индивидуальной деятельностью, а тогда, 

1 Žmogaus socialinė raida. Vilnius: Homo liber, 2001, стр. 134.
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когда он получает доходы, с которых должен платить взносы социального 

страхования1.

Второй аспект принципа солидарности – чаяния человека, участвую-

щего в финансировании системы (в обязательном порядке или добро-

вольно), на получение определенной выгоды. Как подчеркивает Кон-

ституционный Суд, то, как человек, будучи трудоспособным и эконо-

мически активным, участвовал в накоплении средств государственного 

социального страхования2, должно влиять на величину выплат, которые 

ему начисляет фонд государственного социального страхования; человек, 

взносы которого в государственный фонд социального страхования были 

больше, чем у других, должен получить ощутимую пользу3. Этот принцип 

можно назвать солидарным выравниванием. Это означает, что соотно-

шение получаемых выплат и уплаченных взносов необязательно должно 

быть эквивалентным (один к одному), но связь должна существовать 

обязательно4. Именно величина уплаченных взносов социального стра-

хования (и продолжительность) является основой для дифференциации 

величины выплат5. В силу того, что принцип солидарности в наибольшей 

мере проявляет себя в социальном страховании, именно в этой схеме он 

приобретает разнообразные формы, отличающиеся своеобразием, напри-

мер, ограничение величины выплат, страхование за счет средств государ-

ства и зачет времени продолжительности страхования.

В современном государстве, в котором функционирует система со-

циальной защиты, опирающаяся на правовые механизмы, солидарность, 

по сути, является принудительной. Поэтому важно добиться, чтобы ее 

пределы определялись правильно. В противном случае, слишком большое 

требование солидарности от одной группы лиц может вызвать недоверие 

к системе социальной защиты и нежелание в ней участвовать. С учетом 

нынешнего правового регулирования следует предложить пересмотреть 

1 За исключением некоторых групп застрахованных лиц, которые должны платить 

фиксированные взносы, например, лица, работающие по свидетельству о предпри-

нимательской деятельности. 
2 В этом месте следует обратить внимание на неправильно употребленное 

Конституционным Судом понятия «накопление», так как система социального стра-

хования не накапливает средства, а их перераспределяет по принципу текущего фи-

нансирования.
3 Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 26 сентября 

2007 г. Valstybės žinios, 2007, № 102-4171.
4 Socialinė apsauga: Tikslas, reikšmė, įtaka ir organizacinė struktūra. Vilnius: Sveikatos 

ekonomikos centras, 1998, стр. 9.
5 Постановление Конституционного Суда Литовской Республики от 25 ноября 

2002 г. Valstybės žinios, 2002, № 113-5057.
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некоторые аспекты солидарности, т. е. определить надлежащее соотноше-

ние взносов и выплат путем введения потолка не только для выплат, но 

и для взносов; определить более пропорциональное соотношение между 

личным вкладом человека и получаемыми выплатами, особенно в от-

ношении выплат пенсий социального страхования и выплат страхования 

по безработице.

Роелс Барт (Bart Roels),
викладач компаративного та

європейського соціального права
в коледжі Артезіса Плантіна

(Artesis Plantijn University College) та
коледжі Карла де Грота в Антверпені

(Karel de Grote University College Antwerp),
Бельгія

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЛЬГІЇ

Бельгійська система соціального забезпечення вибудовувалася не одне 

десятиліття. Це результат декількох еволюцій, які відбулися протягом 

останніх 150 років. Деякі особливості різних періодів минулого все ще 

присутні в нинішній соціальній системі Бельгії.

По-перше, становлення системи соціального забезпечення відбулося 

у період першої промислової революції і зростання ролі капіталізму. Бід-

ність перестає бути виключно справою сім’ї і вирішуватися в сімейному 

колі або за допомогою благодійних організацій та остаточно починає 

розцінюватися державою як проблема усього суспільства. Це призвело 

до створення так званої “громадської допомоги” та “відомств доброти”, 

які є попередниками сучасних громадських центрів соціальної допомоги 

(OCMW – CPAS).

По-друге, промислова революція спричинила виникнення специ-

фічних соціальних ризиків, яких робітники могли зазнати працюючи на 

фабриках: хвороби, часткова або повна втрата працездатності, безро-

біття тощо. Для того, щоб застрахувати себе від цих соціальних ризиків, 

працівники почали створювати власні “товариства взаємодопомоги”. Ці 

добровільні фонди спільного страхування афілійованих робітників були 

створені для захисту від наслідків нових, виробничих соціальних ризиків. 

Вони включали в себе: допомоги у разі безробіття, у зв’язку з втратою 

годувальника, досягнення такого віку, який не дозволяв продовжувати 

працювати (допомога пенсіонерам за віком) і т.д.
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Поруч з ініціативами самих працівників, окремі роботодавці ство-

рили фонди родинної допомоги, надання компенсації для працівників, 

які мають дітей, це були приватні ініціативи. У цей період ще не йдеться 

про урядові заходи.

Наслідком демографічної та соціально-економічної кризи, яка при-

звела до загальнонаціональних страйків 1886 р. стало очевидним, що 

державне втручання в регулювання соціальної сфери було абсолютно 

необхіднім. З 1891 р. уряд починає субсидіювати “mutualities” соціальну 

сферу. Це державне втручання мало позитивні наслідки, як фінансового, 

так і структурного характеру. Різні місцеві “mutualities” були згруповані 

для забезпечення більш ефективного управління. У Бельгії розпочалося 

створення національних профспілок, які досі ефективно функціонують. 

Тим не менше, участь у профспілках залишалася добровільною і праців-

ники не зобов’язані були брати в них участь.

Перший фонд обов’язкового страхування був створений тільки в 

1903 р. – страхування від нещасних випадків на виробництві. У період 

між двома світовими війнами, сфера обов’язкового соціального страху-

вання значно розширилася. Наймані працівники підлягали обов’язковому 

соціальному страхуванню за віком та у зв’язку з втратою годувальника, 

страхування на випадок професійних захворювань. Запроваджено пра-

вовий механізм допомоги сім’ям, а також встановлювалося оплачуваної 

відпустки (сьогодні відома як щорічна відпустка). Починаючи з 1937 р. 

обов’язковому соціальному страхуванню почали підлягати і самозайняті 

особи для отримання допомог сім’ям. Варто зазначити, що окремі соці-

альні ризики (хвороба, інвалідність та безробіття) продовжували залиша-

лися в межах субсидійованих приватних сфер “mutualities” і профспілок. 

Ще однією важливою новелою соціально-забезпечувального законодав-

ства міжвоєнний період було прійняття закону про забезпечення гаран-

тованою виплатою інвалідам.

Під час Другої світової війни, представники профспілок, організацій 

роботодавців і уряду уклали “Проект угоди про соціальну солідарність”. У 

1944 р. ці три сторони підписали “Соціальний пакт”. “Соціальний пакт” 

включав два основних напрямки: 1) соціальний мир між профспілками 

та організаціями роботодавців та 2) концепцію солідарності (соціальне 

страхування повинно було покращувати умови життя працівників). На-

слідками прийняття “Соціально пакту” були важливі нововведення: 1) все 

соціальне страхування (у тому числі з безробіття, хвороби та інвалідності) 

було реорганізовано у загальнообов’язкове для всіх працівників; 2) ство-

рено центральний орган для збору соціальних внесків – Національне 

управління з соціального забезпечення; 3) соціальне забезпечення контр-



577

Роелс Барт

олювалося та формувалося з рівним представництвом на паритетних 

основах між працівниками та роботодавцями.

Після Другої світової війни, у період економічної експансії, система 

соціального забезпечення Бельгії продовжила розвиватися. З одного боку, 

соціальне забезпечення було спрямовано на нові категорії працівників 

(самозайняті), а з іншого боку, існуючі допомоги (пенсії, допомоги по 

безробіттю та допомоги сім’ям) також зазнали позитивного впливу. Це 

призвело до змін у фінансуванні, а також збільшенню ролі держави че-

рез збільшення фінансового внесоку уряду в соціальну сферу. Поступово 

система соціального забезпечення Бельгії перетворилася з простого стра-

хування від соціальних ризиків на систему гарантування прожиткової без-

пеки для всіх. Головним здобтком у цьому контексті є прийнятий у 1974 р. 

закон про прожитковий мінімум (соціальну інтеграцію доходу).

Щодо самозайнятих працівників, то варто зазначити, що ще в 1937 р. 

на них поширювалося обов’язкове соціальне страхування, що дозволяло 

отримувати допомогу сім’ям, інші види страхування, такі як: страхування 

за віком, медичне обслуговування стало обов’язковим тільки згодом.

У 1956 р. пенсійне страхування стало загальнообов’язковим, через 

8 років воно поширилося і на самозайнятих працівників, на них також 

поширювалося страхування від “великого ризику” у медичній допомозі. 

Тільки у 1967 р. соціальне страхування стало загальнообов’язковим та 

всеохоплюючим. З 1971 р. запроваджена система страхування на випадок 

тимчасової втрати працездатності.

Економічна криза середини 1970-х р.р., ріст безробіття, кількість осіб, 

що отримують соціальні виплати збільшилась, що зумовило і кризу со-

ціального забезпечення. Єдиним рішенням та виходом із ситуації, що 

склалася, було збільшення дохідної частини бюджету і скороченя соціаль-

них пільг. Починаючи з 1982 року відбувається реформа страхування по 

безробіттю, зміни стосувалися осіб, які живуть разом, а також одиноких 

та молодих осіб в період їх безробіття (обмеження виплат таким катего-

ріям, що подалі стимулювало їх зайнятість). Для підвищення конкурен-

тоспроможності компаній, соціально-страхові внески були різко знижені 

і частково замінювалися альтернативними джерелами фінансування (над-

ходження від ПДВ).

Однак, мінімальні пенсії були підвищені і законодавство про соці-

альний інтеграційний дохід (колишній прожитковий мінімум) та гаран-

тування доходу для літніх людей (колишнє гарантовання доходу для пен-

сіонерів) були змінені.

Починаючи з 2008 року, самозайняті особи також мають право на від-

шкодування витрат для “малих ризиків” в сфері охорони здоров’я.
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Насамкінець, у 2009 р. реформа однакового пенсійного віку для жінок 

і чоловіків була завершена. Відтепер пенсійний вік складає 65 років для 

обох статей.

Рошканюк В.М.,
канд. юрид. наук,

заст. декана юридичного факультету з виховної роботи
Ужгородського національного університету

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЯК ПРИВІЛЕЙ У КОНТЕКСТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: УКРАЇНА І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Система соціального захисту залежить від доктринального розуміння 

природи соціальних прав, стану розвитку законодавства, інфраструк-

тури соціального захисту та якості адміністративних послуг у цій сфері. 

Як свідчать аналітичні дані незалежних правозахисних організацій1 та 

науково-дослідних установ2, не зважаючи на доволі широке коло консти-

туційно закріплених соціальних прав та їх законодавче регулювання, стан 

забезпечення соціальних прав в Україні бажає кращого. Зокрема, за да-

ними аналітичного дослідження знизилася якість життя в Україні, в тому 

числі чверть українців не можуть заробити на прожиття навіть мінімаль-

ного рівня доходів (1025 грн.). Також до 17,5% зросла кількість тих жителів, 

які не можуть купити собі речі тривалого користування (телевізор, пральна 

машина тощо). Натомість, розмір прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством не дозволяє забезпечити мінімальні потреби людини. Тим 

більше, купівля житла переважній більшості українців є недоступною.

При такій системі соціального забезпечення очевидною видається її 

кризовий стан і неефективність. Це пов’язано із низькими параметрами 

соціального захисту, надмірної кількості соціальних прав і пільг, з якими 

в силу стану економічного розвитку держава не здатна ефективно забез-

печити. При цьому доступ до соціальних прав є обмежений за допомогою 

різного роду адміністративних процедур, які зумовлюють надання значної 

1 Соціальні права та права людей з інвалідністю: Україна. Доповідь, представлена 

до Універсального періодичного огляду Організації об’єднаних націй. Чотирнадцята 

сесія Ради з прав людини ООН з Універсального періодичного огляду (другий цикл) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1337349423; 

Права людини в Україні – 2012. Доповідь правозахисних організацій. / За ред. Є. Ю. 

Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 

2013. – 560 с.
2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Zdioruk2/09.

pdf.
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кількості документів для підтвердження наявності в громадянина такого 

роду права. Тому значне число соціальних прав набувають декларативного 

характеру.

Звідси ми бачимо, що в системі прав людини і основоположних свобод 

соціальні права мають свою специфіку, оскільки їх реалізація залежить не 

лише від певної діяльності їх носія (особи, якій певне соціальне право на-

лежить), а також від стану соціального законодавства, конкретних заходів 

державної політики та стану економіки. Оскільки права людини мають 

забезпечуватися судовим захистом, то специфіка захисту соціальних прав 

зумовлена також і станом законодавства та адміністративної практики; 

лише у залежності від цих умов вони забезпечуються судовим захистом.

Виходячи з наведеного, необхідно розкрити природу соціальних прав 

у структурі прав людини як прав-привілеїв, що має вирішальний вплив 

на систему соціального захисту та її ефективність.

Природі соціальних прав присвячено дослідження низки вітчизняних 

і зарубіжних авторів, зокрема, В. Андрєєва, В. Андріїва, Т. Бірмонтьєне, 

Ж. Горбачова, Л.-М. Діес-Пікасо, Д. Єрмоленка, Д. Журавльова, І. За-

харова, М. Козюбри, А. Колодія, О. Мачульської, А. Олійника, В. Пого-

рілка, М.-К. Понторо, С. Прилипко, П. Рабиновича, В. Садурскі, І. Си-

роти, Б. Сташківа, С. Попова, О. Тищенка, Е. Тучкової, Р. Уітц, А. Шайо, 

В. Шайхатдинова, С. Шевчука, Н. Шукліної, І. Яковюк та ін. З цього 

приводу є також значна практика міжнародних юрисдикційних установ, 

національних конституційних судів та загальних судів. Аналіз зазначених 

джерел свідчить про складну структуру соціальних прав, в основі яких 

лежить певна національна модель соціального забезпечення.

Соціальні права у галузі прав людини мають специфічну природу. На 

відміну від громадянських та політичних прав вони не забезпечуються 

безпосередньо судовим захистом. Тобто конституційне і законодавче за-

кріплення, наприклад, права на пенсійне забезпечення не буде захищено 

судом, оскільки для цього, принаймні, потрібно фінансування із Дер-

жавного бюджету, про передбачається відповідні асигнування щороку у 

спеціальному законі, обсяг яких залежить від стану економіки та резуль-

татів суспільно-політичних дебатів. Фінансування відповідних видатків 

Державного бюджету можуть бути скорочені, виходячи з економічної си-

туації в країні, стану виконання дохідної частини Державного бюджету на 

засадах пропорційності шляхом внесення відповідних змін до законів.

Зокрема, із такою ситуацією стикнулися низка європейських країн 

(Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Чехія), в яких було знижено рівень 

соціальних виплат шляхом внесення змін до соціального законодавства 

на результатами суспільно-політичних дебатів між політичними партіями 
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та у парламенті. Це стало приводом для розгляду справ у конституційних 

судах, які визнали у цілому цю практику правомірною, оскільки в умовах 

економічної кризи 2008 – 2009 років держави вже не були здатні вико-

нувати свої соціальні зобов’язання у докризових показниках1. Зокрема, 

оскільки світова економічна криза пов’язана з глобальними політичними 

процесами, то деякі з таких процесів мають зворотну дію: вони змусили 

Держави-учасниці ЄС та інститути ЄС вживати спеціальних заходів і 

приймати політичні рішення, що визначають хід розробки державного 

бюджету та зменшення фінансування певних галузей. Непрямою метою 

таких заходів стало, зокрема, зниження витрат держави на розвиток соці-

альних прав, а в деяких випадках – також запровадження певних гарантій 

соціальних прав у дещо більш обмежений спосіб2.

У такій системі координат слід визначитися із природою соціальних 

прав, оскільки можливість їх судового захисту визначається низкою умов3. 

Наприклад, соціальні права отримують свій захист у Німеччині, не зва-

жаючи їх на конституційне закріплення. Однак Німеччина, поряд із Ве-

ликою Британією, несе першість у запровадженні системи соціального 

захисту завдяки реформам канцлера Отто фон Бісмарка ще наприкінці 

ХІХ ст. Прикметною рисою німецької системи соціального захисту є те, 

що не зважаючи на відсутність конституційного закріплення соціальних 

прав, вони забезпечуються конституційним захистом шляхом інтерпре-

тації принципу соціальної держави, гідності людини та права власності. 

Федеральний конституційний суд ФРН визначає соціальний характер 

власності відповідно до принципу соціальної державності: «Власність – 

основне конституційне право, що тісно пов’язане із гарантіями особистої 

свободи. В загальній системі конституційних прав її функція полягає в 

забезпеченні її суб’єкту певної свободи в економічній площині і дозволяє, 

таким чином, вести незалежне життя… Гарантія власності є скоріш не 

матеріальна, а особиста гарантія»4.

Таким чином, володіння власністю виявляється невід’ємним атри-

бутом особистої свободи, гарантією вільного розвитку особистості. При 

такому трактуванні права власності соціальні права набувають характеру 

привілею, який підлягає правовому захистові виходячи із засад право-

мірності очікувань як компонента верховенства права (частина перша 

1 Birmontiene T. Challenges for the Constitutional Review: Protection of Social Rights 

During an Economic Crisis: Manuscript. 16 p.
2 Ibid. P. 1-2.
3 Шайо, A. Соціальні права: широка програма. Огляд європейського конститу-

ційного права. 2005, № 1, с. 38-43.
4 24 BVerfGE 376 (Hamburg Flood Control Case).
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статті 8 Конституції України): «Але навіть якщо особа, що претендує на 

певну пільгу чи привілей, не має юридичного права на неї з погляду при-

ватного права, вона може мати обґрунтоване сподівання отримати таку 

пільгу чи привілей, та якщо е так, суд захищатиме її очікування з погляду 

на публічне право… Правомірні чи обґрунтовані сподівання можуть ви-

пливати як із прямої обіцянки, даної від органу публічної влади, так і з 

існування постійної практики, продовження якої особа може розумно 

очікувати»1.

Таким чином, виходячи із принципу соціальної державності та кон-

ституційних обов’язків забезпечувати соціальний захист кожен громадя-

нин вправі очікувати від держави належної реалізації їх соціальних прав, 

виходячи із практики соціального захисту в Україні та реальної економіч-

ної спроможності держави виконувати свої соціальні зобов’язання перед 

громадянами. Ефективність такої діяльності держави залежить від стану 

соціального захисту.

Наявність ефективної системи соціального захисту є показником ви-

сокого рівня розвитку соціальної держави, поваги до прав та свобод лю-

дини і громадянина. В Україні на підтвердження прагнення побудувати 

соціальну державу здійснюються спроби проведення реформ системи ор-

ганів державної влади, економічного та соціального сектору. Основними 

завданнями таких реформ у соціальній сфері є забезпечення належного 

рівня та якості життя громадян, створення умов для підвищення соціаль-

них стандартів та добробуту населення.

Переважна більшість вчених розглядають категорію «соціальний за-

хист» в широкому та вузькому розумінні як: 1) діяльність (функцію) соці-

альної держави, спрямовану на гарантування, забезпечення і недопущення 

порушення соціальних прав кожного індивіда з метою забезпечення опти-

мального суспільного розвитку; 2) діяльність держави в особі відповідних 

органів, інших суб’єктів у сфері соціального захисту щодо охорони і за-

хисту людини і громадянина від настання можливих соціальних ризиків 

та їх наслідків. Водночас подальший розвиток як правової науки, так і 

законодавства, потребує вироблення єдиного уніфікованого категоріаль-

ного апарату. Ускладнює розробку універсальних понять в сфері соціаль-

ного захисту використання науковцями та практиками такого поняття як 

«соціальне забезпечення», яке насправді є пережитком радянських часів 

(коли поняття «соціальне забезпечення» охоплювало лише діяльність дер-

1 Council of Civil Service Unions and Others v. Minister for the Civil Service, Opinion 

of Lord Fraser of Tullybelton. Цит. за: Шевчук Судовий захист прав людини. Практика 

Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. 3-є вид. – К.: 

Реферат, 2010. – С. 729 – 730.
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жави у сфері соціального захисту, спрямовану на соціальне страхування 

працюючих і пенсійне забезпечення) і не відбиває реалій сьогодення. 

Соціальний захист є більш ширшим поняттям, аніж забезпечення. Якщо 

соціальне забезпечення являє собою систему певних заходів для осіб, що 

потребують відповідної допомоги, то соціальний захист за своїм сутніс-

ним наповненням є комплексним поняттям, яке включає не тільки кон-

кретні заходи, але й створення для всіх людей відповідних умов, за яких 

зводиться до мінімуму можливість настання соціальних ризиків. Іншими 

словами, соціальний захист – це система ефективних засобів. Сутність 

соціального захисту полягає у створенні безпечних умов для існування і 

розвитку кожного індивіда та суспільства в цілому.

Соціальна держава ґрунтується на принципах загального добробуту, 

соціальної справедливості, соціальної безпеки, солідарності. Аргументо-

вано, що соціальна держава виступає гарантом дотримання соціальних 

прав кожної особи. Зауважено на тому, що особливість соціальної полі-

тики розвинених країн полягає в тому, що вона направлена не просто на 

захист людини від соціальних ризиків (втрати доходу у зв’язку з хворобою, 

інвалідністю і старістю), але і на недопущення різкої матеріальної та со-

ціальної нерівності, на забезпечення достатньо високого рівня соціальної 

підтримки і допомоги тим верствам населення, що мають в цьому потребу, 

на надання громадянам доступу до якісної охорони здоров’я і освіти.

Наразі в Україні існує складна ситуація у сфері захисту соціальних 

прав, що обумовлюється, в першу чергу, економічними і політичними 

чинниками, які є визначальними в діяльності соціальної держави щодо 

захисту та гарантування права кожної особи на соціальний захист. Непо-

одинокими є випадки зменшення змісту і обсягу соціальних прав і гаран-

тій, на що неодноразово вказувалося в рішеннях Конституційного Суду 

України; велика кількість нормативних актів, що регулюють відносини 

у сфері соціального забезпечення ускладнюють процедуру реалізації цих 

прав. Поширення безробіття, довготривала пенсійна реформа та транс-

формація системи соціального захисту в цілому, всесвітня економічна 

криза, яка не оминула Україну, а також внутрішня політична криза, що 

негативним чином відбиваються на дотриманні права на соціальний за-

хист, і є підґрунтям соціальної нестабільності в українському суспільстві. 

Все це в своїй сукупності дає підстави для твердження про те, що Україна 

знаходиться лише на шляху до становлення соціальної держави як гаранта 

права на соціальний захист.
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Навчального центру підготовки працівників
органів внутрішніх справ

УМВС України в Херсонській області

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) 
ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ 

СИСТЕМІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГАЛИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Нормативне регулювання права соціального забезпечення для України 

з року в рік набуває все більшого загострення, оскільки не знаходять 

належної підтримки у населення намагання уряду переорієнтувати гро-

мадян України на пріоритетність накопичувальної системи пенсійного 

страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного 

забезпечення. Тому основним при виході особи на пенсію залишається 

порядок обчислення пенсії за солідарною системою. Втім, внесені у 2011 

році кардинальні зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» ще більше ускладнили існуючу проблему із 

призначенням пенсій за віком.

Науково-теоретичну базу вирішення означеної проблеми станов-

лять праці відомих вчених-правознавців: В.С. Андрєєва, Є.І. Астрахана, 

Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, Б.О. Надточія, 

А.А. Нечай, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, С.О. Сільченка, С.М. Син-

чук, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, В.О. Тарасової, 

Е.Г. Тучкової, О.М. Ярошенка, В.В. Яценка та інших.

Безперечно ключовим нормативним джерелом, яке встановлює поря-

док визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за віком 

у солідарній системі є Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (2003 р.). Суттєві зміни були внесені у цей закон 

у липні 2011 р., зокрема у ст. 40 «Порядок визначення заробітної плати 

(доходу) для обчислення пенсії». Відповідно до якої для обчислення пенсії 

враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу по-

чинаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвер-

дження довідки про заробітну плату первинними документами у період 

до 1 січня 2016 р. або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 

2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також врахо-

вується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхо-

вого стажу підряд до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв.1

1 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
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Вказане положення на перший погляд надало бажаючим особам право 

вибору при виході на пенсію визначати період, за яким має обчислюватися 

пенсія. Втім, на практиці виходить зовсім інша картина. Приміром, по-

тенційний пенсіонер подає до відповідного Управління Пенсійного фонду 

України (далі – УПФ) довідку про заробітну плату вже ліквідованого під-

приємства. У свою чергу працівники УПФ мають здійснити перевірку про 

відповідність даних із первинними документами підприємства. Натомість 

з’ясовується, що після процедури ліквідації арбітражний керуючий не 

передав первинні документи до архівної установи. З цього випливає, що 

майбутній пенсіонер позбавляється законного права реалізувати мож-

ливість вибору доходу, за яким має визначатися пенсія за віком з вини 

ліквідатора. Причинами того, як правило є відсутність будь-яких коштів 

на балансах підприємства банкрута, і передача первинних документів до 

архівів, яка до того ж є платною процедурою стає не можливою. Хто має 

сплачувати за неї? Ліквідатор? Майбутні пенсіонери? Чіткої відповіді за-

конодавством не передбачено. При чому мова йде про будь-які ліквідовані 

підприємства за роки незалежності України, серед останніх є підприєм-

ства із загальною кількістю осіб, які працювали на них у декілька десятків 

тисяч. Державна статистика свідчить, що з часу набрання чинності Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» (1992 р.) через процедуру банкрутства пройшло понад 

80 тис. підприємств. За даними Вищого господарського суду України, 

тільки за останні 2 роки порушено майже 13 тис. справ про банкрутство, за 

якими банкрутами визнано 8,8 тис. підприємств1. Тому ліквідація підпри-

ємств створює для працівників ускладнення щодо підтвердження таких 

відомостей, як стаж роботи, шкідливі умови праці, виробничий травма-

тизм, розмір заробітку тощо.

Крім того, звернення за захистом до адміністративних судів абсолютно 

не гарантує справедливого вирішення вказаного питання. Оскільки такий 

адміністративний позов підпадає під дію п. 2 ст. 183-2 Кодексу адміні-

стративного судочинства України «Скорочене провадження», – оскар-

ження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, 

надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездат-

ним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, до-

плат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. І як правило, не пе-

1 Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua.



585

Рубан К.П.

редбачає проведення експертиз, безпосереднього дослідження доказів у 

судовому засіданні, що могло б вплинути на прийняття рішення судом 

на користь позивача.

Замовчування цієї проблеми аж ніяк не може бути її вирішенням. 

Без державного впливу на такий фактичний стан справ реалізація запро-

понованого у ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» права вибору стає просто правовою фікцією.

З цього приводу хотілось би навести приклад розв’язання таких спір-

них питань напрацьований у м. Запоріжжі, де у 1998 р. було створено архів 

ліквідованих установ у складі міського архіву (з 2004 р. – архівного відділу 

міської ради). Аналіз динаміки надходження фондів проведений Архівним 

відділом Запорізької міської ради свідчить, що кожного року до фондового 

масиву надходять понад 100 одиниць архів ліквідованих установ1. Протя-

гом часу свого функціонування вказаним архівним відділом напрацьовано 

значний досвід роботи з архівами ліквідованих установ, який дозволяє 

оптимізувати процеси та досягти високої результативності. А саме: крім 

списку фондів, журналів реєстрації прийнятих на облік документів, об-

ліку виданих довідок, справ фонду архівним відділом ведеться абетковий 

покажчик підприємств, у тому числі в електронній базі. У ньому поряд 

з останньою назвою фіксуються всі назви підприємства з відповідними 

перехресними посиланнями. У дужках обов’язково подаються вживані 

абревіатури назв. Така, на перший погляд, перевантаженість покажчика 

обґрунтована і доцільна через те, що часто люди, які шукають архіви, пра-

цювали лише на якомусь проміжному етапі функціонування установи і не 

знають останніх назв, назви головного підприємства. Отже, така система 

покажчика дозволяє оптимізувати пошук даних. Крім того, абетковий 

покажчик ведеться, на відміну від всієї іншої документації, російською 

мовою – специфікою у регіоні (м. Запоріжжя) є переважно російсько-

мовне середовище, і громадяни часто не мають уяви, як офіційно назива-

лося підприємство українською мовою. Покажчик доповнюється роками 

існування кожного підприємства, тому що за наявності, наприклад, у 

районах міста п’яти «Констант» визначення дат початку та припинення 

діяльності одразу звужує коло пошуку. Дуже зручною у роботі показала 

себе створена у відділі папка перейменувань, у якій за номерами фондів, 

кожен – окремим файлом, виписані в хронологічному порядку всі зміни 

назв та підвідомчості підприємств.

1 Архівний відділ Запорізької міської ради Система роботи з архівами ліквідованих 

установ в архівному відділі міської ради [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.

auc.org.ua/sites/.../1zapor_arhiv.doc.
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У якості добровільного навантаження працівники архівного відділу 

окремо ведуть книгу обліку відомостей місцезнаходження документів з 

особового складу перейменованих та реорганізованих діючих підпри-

ємств, а також ліквідованих підприємств, документи яких зберігаються в 

інших установах. Книга ведеться за розділами «управління», «промисло-

вість», «сільське господарство», «транспорт», «комунальні та побутові по-

слуги», «освіта», «охорона здоров’я», «військові установи» тощо. У книгу 

вносяться адреси, телефони місцезнаходження архівних документів, а 

також відомості про осіб, які видають довідки. Такий підхід дозволив до-

помогти вже тисячам громадян, які шукають та не знаходять документи на 

підтвердження трудового стажу або заробітку. Тому люди охоче діляться 

інформацією про місцезнаходження документів. Отже, архів має й зво-

ротній зв’язок із громадянами1.

У фондах архівного відділу Запорізької міської ради наявні такі види 

класифікації особових рахунків в межах року: – за абеткою; – за табель-

ними номерами; – за роком звільнення; – за дільницями роботи; – за 

прізвищами майстрів, під керівництвом яких працювали; – помісячно; – 

поквартально. З огляду на таку строкатість інформації працівники ар-

хівного відділу ретельно вивчають стан і форми ведення обліку на кон-

кретному підприємстві та, за необхідністю, вимагають створення у справі 

внутрішнього опису (абеткового покажчика прізвищ із зазначенням сто-

рінок справи, особливо – у випадках формування справ за табельними 

номерами, роками звільнення тощо). Такий підхід оптимізує виконання 

запитів громадян та значно економить робочий час.

Втім, є декілька дискусійних питань щодо термінів та місця зберігання 

окремих документів ліквідованих підприємств. З 1 січня 2013 р. вступили 

в дію положення нового Переліку типових документів, що створюються 

під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збе-

рігання документів (затвердженого наказом Міністерства юстиції Укра-

їни від 12 квітня 2012 р. № 578/5). Відповідно суттєво змінилися строки 

зберігання деяких документів, що можуть зачіпати інтереси громадян і 

мають вноситися до описів справ з особового складу в організаціях, на-

приклад:

- штатні розписи і переліки змін до них – збільшено з 3 років до 75;

- положення про структурні підрозділи організації; про відділення, 

1 Архівний відділ Запорізької міської ради Система роботи з архівами ліквідованих 

установ в архівному відділі міської ради [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.

auc.org.ua/sites/.../1zapor_arhiv.doc.
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філії та представництва; про колегіальні виконавчі (як-от, колегію, ди-

рекцію, правління, раду директорів, раду орендарів) та дорадчі (як-от, 

наукові, технічні, – експертні, методичні, консультативні та інші комітети, 

ради, комісії) органи – встановлено конкретний строк – 75 років замість 

умовного «до ліквідації організації»1.

Отже, вирішення піднятих автором питань є нагальним і необхідним 

без зволікань. Втім, основним можна назвати саме визначення на за-

конодавчому рівні чіткої процедури передання документів підприємств-

банкрутів до архівних відділів міських рад, зокрема з урахуванням пози-

тивного досвіду аналогічної установи у м. Запоріжжі. Також необхідним 

є внесення змін до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове пен-

сійне страхування» щодо можливості працівниками УПФ здійснювати 

перевірку первинних документів ліквідованого підприємства за фактич-

ним місцем їх знаходження. Щоб значна кількість людей, які досягають 

пенсійного віку могли отримувати зароблену ними пенсію, і не страждати 

від того, що їх колишнє місце роботи ліквідоване.

Савчин М.В.,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри публічного права
Міжнародного Соломонового університету

ПРИРОДА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Основою правової держави є стан правової визначеності. Тому кон-

кретизовані у законодавстві основні права і свободи повинні забез-

печуватися через відповідну соціальну політику уряду. Соціальна політика 

держави повинна відповідати реальності та міркуванням раціональності, 

щоб не виникало небезпеки надмірних соціальних зобов’язань з боку 

держави, як це відбулося у часи Веймарської республіки у Німеччині.

Дієвість та реальність захисту основних прав забезпечується не тільки 

правоохоронною діяльністю держави, тобто здійсненням поліцейської 

функції, а також шляхом раціонального їх використання адресатами. Це 

передбачає на основі закону певну свободу розсуду виконавчої влади у 

проведенні соціальної політики, спрямованої на забезпечення необхід-

ного рівня правового та соціально-правового захисту.

Державне управління здійснюється через певні адміністративні дії, 

1 Загорецька О. Новий перелік типових документів зі строками їх зберігання // 

Довідник кадровика. – 2012. – № 7. – С. 54.
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які повинні відповідати певним стандартам та вимогам. Критерієм та-

ких стандартів є ефективна реалізації компетенції органами виконавчої 

влади. Згідно з конституційним принципом поділу влади (ст. 6) будь-яка 

адміністративна дія повинна бути заснована на законові і забезпечувати 

конкретизацію та деталізацію його положень. Разом з тим така деталізація 

та конкретизація закону не повинна приводити до підміни закону адміні-

стративними діями у форми прийняття постанов чи інших підзаконних 

нормативних актів.

Таким чином, вирішення усіх принципових питань, що безпосеред-

ньо зачіпають громадян, повинно бути заснованим на законові. Оскільки 

сфера державного управління стосується публічно-правового втручання 

у приватну автономію фізичної чи юридичної особи, то повинні існувати 

певні стандарти-вимоги, які визначають сутність адміністративних режи-

мів. Такі вимоги повинні бути засновані на законові і відповідати його 

загальним цілям та конкретним його приписам. Повинна існувати певна 

щільність законодавчого регулювання форм і методів державного управ-

ління із одночасною гарантією свободи розсуду (дискреції) адміністрації. 

У цьому відношенні здається цінним досвід у ФРН.

Німецький вчений Бадура сформулював таке бачення принципу за-

конності управління: «Здійснення виконавчою владою державного управ-

ління і контроль за здійсненням державного управління з боку судового 

захисту права визначаються з конституційно-правової точки зору прин-

ципом законності управління. Тим самим парламентське рішення і ре-

гулювання за допомогою закону мають вирішальне значення для визна-

чення завдань і повноважень виконавчої влади, а також для встановлення 

меж та області дії судового захисту права по відношенню дій виконавчої 

влади... Принцип поділу влади є конституційно-правовою передумовою 

для того, що виконавча влад і правосуддя «зв’язані правом», а також га-

рантією того, що ті, чиїх права порушені державною владою, зможуть 

звернутися в суд. Від цих принципів і гарантій правової держави залежить, 

чи зможе і в якій ступені закон надати управлінню свободу дій та простір 

для власних оцінок і разом з тим установити обмежений правом масштаб 

для судового контролю і судового захисту»1.

Федеральний конституційний суд Німеччини висловив з цього при-

воду ряд міркувань: «Згідно із судовими рішеннями, використання не-

визначених правових понять у принципі не викликає сумнівів з точки 

зору конституційного права. При відповіді на питання, які вимоги до 

1 Рихтер И. Судебная практика по административному праву : учеб. пособие / 

И. Рихтер, Г. Ф. Шупперт ; пер. с нем. – М. : Юристъ, 2000. – С. 35.
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визначеності повинні бути пред’явлені в окремих випадках, слід врахо-

вувати особливості відповідного предмета регулювання, а також інтен-

сивність регулювання. Менш жорсткі вимоги слід висувати насамперед 

при багатоманітності обставин справи або при можливості швидкої зміни 

обстановки»1. Тому законодавство і адміністративна практика має відпо-

відати засадам правової визначеності.

Відповідно до засад правомірності очікувань та правової державності 

ФКС ФРН сформулював наступні критерії соціального захисту:

- таке право повинно бути чітко визначеним законом і не залежати 

від розсуду посадових осіб чи органів державної влади;

- право на соціальний захист має також бути спрямованим на забез-

печення мінімальних умов існування та базуватися на особистих внесках 

особи2.

Натомість у вітчизняній юридичні науці доволі поширена думка про 

те, що соціальна держава є по суті «благодійницею», яка абсолютизує со-

ціальну захищеність та відповідні соціальні гарантії3.

Дійсно, соціальна спрямованість Української держави знаходить свій 

вияв в утвердженні та забезпеченні соціальних прав, зокрема: права кож-

ного на працю, права працюючого на відпочинок, права громадян на 

соціальний захист, права кожного на житло, права кожного на достатній 

життєвий рівень, права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування (статті 43, 45, 46, 47, 48 49 Конституції України). 

Водночас конституційні принципи, на яких базується здійснення прав і 

свобод людини і громадянина в Україні, передбачають, за змістом статей 

1, 3, 6, 8, 19, 22, 23, 24, 64 Основного Закону України, правові гарантії, 

правову визначеність і пропорційність у сфері соціального захисту.

Соціальні права складно уявити як норми прямої дії, оскільки їх здій-

снення потребує надмірної деталізації, що є неприпустимим для консти-

туційних положень. З іншого боку, їх закріплення у Конституції України 

викликає у громадян надмірні та не виправдані соціальні очікування. 

Нездатність держави на сучасному етапі забезпечити їх дієвість призво-

дить до розчарування й істотного пониження авторитету Конституції. 

Соціальні права викликають також у громадян настрої утриманства по 

1 Рихтер И. Судебная практика по административному праву : учеб. пособие / 

И. Рихтер, Г. Ф. Шупперт ; пер. с нем. – М. : Юристъ, 2000.– С. 36.
2 Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав 

людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2010. – С. 745.
3 Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: Консум, 2006. – 

С. 181.
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відношенню до держави, роблячи індивіда надто залежним від мінливою 

державної політики.

У країнах розвинутої ринкової економіки, здійснення інституту при-

ватної власності, а також усталених структур громадянського суспільства 

служить надійною перепоною для використання державою «перерозпо-

дільних» повноважень на шкоду політичним і громадянським правам. Ця 

обставина ігнорувалася радянською пропагандою (від газетних публікацій 

до докторських дисертацій), яка намагалася довести, що західний світ 

був «змушений» рахуватися із досягненнями «соціалістичної демократії» 

і маскувати свою антинародну сутність, проголошуючи «жалюгідні та урі-

зані» соціально-економічні права.

У свою чергу це тягне негативні наслідки: 1) збереження, а інколи й 

посилення патерналістських установок масової свідомості; 2) виникнення 

серйозних труднощів, що перешкоджають заміні зрівняльного розподілу 

соціальних благ адресною допомогою малозабезпеченим; 3) зниження 

значимості громадянських і політичних прав як фундаментальної цінності 

соціального устрою; 4) збереження минулих, радянських стереотипів по-

ведінки, в силу яких положення конституції не сприймалися як юридична 

основа суб’єктивних прав, що підлягають судовому захистові1.

Польський Конституційний Трибунал динамічно тлумачить конститу-

ційні положення, зокрема принцип рівності в якості забезпечення консти-

туційної гарантії непорушності основних прав у контексті принципу со-

ціальної справедливості, а також згідно конституційних принципів, цілей 

та цінностей2. Починаючи з 1990 р. ситуація із забезпеченням соціально-

економічних прав стала змінюватися, оскільки йшов процес економічної 

трансформації системи соціального захисту, соціального страхування, що 

на практиці привело до зменшення соціальних гарантій.

Інфляція зумовила необхідність постійної індексації зарплат і пенсій, 

що стало причиною затримки їх виплат. Тому Конституційний трибунал 

Польщі знаходився у складному положенні: при винесенні рішення він 

знаходився у виборі між винесенням економічно не виконуваного рішення 

та відступлення від принципів і цінностей, що закріплювалися польською 

конституцією. Обґрунтовуючи відступ від цих принципів, Конституцій-

ний трибунал обґрунтовував свою позицію тим, що принцип соціальної 

1 Михайловская И. Генезис социально-экономических прав и их влияние на фор-

мирование посттоталитарных систем // Конституционное право: Восточно-европей-

ское обозрение. – 2000. – № 1. – С. 150.
2 Гарлицкий Л.Л. Польский Конституционный Трибунал и социальные права // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 2000. – № 1. – С. 157-

161.
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справедливості є підставою для обмеження деяких пенсійних прав, які 

носять характер необґрунтованих привілеїв.

Таким чином, здійснення соціальних прав в Україні зумовлено сис-

темою конституційних цінностей і принципів, які повинні тлумачитися 

збалансовано. Держава повинна дбати про розвиток соціального законо-

давства, соціальної інфраструктури та відповідних і адекватних заходів 

політики уряду.

Так, наприклад, Конституційний суд Угорської республіки у рішенні 

№ 32/1991 вказав, що право на соціальні виплати (допомогу) не може бути 

змінено конституційно без відповідної причини чи несподівано. Зміни, 

які відбуваються без поступового переходу, можуть вноситися лише за 

особливих умов. Сподівання (очікування) мають ще більш високий сту-

пінь захисту, якщо вони близькі до започаткування суб’єктивного права 

на пільгу. Вже отримані пільги захищаються із ще більшими гарантіями.

Конституційний Трибунал Республіки Польща у рішенні К 5/99 вста-

новив, що застрахована особа повинна враховувати ту обставину, що в 

умовах економічної рецесії або несприятливих демографічних тенденцій, 

у ситуації, коли зменшуються надходження від страхових внесків, держава 

може бути вимушена змінити діюче правове регулювання у гірший бік, 

пристосовуючи обсяг реалізації соціальних прав до економічних умов.

Конституційний Суд Республіки Литва рішенням від 25 листопада 

2002 р. визначив, що відповідно до конституційного принципу правової 

держави, якщо особі була призначена і виплачується пенсія по старо-

сті, то її виплата не може бути припинена або її розмір не може бути 

зменшено. Однак, може виникнути така екстремальна ситуація в державі 

(економічна криза, стихійне лихо тощо), коли неможливо накопичити 

достатньо коштів для виплати пенсій. В таких виняткових випадках пра-

вове регулювання пенсійних відносин може бути змінено і за рахунок 

скорочення пенсій по старості, оскільки це необхідно для забезпечення 

життєво важливих інтересів суспільства та захисту інших конституційних 

цінностей. Зменшені пенсії по старості можуть бути виплачені тільки 

на тимчасовій основі, тобто тільки до подолання надзвичайної ситуації. 

При цьому даний Суд вказав, що навіть у таких надзвичайних випадках 

не допускається, щоб пенсії по старості були зменшені з порушенням ба-

лансу між інтересами людини і суспільства, який закріплено в Конституції 

Литви; скорочення пенсій по старості повинно відповідати конституцій-

ному принципу пропорційності.

Таким чином, з наведених рішень вбачається, що соціальні зобов’я-

зання, взяті на себе державою, повинні пропорційно співвідноситися з 

її фінансовими можливостями, а також можуть бути тимчасово змінені 
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в умовах нестабільної економічної ситуації, але виключно з урахуванням 

принципу співмірності.

Фактично такої ж позиції дотримався Конституційний Суд України у 

рішенні № 20-рп/2011, вказавши, що одним з визначальних елементів у 

регулюванні суспільних відносин у соціальній сфері є додержання прин-

ципу пропорційності між соціальним захистом громадян та фінансовими 

можливостями держави, а також гарантування права кожного на достат-

ній життєвий рівень (абзац сьомий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної 

частини). Водночас, Конституційний Суд України неправомірно поклав 

на Кабінет Міністрів України право змінювати обсяг і зміст соціальних 

прав, хоча це питання має вирішуватися виключно шляхом внесення змін 

у спеціальні закони. Таким чином, згадане рішення не було належним 

чином обґрунтованим з точки зору правомірності очікувань та пропо-

рційності.

Соціальне законодавство не повинно викликати надмірні соціальні 

очікування та настрої утриманства у громадян. Це може послужити ство-

ренню атмосфери безвідповідального ставлення громадян до здійснення 

своїх суб’єктивних прав і внести суттєвий дисбаланс у систему основних 

прав і свобод. Система існуючих пільг, преференцій і привілеїв є неви-

правдано широкою, що унеможливлює їх реальне забезпечення держа-

вою. Радянські стереотипи правотворення сьогодні дуже серйозно дис-

кредитують соціальне законодавство.

Здійснення заходів соціального захисту визначає відповідна соці-

альна інфраструктура. Так, згідно зі ст. 46 Конституції інфраструктуру 

системи соціального захисту складають загальнообов’язкове державне 

страхування, мережа державних, комунальних, приватних закладів для 

догляду за непрацездатними, здійснення державної політики по забез-

печенню прожиткового мінімуму, який би дозволяв забезпечити гідний 

рівень життя індивіда. По суті система соціального захисту від існування 

мережі відповідних закладів, поєднання публічних і приватних установ у 

системі соціального захисту, доступної системи соціального страхування, 

здійснення ефективної державної політики, яка б стимулювала доступну 

систему соціального страхування та ефективний контроль за приватними 

установами у цій сфері. Те ж стосується здійснення інших напрямів со-

ціальної політики держави, зокрема, права вільного вибору соціальної та 

економічної діяльності права на охорону здоров’я, доступ до безоплатної 

освіти тощо.
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О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мировое сообщество признает право на социальное обеспечение од-

ним из основных прав человека. Право на социальное обеспече ние 

закреплено в международных правовых актах, прежде всего – во Всеоб щей 

декларации прав человека, ст. 22 которой гласит: каждый человек, как член 

общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 

его личности прав в экономической, социальной и культурной областях 

через посредство национальных усилий и международного сотрудниче-

ства и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства1, 

в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 9 – «участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование», и др.)2, в иных международных правовых актах3.

Основополагающий правовой акт для формирования и развития в 

РФ системы социального обеспечения – Конституция РФ. Конституция 

обладает особыми юридическими свойствами, к числу которых относятся 

верховенство, высшая юридическая сила, особая роль в качестве ядра 

1 Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 

217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. (Нью-Йорк, 1948 г.).
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

принятый резолюцией 2 200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

(Нью-Йорк, 1966 г.).
3 Декларация об искоренении всех форм дискриминации в отношении женщин, 

принятая резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г., ста-

тьи 11 1) e), 11 2) b) и 14 2) (Нью-Йорк, 1979 г.); Конвенция о правах ребенка, принятая 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., статьи 26, 27 1), 27 

2) и 27 4) (Нью-Йорк, 1989 г.); Конвенция об искоренении всех форм расовой дискри-

минации, принятая резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 

1965 г., статья 5 e) iv) (Нью-Йорк, 1965 г.); Международная конвенция о защите прав 

человека всех работников-мигрантов и членов их семей, принятая резолюцией 45/158 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г., статьи 27 и 54 (Нью-Йорк, 1990 г.) 

Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией A/RES/61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. (Нью-Йорк, 2006 г.); Европейская социальная 

хартия, принятая Советом Европы в 1961 г. (CETS № 35); Пересмотренная Европей-

ская социальная хартия, принятая Советом Европы в 1996 г. (CETS № 163). 
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правовой системы и системы права, особая охрана Конституции, особый 

порядок ее принятия и пересмотра1. Ст. 7 Конституции РФ определяет 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Поскольку правовые основы системы соци-

ального обеспечения в РФ установлены в Конституции РФ, представля-

ется, что в ней в соответствии с упомянутыми нормами международного 

права должно быть закреплено и право граждан на социальное обеспече-

ние. Между тем, соответствующая норма в Конституции РФ отсутствует. 

Пункт 1 ст. 39 Конституции устанавливает, что каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, по-

тери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. Однако право на социальное обеспечение там не закреплено.

В то же время, очевидно, что между понятиями «право» и «гарантия» 

имеется существенная разница. В толковом словаре «право» определяется 

как «охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь де-

лать, осуществлять»2, «предоставляемая законами государства свобода, 

возможность осуществлять что-либо или пользоваться чем-либо, гаран-

тируемые и охраняемые государством»3, гарантия же – это «ручательство, 

порука в чём-нибудь, обеспечение»4. Многие ученые под гарантиями по-

нимают условия и средства, обеспечивающие фактическую реализацию 

и всестороннюю охрану прав и свобод5. Иными словами, гарантии по-

могают воплощению норм законодательства в реальной жизни6.

Как пишет М.В. Баглай, под гарантиями понимаются правовые сред-

ства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека и граж-

данина. Каждое право только тогда может быть реализовано, когда ему 

1 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 

2010. С. 69.; Невинская Е.В. Системообразующая функция Конституции РФ: Автореф. 

дис. … канд. юр. наук. Екатеринбург, 2008. С. 17-22.
2 Словарь Ожегова. Толковые словари: образовательный ресурс. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.edudic.ru/ – 20.03.2012.
3 Первый толковый БЭС. Большой Энциклопедический Словарь. М., 2006. 

С. 1411.
4 Словарь Ожегова. Толковые словари: образовательный ресурс. – 20.03. 2012.
5 См., напр.: Мицкевич А.В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в об-

щенародном социалистическом государстве // Советское государство и право. 1963. 

№ 8. С. 24; Витрук Н.В. Проблемы теории правового положения личности в развитом 

социалистическом обществе: Автореф. дисс. … док. юр. наук. М., 1979. – С.23; Воево-

дин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. – С. 37, и др.
6 Снежко О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан // Консти-

туционное и муниципальное право. – 2006. – № 7. – С. 8.
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соответствует чья-то обязанность его обеспечить. Гарантии, в сущности, 

и есть обязанности, и применительно к конституционным правам это 

обязанность государства1. Уважаемый автор указывает на то, что права 

закрепляются в Конституции в разных формулировках, и формулировка 

«гарантируются» звучит более весомо. Однако, по мнению Т.К. Миро-

новой, формулировка «гарантируется социальное обеспечение» является 

не только неточной в конституционно-правовом смысле, но и ущербной 

с точки зрения понимания социального и правового государства: такая 

формулировка означает «самообязывание» государства осуществлять со-

ответствующую деятельность, и право человека на социальное обеспече-

ние в этом случае относится на уровень текущего законодательства2.

Конечно, сказанное выше не означает, что государство не должно пре-

доставлять гражданам социальное обеспечение на надлежащем уровне, 

и не является препятствием для судебной или иной защиты этого права, 

т.к. право на социальное обеспечение закреплено в указанных выше 

международных правовых актах, являющихся частью российской право-

вой системы в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, и гарантируется в РФ 

каждому. Однако ст. 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В от-

сутствие конституционно закрепленного права человека на социальное 

обеспечение возникает вопрос о том, относит ли государство к высшей 

ценности и это право. В то же время, как указано в Докладе Совета Фе-

дерации, государство закрепляет те права и свободы, которые могут быть 

реализованы в данном обществе, соответствуют достигнутому уровню и 

качеству жизни3. Представляется, что указанное противоречие требует 

разрешения.

Гарантированное каждому конституционное право на социальное 

обеспечение осуществляется через реализацию индивидуальных субъек-

тивных прав граждан, вступающих в конкретный вид правоотношений по 

социальному обеспечению в порядке и на условиях, предусмотренных за-

коном. Этим правоотношениям соответствует юридическая конструкция 

социально-обеспечительного обязательства4, где стороной, обязанной со-

1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 

М., 2007. – С. 294.
2 Миронова Т.К. Право и социальная защита. М., 2006. – С. 92-94.
3 Доклад Совета Федерации РФ 2009 года «О состоянии законодательства в 

РФ». – С. 40.
4 Иванкина Т.В. Проблемы правового регулирования распределения обществен-

ных фондов потребления. Л., 1979. – С.29; Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс 
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вершать активные действия в целях предоставления другой стороне того 

или иного вида социального обеспечения, выступает орган социального 

обеспечения. Представляется, что применительно к конституционному 

праву на социальное обеспечение обязанной стороной по отношению 

к гражданам выступает государство, без активной роли которого невоз-

можна реализация субъективных прав на социальное обеспечение.

В то же время в силу прямого действия Конституции РФ (ч. 1 ст. 15) и 

содержащихся в ней прав и свобод человека и гражданина (ст. 18) консти-

туционное право на социальное обеспечение действует непосредственно 

и является обязанностью государства независимо от развития этого права 

в законодательстве. Действие норм Конституции, гарантирующих право 

на социальное обеспечение, не равнозначно реализации (осуществлению) 

этого права. Это действие выражается в обязанности государства перед 

каждым человеком осуществлять определенные действия по гарантирова-

нию, соблюдению, контролю и защите конституционного права на соци-

альное обеспечение. Для исполнения указанной обязанности государство 

устанавливает правовое регулирование отношений по социальному обе-

спечению, которое, в свою очередь, является законодательной гарантией 

реализации конституционного права на социальное обеспечение.

Таким образом, по своему содержанию конституционное право на 

социальное обеспечение шире субъективного права на социальное обе-

спечение. Именно конституционное право на социальное обеспечение 

является правовой основой для законодательного внедрения новых видов 

социального обеспечения, соответствующих изменяющимся социально-

экономическим реалиям и потребностям общества, что, в свою очередь, 

влечет за собой возникновение субъективных прав граждан на новые 

виды социального обеспечения. Если субъективные права на социальное 

обеспечение возникают и прекращаются, а их содержание и совокупность 

могут изменяться в зависимости от различных факторов, в частности, из-

менения законодательства, то конституционное право на социальное обе-

спечение представляет собой более стабильную категорию и может быть 

изменено путем изменения Конституции либо международных правовых 

актов.

Учитывая вышеизложенное, конституционное право на социальное 

обеспечение можно определить как закрепленную международными нор-

мами, гарантированную Конституцией РФ и обеспеченную государством 

возможность каждого человека при наступлении социально значимых 

обстоятельств получать материальные блага, предоставляемые в качестве 

права социального обеспечения. М., 2008. – С. 471-476.
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различных видов социального обеспечения, в объёме, необходимом для 

достойной жизни.

Представляется справедливым утверждение Б.С. Эбзеева о том, что 

Конституция, обязывая признавать права человека, налагает на государ-

ство обязанность юридически закрепить права человека, существующие 

до и после государства, а также воспроизвести в законодательстве РФ 

международные стандарты прав человека1. Нужно отметить, что по пути 

конституционного закрепления права на социальное обеспечение пошли 

многие государства-участники СНГ: соответствующие нормы содержатся 

в конституциях Азербайджана, Армении, Молдавии, Туркменистана, 

Узбекистана, Украины2.

По мнению ряда ученых, закрепления в Конституции РФ права на 

социальное обеспечение было бы недостаточно: должно быть закреплено 

конституционно и право на различные виды социального обеспечения, 

ведь право социального обеспечения регулирует отношения, возникаю-

щие в результате предоставления гражданам различных видов обеспече-

ния, поэтому «право на социальное обеспечение» не может быть единым 

как статутное право человека и гражданина3. Конституционный характер 

отдельных видов социального обеспечения подтвердил в своих решениях 

и Конституционный Суд РФ. С одной стороны, с этим предложением 

хотелось бы согласиться: конституционное закрепление права на различ-

ные виды социального обеспечения послужило бы надежной гарантией 

их предоставления.

С другой стороны, постоянные перемены в обществе, быстрое рас-

пространение в мире финансовой и экономической неустойчивости, не-

посредственно воздействующей на рынки труда и общественное благо-

состояние, вызывают необходимость введения новых видов социального 

обеспечения. Конституционное закрепление права на различные виды 

социального обеспечения не препятствует внедрению в национальную си-

1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 

М., 2011. – С. 67.
2 Конституция Азербайджанской Республики. Принята 12 ноября 1995 г.; Кон-

ституция Республики Армения. Принята 5 июля 1995 г.; Конституция Республики 

Молдова. Принята 29 июля 1994 г.; Конституция Туркменистана. Принята 18 мая 

1992 г.; Конституция Республики Узбекистан. Принята 8 декабря 1992 г.; Конституция 

Украины. Принята 28 июня 1996 г.
3 Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении: новые 

подходы // Государство и право. 1995. № 2. С. 44.; См. также: Галаганов В.П. Право 

на социальное обеспечение и его гарантия по Конституции РФ // Право человека на 

жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения. Матер. 

Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. К.Н. Гусова. М., 2008. С. 332-335.
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стему социального обеспечения его новых видов. Тем не менее, думается, 

в Конституции РФ следует закрепить именно право на социальное обе-

спечение как одно из основных прав человека и гражданина. Очевидно, 

что тема конституционных формулировок заслуживает отдельного глубо-

кого исследования. В рамках же данной работы представляется необходи-

мым отметить, что в части 1 статьи 39 Конституции РФ слова «Каждому 

гарантируется социальное обеспечение» целесообразно заменить словами 

«Каждый имеет право на социальное обеспечение».

Самойленко О.О.
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник 
відділу історико-правових досліджень 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1917‒1918 РР.

Питання соціального захисту були актуальні завжди, адже вони є 

невід’ємною складової політики кожної нормально функціонуючої 

держави. Спробуємо з’ясувати яким саме був рівень соціального за-

хисту державних службовців на території України в період Української 

Центральної Ради та Гетьманату.

 Українська Центральна Рада в умовах відсутності власного досвіду 

державного будівництва, законодавчого процесу спирались на практику 

царської Росії та інших держав. Так, Центральна Рада, при формуванні 

Генерального секретаріату фракції Малої Ради, здебільшого додержува-

лась положень інструкції Тимчасового уряду. Заробітна плата та пенсійне 

забезпечення держслужбовців були прив’язані до російської законодавчої 

традиції (читка ієрархічна система була закладена ще за царату) і залежали 

від класифікації посади службовця та відповідного пенсійного розряду. 

 Уряд Центральної Ради в листопаді 1917 р. в своїй декларації під ти-

тулом «Від Генерального Секретаріату України» ультимативно підпоряд-

кував собі наявні в Україні державні та адміністративні служби. Фактично 

колишні держслужбовці Тимчасового уряду на теренах України автома-

тично оголошувалися службовцями, підпорядкованими Генеральному 

секретаріатові1. При цьому відповідне законодавство та нормативні акти 

1 Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та 

розвитку. Зб. текстів виступів на наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2008 р.) – К., 

2009. – С. 41. 
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щодо принципів роботи, прав і обов’язків державних та урядових служ-

бовців, яке існувало за часів російського Тимчасового уряду, за відсут-

ністю відповідного ново виробленого Центральною Радою стало офіційно 

визнаним і узаконено відповідними актами. 

Одним з таких прикладів використання практики попередніх режимів, 

а саме однієї з форм соціального забезпечення службовців, є рішення Ге-

нерального секретаріату Української Народної Республіки № 246 «щодо 

святочних надбавок деяким категоріям службовців в центральних управ-

ліннях Генерального секретаріату»1. 

Нажаль, в умовах війни, революційної боротьби, загальної кадрової 

кризи, відсутністю грошей та підтримки з боку Тимчасового уряду - націо-

нальна інтелігенція не була готова до активної урядової роботи, тому про-

цес організації урядового і державного життя в Україні тривав повільно.

 У період Гетьманату, Рада міністрів визнала за необхідне створення 

насамперед відповідної законодавчої бази2. При підготовці нових нор-

мативних документів правники змушені були звертатися до Статуту ци-

вільної служби царських часів та профільних актів Тимчасового уряду. 

Мала Рада міністрів працювала над законопроектами, які забезпечували 

б правове регулювання відносин держави з працівником, внутрішньові-

домчі владні прерогативи і пріоритети, визначала такі соціальні аспекти, 

як оплата праці, пенсії, пільги тощо. 

1 1917 р., грудня 7. Київ. – З протоколу засідань Генерального секретаріату Укра-

їнської Народної Республіки № 246 щодо святочних надбавок деяким категоріям 

службовців в центральних управліннях Генерального секретаріату.// Історія державної 

служби в Україні. У п’яти томах. Т. 5. документи і матеріали. Книга 1 (1914–1991). – 

Київ., – 2009. – С. 62-64.
2 28 травня 1918 р. – Наказ № 13 Міністра праці Української Держави Юлія Ваг-

нера про службові години та літні відпустки; Травень 1918 р. Київ. – Штатний розпис 

окладів утримання службовців центральних урядових установ Української Держави, 

затверджений гетьманом Павлом Скоропадським; 24 липня 1918 р. Київ. – Закон «Про 

порядок призначення осіб на урядову службу», ухвалений Радою міністрів і затвер-

джений гетьманом Павлом Скоропадським; 17 серпня 1918 р. Київ. – «Закон Укра-

їнської Держави про увільнення від відрахувань в пенсійний та інвалідний капітали 

тимчасового утримання службовців в державних установах і про право на пенсію де-

яких категорій службовців цих установ», ухвалений Радою міністрів і затверджений 

гетьманом Павлом Скоропадським; 17 вересня 1918 р. Київ. – Доповідь директора 

департаменту загальних справ Державної канцелярії та проект «Інструкції про порядок 

призначення на урядову службу по Державній канцелярії»; 4 жовтня 1918 р. – Витяг з 

журналу засідання міжвідомчої наради при міністерстві фінансів Української Держави 

щодо грошової допомоги службовцям державних установ; 4 жовтня 1918 р. – Витяг з 

журналу засідання міжвідомчої наради при міністерстві фінансів Української Держави 

щодо грошової допомоги службовцям державних установ // Історія державної служби 

в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і матеріали ; кн. 1 : (1914–1991). – К., 2009.
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Серед форм соціального захисту державних службовців найважли-

віше місце займало забезпечення такого життєвого рівня, який відпо-

відав би їхньому статусу. Формування чиновництва як особливого про-

шарку людей, відповідальних за успішне функціонування системи органів 

державної влади, суттєво підвищує його суспільне значення та змінює 

характер матеріального утримання службовців1. Так, одним із перших 

законів, що регулював питання соціального захисту службовців, був «За-

кон Української Держави про нормальний розпис утримання службовців 

у центральних урядових установах цивільного відомства» від 26 червня 

1918 р., ухвалений Радою міністрів і затверджений гетьманом Павлом 

Скоропадським та «Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання 

і класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних 

відомств» Української Держави2 того ж числа. Закон вступав у силу з 1 

червня 1918 року.

Згідно з Тимчасовим розписом окладів чітко визначалися структура, 

клас посад, оклади в річному вимірі, пенсії. Усі службовці міністерств 

ділилися на 10 посадових класів: І мав лише Голова Ради міністрів, ІІ – 

міністри, ІІІ – товариші Міністра, ІV – члени Ради міністрів, директори 

Департаментів, V – віце-директори Департаментів тощо, Х – присвою-

вався практикантам3.

Стосовно розмірів посадових окладів, то вони розподілялися так: Го-

лова Ради міністрів – 30 000 крб, Міністр – 24 000 крб, товариш Міні-

стра –18 000 крб, член Ради міністрів – до 12 000 крб, директор Департа-

менту –15 000 крб тощо. Урядовці різних розрядів мали діапазон окладів 

від 9000 до 3000 крб. Найнижчий посадовий оклад належав практиканту 

в розмірі 1800 крб4. 

Ці розміри річних посадових окладів значно відрізнялися від попе-

реднього штатного розпису окладів утримання службовців центральних 

урядових установ Української Держави, затвердженого гетьманом Павлом 

Скоропадським у травні 1918 р5. Вони були переглянуті у бік збільшення 

1 Бармак М. Державна служба в Російській імперії. Правові основи формування 

та функціонування корпусу цивільних службовців (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – 

Тернопіль, 2006. – С. 150.
2 Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і матеріали ; кн. 1 : 

(1914–1991). – К., 2009. – С. 82–87.
3 26 червня 1918 р. Київ. «Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і 

класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств» Укра-

їнської Держави // Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і мате-

ріали ; кн. 1 : (1914–1991). – К., 2009. – С. 84–85.
4 Там само. – С. 84–85.
5 Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і матеріали ; кн. 1 : 
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(майже удвічі). Так, у травні Міністри отримували 18 000 крб, їх заступ-

ники – 15 000 крб, члени Ради міністрів – 12 000 крб тощо. Однак слід 

відзначити, що впродовж майже всього функціонування Гетьманату по-

садові оклади службовців урядових установ не підвищувалися. 

Також цим нормативним актом встановлювалося й пенсійне забез-

печення державних службовців. Воно було від першого до сьомого рангу. 

Пенсію першого рангу могли отримати Голова Ради міністрів, міністри 

та їх товариші. Загалом ранг пенсії відставав від посадового класу на 2–3 

позиції. На жаль, на території України в цей час так і не було вироблено 

власного пенсійного законодавства. Оскільки законодавче забезпечення 

було недостатнім, гетьман і його уряд не відкидали правових норм, що 

регулювали правовий статус державних службовців за попередніх владних 

режимів. 

Уряд намагався переглянути чинний, але застарілий Пенсійний статут, 

на підставі виробленого в Петрограді проекту нового статуту про пенсії, 

і внести його на законодавче обговорення. У деяких випадках Рада міні-

стрів використовувала тимчасові заходи: приймала постанови про при-

значення пенсій окремим службовцям і членам їхніх родин або окремих 

громадян, а також в індивідуальному порядку збільшувала пенсії. Не було 

розроблено закону, який регулював би питання відрахування у пенсійний 

та інвалідний капітали, як це робилося російськими законами1.

Окрім утримання, законодавство передбачало для державних служ-

бовців також різні види допомоги та пільги: управлінці, які у справах 

служби їздили у відрядження, окрім звичайного утримання, мали право 

на одержання допомоги на підйом, відшкодування дорожніх витрат, ви-

плату добових та квартирних грошей. Усі кошти на відрядження за на-

правленням міністерств або місцевих керівників видавалися із Державної 

Скарбниці.

Механізм визначення оплати проїзду та добових під час відряджень 

був доволі складним і диференційованим. Насамперед він залежав від 

класу посади. У примітках Тимчасового розпису від 26 червня 1918 р. за-

значалось, що службові роз’їзди урядових осіб, котрим штатами не вста-

новлено постійних роз’їзних грошей, оплачуються на таких підставах: 

подорожні гроші призначаються при поїздках залізницями, коли немає 

безплатного квитка, чинам VII класу і нижче за вартістю квитка ІІ класу, 

(1914–1991). – К., 2009. – С. 78.
1 Самойленко О. О. Пенсійне забезпечення державних службовців на території 

України в період Гетьманату // Держава, право і юридична думка у балточорномор-

ському регіоні: історія та сучасність : ХХVІ Міжнар. іст.-прав. конф., м. Одеса, 27–29 

квіт. 2012 р. : матеріали конф. – Одеса, 2012. – С. 402.
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останнім – І класу і вільнонайманим – ІІІ класу з вирахуванням доплати 

за швидкість і спальні місця; на пароплаві – класним чинам за вартістю 

квитків І класу, а вільнонайманим – ІІ класу; на автомобілі і на конях за 

дійсної вартості, яка в разі відсутності рахунків посвідчується керівни-

цтвом урядовця, котрий був у відрядженні. Міністрам під час службових 

поїздок надається право користування окремими вагонами1. 

Розміри добових залежали від посади, відстані, міст перебування та 

їх розряду. Так, у межах повіту вони були від 3 до 15 крб, у межах губер-

нії – від 4 до 30 крб, поза межами губернії – від 7 до 45 крб. Міста Київ, 

Харків, Одеса були визначені як найдорожчі для проживання, і для них 

встановлювалися окремі добові – від 10 до 50 крб. При відрядженнях за 

кордон добові видавалися в подвійному розмірі2. Однак стосовно від-

ряджень за кордон був прийнятий законопроект, який вносив зміни до 

Тимчасового розпису від 26 червня 1918 р., і фіксував добову платню для 

урядовців Міністерства закордонних справ у розмірі 50 крб денно3. Також 

для урядовців передбачався безкоштовний квиток І класу на українських 

залізницях і вартість такого ж квитка на чужих залізницях4. 

Згідно з Тимчасовим розписом від 26 червня вищі урядовці мали певні 

привілеї. Так, згідно з п. 3. Закону, Голова Ради міністрів мав право на 

помешкання за рахунок коштів Державної Скарбниці, яке йому належало 

з опаленням, освітленням і необхідними слугами5.

Одночасно із призначенням на посаду службовець набував право на 

грошові допомоги, а саме допомогу на проїзд до місця служби. Згідно з 

п. 5 закону, на переїзд на місце служби всім урядовим особам видавалися 

підйомні гроші в розмірі: півмісячного окладу на дальність до тисячі верст 

і місячного утримання на дальність більше 1000 верст. Міністри й това-

риші міністрів одержували підйомні гроші в розмірі місячного утримання 

на дальність до 1000 верст і півторамісячного – на дальність далі 1000 

1 26 червня 1918 р. Київ. «Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і 

класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств» Укра-

їнської Держави // Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і мате-

ріали ; кн. 1 : (1914–1991). – К., 2009. – С. 85.
2 Там само. – С. 86.
3 ЦДАВО України. – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 111.
4 Там само. – Арк. 112.
5 26 червня 1918 р. Київ. «Тимчасовий нормальний розпис окладів утримання і 

класів посад службовців в центральних урядових установах цивільних відомств» Укра-

їнської Держави // Історія державної служби в Україні ; у 5 т. Т. 5 : Документи і мате-

ріали ; кн. 1 : (1914–1991). – К., 2009. – С. 86.
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верст, і, крім того, їм давалися безоплатно два вагони для перевезення 

речей1.

Особлива увага приділялася службовцям, які втрачали службу за ско-

роченням штатів. Якщо була можливість, їх працевлаштовували або обо-

в’яз ково виплачували грошову допомогу2. 

Працівники державних установ також мали право на відпустки й нор-

мований робочий час. Так, згідно з Наказом № 13 Міністра праці Україн-

ської Держави Юлія Вагнера про службові години та літні відпустки3 від 

28 травня 1918 р. у всіх Департаментах та відділах Міністерства – праця 

мала здійснюватися щоденно крім свят, з 9 години ранку до 3 години дня. 

Протягом усього літа, з 1 травня по 1 вересня, по суботах праця мала про-

вадитися з 9 години ранку до 2 години дня. У § 2 цього наказу зазначалось 

право працівників на літню відпустку та їх строки (від двох тижнів до 

місяця, залежно від строку роботи на посаді). Також зазначалося, що всі 

відпустки даються з 1 червня по 1 вересня з правом одержання платні. 

Крім цього, існували також пільги та преференції державних службов-

ців у різних міністерствах. Так, наприклад, службовці вартових органів 

міністерства внутрішніх справ за працю в нічний час, вихідні і святкові 

дні одержували додатково плату в подвійному розмірі за годину праці. А 

також щорічно мали одержувати 500 крб додатково на обмундирування. 

Існували спеціальні розрахунки на виплати для придбання цивільного 

одягу освідомчої варти. Також службовці освідомчих відділів двічі на рік, 

перед Різдвом і Великоднем, мали отримувати нагородні гроші у роз-

мірі місячного окладу щоразу4. Урядовці судових установ теж отримували 

одноразову грошову допомогу з приводу Великодніх свят5. А службовці 

Міністерства закордонних справ отримували святочну допомогу у розмірі 

300 крб кожному6.

Службовці правоохоронних органів отримували щомісячні грошові 

процентні надбавки до посадових окладів і одноразову допомогу залежно 

від кількості і віку дітей у родині7. Службовці залізничної варти мали 

1 Там само. – С. 86.
2 ЦДАВО України. – Ф. 1064 – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 55 зв.
3 Про службові години та літні відпустки : наказ Міністра праці Української Дер-

жави Юлія Вагнера від 28 травня 1918 р. № 13 // Державний Вісник. – 1918. – № 13, 

11 черв. – С. 7. 
4 Тимощук О. В. Охоронний апарат Української держави, квітень–грудень 1918 р. – 

Харків, 2000. – С. 117.
5 ЦДАВО України. – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 64.
6 Там само. – Ф. 1064. – Оп. 1. – Спр. 115. – Арк. 1.
7 Тимощук О. В. Державна варта Української держави. Історико-юридичний ана-

ліз. – К., 1998. – С. 29.
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право безкоштовного проїзду залізницею, а службовці повітової варти 

щорічно отримували додатково на утримання коня1. 

Навіть коли восени 1918 р. ціни стрімко зросли, в країні спостерігалось 

поглиблення кризи, погіршення рівня життя населення, брак інвестицій 

для стимулювання економіки, держава намагалась усіляко підтримати 

своїх службовців.

Так, міжвідомча нарада при Міністерстві фінансів на засіданні 4 жов-

тня 1918 р. прийняла рішення про надання грошової допомоги службов-

цям державних установ, виділивши суму 6 000 000 крб. Допомога надава-

лася урядовцям, які отримували не більше 5 400 крб на рік. Тобто йшлося 

про державних службовців ІХ–Х класів. У примітках було зазначено, що 

допомога надається лише сімейним і тим нежонатим урядовцям, які утри-

мують на свої кошти близьких кревних (рідню)2.

У листопаді було прийнято «Закон про встановлення відсоткових до-

датків до утримання служачих державних установ та одноразової допо-

моги на дорожнечу»3. Згідно із законом одноразову допомогу отримували 

всі службовці державних установ, які перебували на службі з 1 листопада 

цього року та взагалі прослужили в державних установах не менше трьох 

місяців. Також у законі обумовлювалися розміри і джерела надходження 

допомоги (з Державної Скарбниці, чи банківським службовцям із власних 

коштів тощо). 

У зв’язку із суттєвою зношеністю гардеробу службовців і неможли-

вістю його оновлення через дорожнечу у жовтні 1918 р. Рада міністрів 

ухвалила постанову про асигнування 2 000 000 крб на видачу урядовцям 

центральних установ для купівлі сукна в Міністерстві продовольчих справ 

і розклала виплату урядовцям (450 крб) на 4 місяці4. Майже всі урядовці 

використали своє право на купівлю сукна, але із середнім окладом, разом 

з відсотковою надбавкою на дорожнечу 425–450 крб. виплатити всю суму 

за 4 місяці було неможливо. Тому було прийнято рішення про часткову 

оплату за сукно протягом 9 місяців5. Отже, уряд із розумінням ставився 

1 Тимощук О. В. Охоронний апарат Української держави, квітень–грудень 1918 р. – 

Харків, 2000. – С. 117.
2 4 жовтня 1918 р. Витяг з журналу засідання міжвідомчої наради при міністерстві 

фінансів Української Держави щодо грошової допомоги службовцям державних уста-

нов // Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і матеріали ; кн. 1 : 

(1914–1991). – К., 2009. – С. 95.
3 Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 5 : Документи і матеріали ; кн. 1 : 

(1914–1991). – К., 2009. – С. 98.
4 ЦДАВО України. – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 105.
5 Там само. – Арк. 108.
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до існуючих проблем і досить дбайливо й лояльно ставився до своїх під-

леглих.

Таким чином, з наведеного слід зробити висновок про те, що на те-

риторії України в період Української Центральної Ради та Гетьманату 

П.П. Ско ропадського (1917–1918 рр.) урядами вживалися всі необхідні за-

ходи щодо забезпечення соціального захисту державних службовців. При 

цьому вище керівництво орієнтувалося на задоволення таких чинників, 

як підвищення престижності цивільної служби, створення законодав-

чої бази для здійснення кар’єри, достатнє матеріальне забезпечення, яке 

збільшувалося відповідно до службового росту, гарантовані пенсії. Дер-

жава була зацікавлена у створенні стабільного складу працівників органів 

державної влади і закріпленню кадрів на місцях, але нажаль за такий ко-

роткий час було дуже важко налагодити успішне функціонування системи 

органів державної влади.

Сільченко С.О.,
канд. юрид. наук, доцент,

докторант кафедри трудового права Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВОВІДНОСИН 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

У механізмі соціального захисту громадян провідне місце займає со-

ціальне страхування. Як певна система, підпорядкована певним пра-

вилам і закономірностям, воно потребує і зазнає правового регулювання. 

Ґрунтуючись на дослідженнях вітчизняних учених, проведених в останнє 

десятиліття, можемо стверджувати про міжгалузевий характер такого ре-

гулювання. Воно забезпечується адміністративним і фінансовим правом, 

а також правом соціального забезпечення. Але відсутність чіткого розмеж-

ування предмету регулювання породжує низку прикладних і фундамен-

тальних проблем, що заважають його подальшому розвитку.

Серед юристів немає одностайності у розумінні соціального страху-

вання. Правники аналізують можливості реалізації конституційних прав 

громадян (на соціальний захист, охорону здоров’я тощо), правовідносини 

(соціально забезпечувальні, адміністративні, фінансові), шукають шляхи 

вдосконалення правового регулювання. Досить часто у дослідженнях 

економістів та соціологів, присвячених соціальному страхуванню, роз-

глядаються правові проблеми. Тож слід наголосити на складному, комп-

лексному характері соціального страхування. Воно включає в себе три 

основні компоненти: економічний, соціальний і правовий.
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Економічний складник полягає в тому, що страхування є способом 

відшкодування майнової шкоди, викликаної об’єктивними причинами, 

і передбачає розподіл ризику заподіяння шкоди між певним колом осіб, 

яких це може стосуватися. Для цього за їх участю формується спеціальний 

страховий фонд, з якого надається відшкодування заподіяної шкоди. Так 

відбувається формування колективної відповідальності через перерозпо-

діл індивідуального ризику між членами певної спільноти. Важливими ри-

сами економічної природи соціального страхування є вірогідний характер 

настання майнових втрат, реальність спричиненої шкоди, необхідність її 

попередження та усунення її наслідків.

Соціальний аспект відокремлює соціальне страхування від інших ви-

дів особистого страхування. Він утілений в особливій природі страхових 

ризиків. Останні пов’язані із ймовірністю втрати заробітку як основного 

джерела існування найманих працівників, що породжує негативні на-

слідки у вигляді настання соціальної незабезпеченості, бідності. Ризики 

мають поширений, масовий характер, тож притаманні усім працівникам, 

членам їх сімей. Реалізований соціальний ризик призводить до соціальної 

дезадаптації, порушує усталені життєві зв’язки людини. Це, у свою чергу, 

зумовлює широку сферу дії соціального страхування, необхідність його 

побудови на засадах загальнообов’язковості.

Правові підвалини соціального страхування забезпечуються централі-

зованим нормативно-правовим регулюванням. Але не варто перебільшу-

вати цінність нормативних приписів в царині буття людини. У соціальній 

сфері найбільш ефективним є поєднання природного і позитивістського 

праворозуміння. Цінність першого полягає в тому, що право розуміється 

як певні можливості учасників суспільного життя, які є необхідними для 

задоволення їхніх біологічно і соціально обґрунтованих потреб, об’єк-

тивно визначаються досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають бути 

забезпечені кожному відповідними обов’язками інших суб’єктів і суспіль-

ства в цілому та збалансовані з потребами останніх, а також зумовлювані 

такими можливостями принципи і соціальні норми. Природне право має 

стати першопричиною, так би мовити «еталоном» для державного пра-

вотворення. Тим більше, що в сучасних умовах існування суспільства 

зберігається авторитет держави як джерела загальнообов’язковості право-

вих приписів1. Намагаючись з’ясувати загальносоціальні першоджерела 

права на соціальне страхування і визначити – наскільки вони реалізовані 

1 Рабінович П. М. Класичні типи праворозуміння: нездоланність співіснування / 

П. М. Рабінович // Юрид. вісн. України. – 2008. – № 1-2. – С. 4–5.
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у позитивному праві, можливо визначити ключові засади відповідного 

нормативно-правового регулювання.

Правове регулювання перетворює суспільні відносини у правові, але 

юридична природа відносин соціального страхування є складною. Навіть 

у праві соціального забезпечення відсутній єдиний методологічний підхід 

до цієї проблематики. Так, С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко, характе-

ризуючи предмет галузі, разом із пенсійними, суспільними відносинами 

щодо забезпечення громадян допомогою, відносинами щодо надання 

натуральних соціальних послуг, медичної допомоги й лікування, забез-

печення компенсаційними виплатами, процедурними і процесуальними 

відносинами, включають до нього суспільні відносини з обов’язкового 

державного соціального страхування1. Це породжує питання про співвід-

ношення, наприклад, відносин із обов’язкового державного пенсійного 

страхування і пенсійних правовідносин, або відносин із надання допо-

моги за соціальним страхуванням і правовідносин загальнообов’язкового 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Чи насправді 

мова йде про різні речі?

Переважаючою в літературі є думка, що соціальне страхування існує 

як система правовідносин між страхувальником, застрахованим і стра-

ховиком, що виникають у зв’язку із забезпеченням застрахованих осіб за 

рахунок страхового фонду, створеного шляхом сплати страхових внесків, 

у разі настання соціальних ризиків (М.Ю. Федорова, Л.І. Ільчук). Ана-

ліз цієї складної системи дозволяє відокремити фінансові, організаційні 

та забезпечувальні елементи, що є важливим для формування механізму 

правового регулювання соціально-страхових правовідносин.

Узагальнивши висловлені в літературі погляди на відносини соціаль-

ного страхування як предмет правового регулювання, можна виділити 

такі думки щодо їх галузевої належності.

1. Відносини соціального страхування є предметом регулювання стра-

хового права як комплексного правового інституту разом з іншими ви-

дами обов’язкового і добровільного страхування, питаннями організації 

страхової справи, нагляду і контролю за страховою діяльністю. Цей ін-

ститут включає в себе норми адміністративного, фінансового, цивільного 

права і права соціального забезпечення) (М.М. Косаренко).

2. Відносини соціального страхування належать до предмету цивіль-

ного права (Р.А. Майданник).

1 Право социального обеспечения : учебник / [Л. И. Лазор, Н. И. Иншин, С. Н. 

Прилипко, О. Н. Ярошенко и др] под общ. ред. Л. И. Лазор, С. Н. Прилипко, О. Н. 

Ярошенко. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 2010. – С. 73.



ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

608

3. Соціальне страхування регулюється публічним правом, зміст пра-

вовідносин встановлюється державою. Фінансові, адміністративні та со-

ціаль но-забезпечувальні відносини є взаємопов’язаними і регулюються 

відповідними галузями права (В.П. Галаганов).

4. Відносини, що виникають у зв’язку з матеріальним забезпечен-

ням трудящих за рахунок коштів державного соціального страхування, 

є предметом права соціального забезпечення. Це, зокрема: правовідно-

сини органів, які здійснюють соціальне страхування, з підприємствами 

і установами у зв’язку зі створенням фонду соціального страхування; 

правовідносини трудящих з органами соціального страхування з приводу 

кожного з видів матеріального забезпечення; правовідносини органів, які 

здійснюють соціальне страхування, з іншими організаціями та особами, 

спрямовані на створення реальних можливостей матеріального забезпе-

чення трудящих (В.С. Андрєєв).

5. Соціально-страхові відносини складаються з двох великих груп. 

По-перше, це власне відносини по соціальному страхування, які опо-

середковують створення, розподіл і перерозподіл фондів соціального 

страхування; щодо реалізації прав трудящих (у деяких випадках – чле-

нів їх сімей) на матеріальне забезпечення і соціальне обслуговування; з 

управління соціальним страхуванням. По-друге, відносини, пов’язані із 

соціальним страхуванням, зокрема, щодо розширення і використання 

матеріальної бази для проведення оздоровчо-профілактичних заходів, а 

також у зв’язку з експертизою працездатності.

Оскільки соціальне страхування є складовою частиною соціального 

забезпечення, йому притаманні усі конститутивні ознаки, які характери-

зують останнє. Як справедливо відзначає Р. І. Іванова, ці характеристики 

включають в себе: 1) об’єктивні підстави, що викликають потребу в осо-

бливому механізмі соціального захисту щодо підтримки (надання) певного 

рівня життєзабезпечення; 2) особливі фонди, джерела соціального забез-

печення; 3) особливі способи утворення цих фондів; 4) особливі способи 

надання засобів до існування; 5) закріплення правил надання соціального 

забезпечення в соціальних (у т.ч. правових) нормах1. Причому кожен з цих 

складників вбудований у ті чи інші правовідносини. І навряд чи предмет 

права соціального забезпечення збагатиться, якщо, наприклад, він буде 

охоплювати відносини формування фондів соціального страхування, хоча 

саме існування цих фондів характеризує сформовану у певний історичний 

період систему соціального забезпечення тієї чи іншої країни.

1 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р.И. 

Иванова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С. 8, 9.
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У якості висновків сформулюємо такі тези.

Правовідносини, що виникають у системі соціального страхування, не 

можуть бути предметом правового регулювання лише однієї галузі права. 

Вони утворюють сферу міжгалузевого правового регулювання. Більше 

того, запровадження єдиного соціального внеску потребує подальшого 

наукового дослідження галузевої належності відповідних зв’язків.

Лише ті соціально-страхові правовідносини, які супроводжують ме-

ханізм надання матеріального забезпечення і соціальних послуг у межах 

відповідної організаційно-правової форми є предметом права соціального 

забезпечення.

Комплексний підхід до загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування не дає підстав для висновку про можливість зведення 

усіх зв’язків, які виникають між учасниками даної системи, до єдиного 

правового відношення.

Сіньова Л.М.,
юрист І категорії кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОСТАРБАЙТЕР» 
І «ГАСТАРБАЙТЕР» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

У Конституції України проголошено право громадян на соціальний за-

хист і встановлено державні гарантії його здійснення. Згідно зі ст. 46 

Конституції України це право включає право громадян на забезпечення 

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

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також старості 

та в інших випадках, передбачених законом1.

Слід зазначити, що правовий статус осіб, яких було примусово ви-

везено до Німеччини та держав-союзниць під час Другої світової війни з 

метою застосування їх праці, і які повернулися та проживають на терито-

рії України, не в повній мірі визначений у чинному законодавстві України. 

Це обмежує права зазначених осіб на соціальний захист з боку держави, 

саме тому набуває особливої актуальності проведення дослідження за-

гальнотеоретичних проблем правового забезпечення соціального захисту 

остарбайтерів в Україні в сучасних соціально-економічних умовах.

1 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 бе-

резня 2009 р.: (відповідає офіц. текстові) – К.: Вид. Паливода А.В. 2009. (Закони 

України).
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Проблеми соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Другої 

світової війни, були предметом дослідження у працях українських вчених-

правників, а саме: В.М. Андріїва, Н.Б. Болотіної, М.І. Іншина, О.Т Пана-

сюка, С.М. Прилипка, О.В. Тищенко, В.І. Щербини, О.М. Ярошенка та 

інших. Окремі аспекти соціально-правового захисту остарбайтерів роз-

глядаються й у дослідженнях інших науковців. Детально дану проблему 

досліджувала автор даних тез1. Проте, питання щодо розмежування по-

нять «остарбайтер» і «гастарбайтер» в законодавстві України трактуються 

неоднозначно, що й обумовлює необхідність приділення цьому питанню 

додаткової уваги.

В юридичній енциклопедії термін «остарбайтери» (від нім. Ost – схід 

і Arbeiter – робітник) – це особи, які в роки Другої світової війни були 

насильницьким шляхом вивезені з окупованої території СРСР на приму-

сові роботи до Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни 

з Радянським Союзом або на території окупованих ними інших держав2. 

У Великому універсальному словнику української мови термін «остарбай-

тер» (нім. Оstarbeiter з Ost – схід і Arbeiter – робітник) означає громадян 

країн Східної Європи, примусово вивезених під час Другої Світової війни 

в Німеччину для робіт у промисловості й сільському господарстві3. Тлу-

мачний словник сучасної української мови визначає термін «остарбай-

тер» – робітник або робітниця походженням із Східної Європи, які при-

мусово працювали на заводах, шахтах і фермах у Німеччині та Австрії під 

час Другої світової війни4. Водночас, чинне законодавство України у сфері 

соціального забезпечення не містить правового визначення поняття осіб, 

яких було примусово вивезено до Німеччини та її держав-союзниць, так 

само відсутнє в чинному законодавстві й поняття терміну «остарбайтер», 

не визначено його юридичну природу та правовий зміст.

1 Сіньова Л.М. Державна політика України у сфері соціального захисту остар-

байтерів: правові питання // Наука і правоохорона. – № 2 (12). – 2011. – Частина 

ІІ. – С. 183–188; Сіньова Л.М. Соціально-правовий захист остарбайтерів в Україні: 

проблеми і шляхи вирішення // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник 

наукових праць № 22. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля, 2011. – с. 640. – С. 624-630; Сіньова Л.М. Сучасний стан соціальної 

захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення 

//Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2012. – №2 (6). C. 374-

379.
2 Юридична енциклопедія. В. 6 т. / [Редкол.: Ю. С. Шемшученко] (голова редкол.) 

та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 720 с. – С.368.
3 Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української мови. / О. Я. За-

горуйко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 768 с. – С. 288.
4 Тлумачний словник української мови близько 50 000 слів / [укладач І. М. За-

біяка]. – К.: Арій, 2007. – 512 с. – С. 282.
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У науковій літературі юридичного, історичного, політичного та ін-

шого спрямування також відсутній єдиний підхід до розуміння терміну 

«остарбайтер». Як правило, використовуються такі категорії, як «жертви 

нацистських переслідувань» та «особи, які були насильно вивезені з тери-

торії колишнього Радянського Союзу на примусові роботи на територію 

Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім 

Радянським Союзом, або на території окупованих ними інших держав».

Незважаючи на відсутність законодавчого визначення «остарбайтер» 

у законодавстві України та в правовій літературі, цей термін останнім 

часом досить часто використовується. Він зустрічається в засобах масової 

інформації, в мережі Інтернет, нерідко використовується у побутовому 

спілкуванні.

Своє бачення терміну «остарбайтер» запропонував О. Святун, зазна-

чивши, що в англомовних країнах це «сухий», але універсальний термін 

«forced laborer» (нім. zwangsarbeiter) – примусовий робітник, а іноді вико-

ристовується слово «slave» – раб. Більш того, в той час існували ще й інші 

категорії робітників, такі як: «фремдарбайтер» (нім. fremdarbeiter – «іно-

земний робітник») – це німецький термін, що визначає робітників із країн 

Скандинавії та Італії, «цвангсарбайтер» (нім. zwangsarbeiter – «примуше-

ний робітник») – ця категорія складалася з двох груп: 1) мілітерінтернірте 

(нім. militarinternierte – «військово-інтерновані») – це були військовопо-

лонені із країн Европи; 2) цівільарбайтер (нім. zivilarbeiter – «цивільний 

робітник») – цей термін загалом визначав польських полонених1.

Слід зазначити, що названий термін «остарбайтери» охоплював майже 

всі національності Радянського Союзу, окрім робітників з країн При-

балтики, які знак «Ost» не носили і до «остарбайтерів» не належали. Вод-

ночас, існувала також категорія осіб, які їхали на початку вербування до 

Німеччини або її союзників добровільно.

За даними німецької сторони, станом на травень 1942 р. понад 60 % 

«східних робітників», які знаходилися в рейху, працювали в сільському 

господарстві, 5,7% – у видобувній промисловості, 5,8% – у металургії, 

11% – у машинобудуванні, 2,3% – у хімічній промисловості, 1,4% – в 

електротехнічній промисловості, 3,1% – на залізниці. Поступово ситуація 

дещо змінювалася, і вже в липні 1942 р. у сільському господарстві Німеч-

чини було задіяно 42,2% остарбайтерів, решта працювала в промисловості 

й на будівництві. У грудні 1944 р. з 2,1 млн. зареєстрованих «східних ро-

бітників» в сільському господарстві працювало 725 тис. (35,8%)2.

1 Святун О. Остарбайтери // О. Святун/ Політика і час. – 2001. – № 4. – С. 49.
2 Потильчак О. Трудові ресурси радянських військовополонених та «остарбайте-
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Політику примусової праці націонал-соціалісти назвали «Auslanderein-

salz», що в перекладі на українську мову означає використання примусової 

праці іноземців. Побудова економіки на праці «з-під палиці» після забо-

рони рабства у ХІХ ст. стала безпрецедентним випадком у сучасній історії. 

Отже, вчиняючи нечувані в історії злодіяння, керівництво гітлерівської 

Німеччини ігнорувало всі міжнародні норми ведення війни і ставлення 

армії до мирного, беззахисного населення. Юридично остарбайтери пере-

бували поза німецьким трудовим правом. Робітники із Радянського Союзу 

були позбавлені багатьох соціальних гарантій, які розповсюджувались 

на німецьких та інших іноземних робітників, в першу чергу, загального 

соціального страхування, страхування від нещасного випадку, реалізації 

права на відпустку та ін.

Аналізуючи викладене вище, можна зазначити, що дискримінацій-

ними були розпорядження та накази німецького уряду під час Другої 

світової війни щодо остарбайтерів у галузі трудового та соціального ні-

мецького законодавства. І незважаючи на те, що на сьогоднішній день в 

Україні остарбайтерів залишилося дуже мало, зважаючи на їх вік (більше 

80 років) вони продовжують нести на собі відбиток подій Другої світової 

війни та відчувати свою незахищеність з боку держави. Отже, зазначений 

термін нині виводять від німецького оstarbeiter – «східний робітник». Так, 

німецький термін визначає осіб, які були насильно вивезені гітлерівцями 

зі східних окупованих територій під час Другої світової війни на роботу до 

Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з Радянським 

Союзом, або на території, окупованих ними, інших держав.

Після Нюрнберзького процесу Німеччина невільникам з усіх при-

гноблених країн – жертвам гітлерівського фашизму виплачувала певну 

компенсацію за використану працю за весь час їхнього перебування у 

неволі. Це рішення послідовно виконувалось. В 70-рр. ХХ ст. Франція, 

Бельгія та ряд інших країн Західної Європи також почали одержувати від 

Німеччини грошову компенсацію для колишніх в’язнів. В подальшому 

список країн-одержувачів розширився. В 1971-1973 рр. кошти для компен-

сації були надані Польщі для тих, хто піддався медичним експериментам, 

у 80-рр. – для поляків, насильно вивезених до Німеччини. Оскільки уряд 

СРСР відмовився від будь-яких виплат з боку Німеччини, жертви нацизму 

з України і всього колишнього СРСР були позбавлені цього відшкоду-

вання. Вони навіть не знали, що мають на нього право1.

рів» з України у нацистській військовій економіці в роки Другої світової війни / По-

тильчак О. – К.: «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 49 с. С.29.
1 Український національний фонд «Взаєморозуміння і примирення» // [Електро-

нний ресурс] – Режим доступу: / http://www.unf.kiev.ua/main.php?id=3&lang=ua.
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Варто зазначити, що доволі часто плутають поняття «остарбайтер» і 

«гастарбайтер». У німецькій мові поняття «гастарбайтер» спочатку мало 

інший зміст. Воно було запроваджене в ужиток з метою заміни терміну, 

що існував до цього – «Фремдарбайтер» (нім. Fremdarbeiter), який існу-

вав ще з нацистських часів і позначав працівників, привезених з метою 

примусових робіт до Німеччини. Новий термін не ніс негативного за-

барвлення попереднього терміну і позначав працівників, які добровільно 

приїхали на роботу до Німеччини на запрошення німецького уряду. У 

словниках початку дев’яностих це слово було зафіксовано з наголосом 

на німецький зразок «гастарбайтер». Проте дуже скоро в розмовній мові 

наголос змістився на кінець слова «гастарбайтер». Почасти, особливо в 

малограмотному соціальному середовищі, використовуються помилкові 

варіанти «гастрабайтер», «гастробайтер», рідше – «гастрайбайтер»1.

Наприклад, у газеті «Урядовий кур’єр» від 05.12.2008 р. неправильно 

застосували термін «остарбайтери» – в статті «Остарбайтери повертаються 

додому» розглянуто сучасний стан іноземних робітників, які перебували 

та працювали на території України незаконно2. У журналі «Юридичний 

журнал» № 11 (113) 2011 р. була надрукована й стаття автора цих тез під на-

звою «Деякі питання соціально-правового захисту гастарбайтерів в Укра-

їні» з юридичною помилкою. Так, на стор. 42 редактор журналу на власний 

розсуд виправила термін «остарбайтер» на «гастарбайтер», що призвело 

до неправильного застосування визначення «остарбайтер». Як бачимо, 

сучасне суспільство й дотепер не розуміє відмінність цих понять.

Якщо порівнювати становище остарбайтерів з гастарбайтерами, то 

можна дійти невтішних висновків. З розпадом Радянського Союзу масо-

вого явища набуло безробіття. Нині все більше і більше українців прагнуть 

жити та працювати за кордоном. Причини прості і зрозумілі: люди на-

магаються підвищити добробут, покращити умови проживання та отри-

мати новий досвід. Основні проблеми їх соціального захисту пов’язані з 

необхідністю реалізації підвищення рівня життя, раціоналізацією соціаль-

ної політики, забезпеченням сприятливих умов, належним фінансуван-

ням програм з соціального забезпечення. Вирішення вказаних проблем 

є надзвичайно важливим завданням, що спрямоване, перш за все, на 

формування почуття гордості за високу суспільну оцінку, підвищення та 

зростання матеріального добробуту осіб.

1 Гастарбайтер // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/

wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9

%D1%82%D0%B5%D1%80.
2 Остарбайтери повертаються додому // Урядовий кур’єр від 05.12.2008 р. – 

№ 229 – С. 3.
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Отже, створення державного соціально-правового механізму захисту 

зазначених осіб та визнання його формування є одним з пріоритетних 

напрямів державної соціальної політики вкрай важливе для утвердження 

у суспільстві почуття власної гідності та гордості за власну державу.

Синчук С.М.,
канд. юрид. наук, доц.,

доцент кафедри трудового, 
аграрного та екологічного права

Львівського національного університету імені Івана Франка

ЦІЛЬОВЕ СПРЯМУВАННЯ 
ЯК КРИТЕРІЙ ВИДОВОГО ПОДІЛУ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Спільність всіх видів соціальної допомоги, яка дозволяє їх узагальнити, 

полягає у цільовому спрямуванні – бути матеріальною підтримкою 

особи за обставин, коли вона самостійно з поважних причин не в змозі 

отримати відповідний індивідуальним (чи сімейним) потребам дохід 

від трудової діяльності на рівні суспільно встановлених стандартів або, 

коли сукупний дохід сім’ї є об’єктивно недостатнім для задоволення 

соціальних потреб особи. Водночас така мета є узагальнюючим критерієм 

для соціальних допомог, кожна із яких має конкретне індивідуалізоване 

призначення.

Найбільш поширеним цільовим спрямуванням виплати соціальної до-

помоги є компенсація особі втраченого заробітку. Ті соціальні допомоги, 

які мають на меті грошове відшкодування фізичній особі об’єктивно або 

умовно-об’єктивно втраченого, зменшеного або незаробленого в резуль-

таті настання соціального ризику трудового доходу, назвемо соціальними 

компенсаціями. Термін «компенсація» (лат. «compensatio» – урівнова-

ження, відновлення) характеризує зміст соціальної допомоги, яку сус-

пільство надає конкретній потребуючій особі.

Розрізняємо дві групи соціальних компенсацій. Перша: виплачується 

застрахованій в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування особі, що втратила трудовий дохід, у розмірі еквівалентному її 

середньомісячному заробітку. Систему таких виплат складають: соціальні 

виплати особі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; щомісячні 

страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання у разі часткової чи повної втрати працездат-

ності і т.п. Друга: охоплює грошові відновлення фізичній особі умовно-

об’єктивно незаробленого внаслідок соціального ризику трудового до-
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ходу, якщо такий випадок прямо не пов’язаний із особою отримувача. Для 

прикладу: непрацююча фізична особа постійно надає соціальні послуги 

інвалідам, громадянам похилого віку, які нездатні до самообслуговування 

та потребують постійного стороннього догляду1. Тут соціальним стандар-

том може бути мінімальна заробітна плата, оскільки презюмується, що 

особа, вступаючи у трудові правовідносини могла отримати дохід на рівні 

мінімальної соціальної гарантії, встановленої для працівників. Держава 

зобов’язана компенсувати зумовлену суб’єктивно-об’єктивними чинни-

ками неможливість особи отримати трудовий дохід (рішення про догляд 

непрацездатного члена сім’ї особа приймає самостійно, однак її рішення 

спричинене соціальним ризиком об’єктивного характеру).

Ефективність заміщення соціальними виплатами заробітку особи є 

достатньо низькою, однак функціональна характеристика цього виду со-

ціального забезпечення не змінюється. Відповідно до законодавства Укра-

їни розмір допомог, пов’язаних із заробітком особи змінюється в межах 

50-100% заробітку особи.

Наступним цільовим спрямуванням виплати соціальних допомог 

є відшкодування шкоди, завданої здоров’ю особи. Ці виплати є різно-

видом підвищеного розміру соціальної компенсації разового характеру 

потерпілому чи членам його сім’ї. Відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-

падку на виробництві чи професійного захворювання, що спричинило 

втрату працездатності»2 потерпілий (чи його сім’я) від нещасного випадку 

чи професійного захворювання отримує разову соціальну компенсацію 

стійкої втрати працездатності (у відсотках до ступеня втрати особою пра-

цездатності та еквівалентно заробітній платі особи) або у випадку смерті 

потерпілого – у відсотках до заробітної плати померлого та кількості не-

працездатних членів сім’ї, які перебували на його утриманні.

Ще одним призначенням виплати соціальної допомоги є матеріальна 

підтримка тих осіб, які, перебувають у скрутному матеріальному стано-

вищі, не зважаючи на факт здійснення ними трудової діяльності та не 

залежно від отримання будь-яких інших грошових виплат соціальної чи 

1 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним осо-

бам, які надають соціальні послуги. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 29 квітня 2004 р. N 558 // Офіційний вісник України від14.05.2004. – 2004 р., 

№ 17, стор. 83, стаття 1188, код акту 28756/2004.
2 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви-

падку на виробництві чи професійного захворювання, що спричинило втрату працез-

датності. Закон України від 23 вересня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 

1999. – №46-47. – Ст.403.
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несоціальної природи. Законодавчо визначене у фіксованому розмірі 

щодо прожиткового мінімуму грошове зобов’язання держави за рахунок 

коштів державного бюджету матеріально підтримати особу позначимо 

терміном «соціальна підтримка». Відповідно до чинного законодавства 

України прикладами соціальної підтримки є: 1) соціальні допомоги на 

дітей одиноким матерям, що виплачуються як різниця 50% прожиткового 

мінімуму та середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні 6 міс., 

однак не менше 30 % прожиткового мінімуму. (ст.ст. 18-1-18-3 Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»1); 2) державні соціальні 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам (ст. 2, ч.3,4 ст.10 За-

кону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям – інвалідам»2).

Схожим на перший погляд є наступний вид соціальної допомоги – 

соціальна дотація. Така незвична пропозиція обраного терміна зумов-

лена україномовним роз’ясненням слова дотація як матеріальної допо-

моги, доплати (лат. dotatio – дар, пожертва)3. Вона аж ніяк не вказує на 

його фінансово-правову природу. Значеннями терміну «дотація» у еко-

номічному словнику є: 1) державні грошові допомоги у вигляді доплат, 

що надаються громадянам або організаціям для покриття збитків або на 

спеціальні цілі; 2) грошові кошти, що надаються бюджетом особі при не-

достатності її власних доходів4.

Соціальною дотацією назвемо вид соціальної допомоги, яка випла-

чується як різниця між суспільно встановленим мінімальним соціальним 

стандартом, необхідним для життєдіяльності людини та сукупним дохо-

дом, який отримує особа. Держава як зобов’язаний суб’єкт доплачує по-

требуючій відповідно до соціальних стандартів особі потрібний рівень со-

ціальної доплати. Соціальними дотаціями, на нашу думку можна вважати 

соціальні допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування 

та малозабезпеченим сім’ям (ст.ст.16-18 Закону України «Про державну 

1 Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Закон України від 21 листопада 1992 р. (в 

редакції Закону від 22 березня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 

№20. – Ст.102.
2 Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам. 

Закон України від 16 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 

№1. – Ст.2.
3 Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бу-

сел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. – С.323.
4 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Ло-

зовский, Стародубцева Е.Б. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Инфра, 2007. – 495 с. – 

(Библиотека словарей «Инфра-М»)
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допомогу сім’ям з дітьми»1; ч.1. ст.5 Закону України «Про соціальну до-

помогу малозабезпеченим сім’ям»2).

У США програми соціальних дотацій називають програмами додатко-

вого соціального доходу. При цьому законодавчо встановленими є єдині 

загальнонаціональні стандарти непрацездатності, а розміри виплат зале-

жать від інших доходів отримувачів додаткового соціального доходу, тобто 

доплачуються до рівня гарантованого соціального мінімуму в державі.3 

Самостійно зароблений дохід особи, що претендує на додатковий соці-

альний дохід повинен бути не нижчим від ¾ межі бідності.

Наступним різновидом соціальної допомоги є соціальні відшкодо-

вання. Ними є виплати соціально-забезпечувального характеру, основним 

цільовим призначенням яких є покриття (повністю або частково) особис-

тих витрат людини на придбання соціально-необхідних товарів чи послуг 

(негрошових форм соціального забезпечення), які за законодавством вона 

може отримати за рахунок суспільних коштів. У вітчизняному законодав-

стві цей вид соціальної допомоги називають грошовими компенсаціями, 

у науковій літературі – компенсаційними виплатами. Термін, пропоно-

ваний нами для позначення соціальних допомог зазначеного виду зу-

мовлений лексичним значенням слова «відшкодовання» – кошти, якими 

компенсують які-небудь витрати; покриття витрат особи4. Прикладом 

соціального відшкодовання відповідно до чинного законодавства є кошти, 

які виплачуються замість санаторно-курортної путівки на оздоровлення 

або для покриття особистих витрат на таке лікування5, а також виплати на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалі-

дів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями6.

1 Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Закон України від 21 листопада 1992 р. (в 

редакції Закону від 22 березня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 

№20. – Ст.102.
2 Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Закон України від 

1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №35. – Ст.290.
3 Лебедева Л. Ф США: государство и социальная политика / Л. Ф. Лебедева ; [отв. 

ред. В. А. Федорович] ; Ин-т США и Канады РАН. – М. : Наука, 2007. – С.227-229.
4 Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бу-

сел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. – С.185.
5 Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного ліку-

вання деяким категоріям громадян. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 17.06.2004 р. №785 // Офіційний вісник України від 02.07.2004 р. – 2004р., №24, 

стор.69, ст.1598, код акту 29169/2004.
6 Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслу-

говування автомобілів та на транспортне обслуговування. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 228 // Офіційний вісник від 26.02.2007. – 
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Соціальні надбавки як додана до соціальної виплати, що виплачується 

особі, сума коштів є ще одним видом соціальної допомоги. Вони покли-

кані відновити додаткові затрати, змушено понесені особою у складних 

життєвих обставинах1. Соціальні надбавки є засобом вирівнювання ма-

теріального забезпечення нужденних осіб у тих випадках, коли відповідно 

до сімейного законодавства вони мають зобов’язання щодо утримання 

непрацездатних членів сім’ї. Іншим прикладом додаткових витрат особи, 

може бути об’єктивно зумовлена необхідність оплачувати послуги постій-

ного медичного чи стороннього догляду. За таких умов особа має право 

на соціальні надбавки як ще один вид соціальної допомоги.

Звичайно кожен вид соціальних допомог має свої особливості. Вод-

ночас їх систематизація потрібна не лише з навчальною метою, а з метою 

упорядкування відносин зазначеного виду. Науково обґрунтована сис-

тема допомог в соціальному забезпеченні допоможе створити додаткові 

можливості удосконалення законодавства та сприятиме створенню більш 

зручних для використання та застосування кодифікованих галузевих нор-

мативних актів.

Підсумовуючи наукове дослідження, вважаємо, що відмінність у ці-

льовому призначенні кожного із видів соціальних допомог дозволяє згру-

пувати їх за видами: соціальна компенсація, соціальна підтримка, соці-

альна дотація, соціальне відшкодовання, соціальна надбавка.

Соколова Н. А.,
канд. юрид. наук,

зав. кафедрой трудового права
Омской юридической академии

К ВОПРОСУ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИРОДЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В настоящее время проблемы отраслевого деления в российском праве 

по-прежнему остаются актуальными. Особенно остро они стоят в тех 

сферах, где проводятся реформы, сопровождающиеся изменением поли-

тических, экономических, правовых подходов (чаще всего, пересмотром 

соотношения частноправового и публично-правового компонентов) к ре-

гулированию той или иной деятельности. В полной мере это относится и к 

2007 р., № 12, стор. 85, ст. 446, код акту 38815/2007.
1 Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права со-

циального обеспечения : [монография] / В. С. Аракчеев. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2001. – С.97.
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сфере здравоохранения. Сегодня эта отрасль представляет собой сложное 

сочетание многоэлементных отношений по реализации важнейшего кон-

ституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

обуславливающих необходимость в адекватном системном правовом ре-

гулировании.

Не ставя перед собой задачу провести развернутый анализ отраслевой 

принадлежности всех норм, регулирующих оказание медицинской по-

мощи, скажем лишь, что, по нашему мнению, для сферы предоставления 

медицинских услуг свойственно комплексное правовое регулирование, 

сочетающие в себе положения различных отраслей права. Это детермини-

ровано разными причинами, среди которых важнейшее место занимают 

конституционные гарантии предоставления гражданам бесплатной ме-

дицинской помощи, предопределяющие наличие разных оснований для 

возникновения отношений по получению медицинской помощи. Чаще 

всего, они носят социально-обеспечительный характер.

Стоит отметить, что кажущаяся очевидность данного вывода разделя-

ется далеко не всеми специалистами, особенно представителями цивили-

стической науки. Так, на протяжении нескольких лет многие авторы от-

стаивают позицию о гражданско-правовом характере отношений, связан-

ных с предоставлением и получением медицинских услуг независимо от 

того, являются ли данные услуги встречным предоставлением по договору 

возмездного оказания платных медицинских услуг, социально-страховым 

обеспечением по обязательному медицинскому страхованию или видом 

обеспечения в системе государственного социального обеспечения1.

В тоже время в науке права социального обеспечения отношения, 

связанные с бесплатным медицинским обслуживанием, традиционно от-

носились к предмету данного отрасли права. Сторонниками этого подхода 

являются такие известные теоретики права социального обеспечения как 

В.С. Андреев, Р.И. Иванова, Т.В. Иванкина и др.2.

1 См. подробнее: Данилочкина Ю.В. О единообразии регулирования оказания 

медицинских услуг в Российской Федерации // Медицинское право. 2008. № 2; Козь-

миных Е. «Бесплатные» медицинские услуги как форма возмездных отношений // 

Российская юстиция. 2002. № 12; Мохов А.А., Мелихов А.В. Деятельность по оказанию 

медицинских услуг – разновидность деятельности предпринимательской // Медицин-

ское право. 2006. № 2; Ситдикова Л.В. Особенности заключения договора оказания 

медицинских услуг // Социальное и пенсионное право. 2010. № 4.
2 См. об этом: Андреев В.С. Право социального обеспечения: учебник. М.: Юрид. 

лит., 1987; Иванкина Т.В. Проблема правового регулирования распределения обще-

ственных фондов потребления. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1979; Ива-

нова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. 

М.: Изд-во МГУ, 1983.
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Очевидно, что в современных условиях не может сохраняться исклю-

чительно государственный характер медицинского обслуживания. На наш 

взгляд, источник финансирования, за счет которого пациент получает ме-

дицинскую помощь, оказывает существенное влияние на правоотноше-

ния, субъектом которых он становится, что в конечном итоге предопреде-

ляет и их отраслевую принадлежность. Таким образом, сложная правовая 

природа медицинских услуг, которые могут выступать объектом обще-

ственных отношений, регулируемых и правом социального обеспечения, 

и гражданским правом, предполагает использование межотраслевого 

подхода. Указанный вывод носит не только и не столько теоретический 

характер. Нельзя не обратить внимание на то, что законодатель последо-

вательно, хотя и не без проблем, выстраивает систему специальных норм, 

определяющих «правила игры» при получении бесплатной медицинской 

помощи, отличных от регламентации получения платных медицинских 

услуг в рамках гражданско-правового договора.

Для наиболее полного представления о сходствах и отличиях оказания 

медицинских услуг в рамках социально-обеспечительных и гражданско-

правовых отношений весь процесс существования указанных правоотно-

шений можно разделить на этап их возникновения, реализации и окон-

чания. Каждому из этих этапов присущи специфические особенности, 

характерные только для медицинских услуг, предоставляемых в рамках 

отношений определенной отраслевой принадлежности. Прежде чем при-

вести примеры данных отличий, напомним, что медицинская помощь 

может предоставляться бесплатно, то есть без привлечения собственных 

средств гражданина (или точнее любых частных денежных средств). В 

таком случае источником финансирования медицинской помощи могут 

быть бюджетные средства (например, при предоставлении медицинской 

помощи определенного вида: психиатрической, наркологической и др.) 

или страховые средства (при оказании помощи, входящей в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования). Если не привлекаются 

средства публичных источников, то гражданин может самостоятельно 

заплатить за оказанные услуги (в том числе посредством системы добро-

вольного медицинского страхования, тем самым уменьшая имуществен-

ный риск несения повышенных расходов) или за него может заплатить 

третье лицо (например, работодатель или благотворитель). Следует также 

иметь в виду что, несмотря на существенные различия, всем случаям ока-

зания медицинской помощи присущи и сходные черты. Так, например, 

качественной медицинскую помощь можно будет признать, если были 

совершены необходимые (достаточные, минимальные) медицинские ма-

нипуляции и использованы требуемые лекарственные средства. Допол-
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нительные характеристики медицинской услуги, также влияющие на ее 

качество, могут быть установлены в договоре об оказании услуг или в 

программе обязательного медицинского страхования. В этом случае речь 

может идти о дифференцированном, отраслевом подходе к регулирова-

нию соответствующих правоотношений.

Продолжая эту мысль нужно сказать, что и при возникновении право-

отношений по оказанию бесплатной медицинской помощи, действует ряд 

правил, неприменимых к платным услугам. Речь идет о порядке выбора 

медицинской организации. Если для получения платных услуг пациент 

самостоятельно и свободно выбирает контрагента, то в системе социаль-

ного обеспечения он должен подчиняться ряду правил, например, для 

получения специализированной медицинской помощи не достаточно во-

леизъявления гражданина, здесь требуется еще и направление врача (ст. 21 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»1 (далее – Закон об основах 

охраны здоровья граждан)).

Говоря о содержании правоотношений по получению медицинских 

услуг, следует вспомнить о принципе диспозитивности договора, который 

означает, что стороны сами определяют его содержание. В рассматривае-

мых отношениях можно говорить об условиях, в том числе сроках оказа-

ния медицинской помощи. При оказании медицинской помощи за счет 

средств бюджетов или обязательного медицинского страхования эти усло-

вия определяются территориальной программой государственных гаран-

тий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, принимаемой 

на соответствующий период2. И наконец, в том случае если отношения 

по оказанию медицинской помощи сопровождаются неблагоприятным 

исходом, спровоцированным некачественным оказанием медицинской 

помощи в системе ОМС применяются специальные санкции.

В частности, в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29 но-

ября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»3 при не оказании или некачественном оказа-

нии медицинской помощи страховая медицинская организация вправе 

не производить оплату или полную плату оказанных медицинских услуг, 

а также имеет право взыскать с медицинской организации штраф, раз-

1 СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724.
2 См., например: Постановление Правительства Омской области от 12 декабря 

2012 г. № 262-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» // Омский вестник. 2012.14 декабря.
3 СЗ РФ. 2010. № 49, ст. 6422.
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мер которого определяется договором на оплату и оказание медицинской 

помощи.

Будет справедливым заметить, что в случае окончания отношений 

по оказанию бесплатных медицинских услуг неудовлетворительным ре-

зультатом, специальный механизм ответственности недобросовестного 

исполнителя услуги предусмотрен только в системе обязательного ме-

дицинского страхования. Если медицинские услуги предоставлялись 

за счет средств бюджета, то привлечь организацию, предоставлявшую 

некачественные медицинские услуги, к какой-то дополнительной фи-

нансовой ответственности возможности нет. Здесь должны применяться 

общие механизмы защиты нарушенного права. В частности, механизм 

защиты прав потребителей. Однако вопрос о его использовании в отно-

шении различных видов социального обеспечения во многом представ-

ляется спорным, и требует глубокого научного исследования. По нашему 

мнению, в рассуждениях о возможности применения механизма защиты 

прав потребителей к отношениям в сфере обязательного медицинского 

страхования самым важным является практическая возможность наибо-

лее полно защитить нарушенные права потребителя медицинских услуг. 

В связи с этим представляется правильным рассматривать специальные 

правила защиты прав потребителей как институт, имеющий межотрасле-

вое значение. Основная проблема применения механизма защиты прав 

потребителей, даже при признании его институтом межотраслевого ха-

рактера, состоит в том, что особенности бесплатного медицинского об-

служивания не позволяет использовать соответствующие инструменты на 

практике в полной мере. Проиллюстрировать это можно на следующем 

примере. Пациент, получающий бесплатную медицинскую помощь, не 

рискует собственными денежными средствами, следовательно, как ми-

нимум реальный ущерб в виде произведенных расходов в таких отно-

шениях отсутствует. Формально расходы несет страховая медицинская 

организация, которая, как уже упоминалось, имеет право не оплачивать 

или оплачивать не в полном объеме некачественные медицинские услуги. 

По нашему мнению, практическая возможность применения механизма 

защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг по ОМС 

существенно ограничена. Продолжая мысль о межотраслевом характере 

данного механизма, скажем, что в рамках социально-страховых отноше-

ний имеет смысл использовать лишь некоторые положения Закона РФ от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»1, например, те, 

что связаны с процессуальными преимуществами потребителя услуг.

1 Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 15. Ст. 766.
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Предоставление бесплатной медицинской помощи не только за счет 

фонда ОМС, но и за счет бюджетных источников, предопределяет пер-

спективность закрепления положений о специальном порядке защиты 

прав потребителей при оказании медицинских услуг в рамках обязатель-

ного медицинского страхования и государственного социального обеспе-

чения, например, в Законе об основах охраны здоровья граждан.

Подводя итог, следует еще подчеркнуть существенную значимость 

и приоритетность норм права социального обеспечения при предостав-

лении бесплатной медицинской помощи. Это детерминирует особый 

режим использования инструментов иных отраслей права, в частности 

механизма защиты прав потребителей, при регулировании социально-

обеспечительных отношений.

Тис Д.С.,
ст. преподаватель

кафедры трудового и социального права
УО «Гродненский государственный университет им Я. Купалы»

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Проблемы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь разрабо-

таны достаточно основательно. Вместе с тем следует отметить, что 

пенсионному обеспечению такой категории граждан, как научные работ-

ники, в Республике Беларусь не уделяется должного внимания.

«Стратегический курс Беларуси в XXI веке – это опора на новейшие 

достижения отечественной и зарубежной науки, современную образова-

тельную и информационную структуру, а также на другие инновационные 

факторы развития общества», – справедливо отмечает В.Г. Тихиня1. Сти-

мулирование развития научной деятельности, как необходимого условия 

экономического и социального развития Республики Беларусь, укрепле-

ние авторитета и независимости государства, невозможно без необходи-

мости стимулирования и социальной поддержки научных работников в 

целях роста результативности научного труда, эффективности деятельно-

сти научных организаций. Как нам представляется, наряду с заработной 

1 Тихиня, В.Г. Право и инновационныя политика государства: проблемы и пути 

их решения / В.Г. Тихиня // Инновационное развитие общества в условиях интеграции 

правовых систем : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Н.В. Сильченко (гл. ред.) 

[и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2013. –С.3-4.
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платой в качестве важного мотивационного фактора и элемента системы 

стимулирования научного труда выступает пенсионное обеспечение науч-

ных работников после завершения их трудовой деятельности. В большин-

стве экономически развитых стран высокий статус научных работников 

формировался и поддерживается как с помощью правовых механизмов, 

так и в силу традиций, выработанных и проверенных временем.

На данном этапе развития белорусского общества стоит вопрос по-

вышения конкурентоспособности экономики на основе развития науко-

емких производств и высоких технологий. Именно поэтому заработная 

плата и социальное обеспечение в секторе научной деятельности в Ре-

спублике Беларусь должны быть конкурентоспособны по отношению к 

оплате труда и социальному обеспечению в других странах. В противном 

случае сфера научных исследований будет по-прежнему обречена на отток 

высококвалифицированных кадров в другие отрасли или в зарубежные 

страны.

Ключевая роль научных исследований в реализации жизненно важной 

для страны стратегии перехода к инновационной социально ориентиро-

ванной модели экономического развития свидетельствует о том, что эта 

сфера особенно нуждается в целенаправленном реформировании пенси-

онного обеспечения научных работников.

В Республике Беларусь отсутствует стимулирование привлечения 

работников к научной деятельности в виде высокого пенсионного обе-

спечения. Пенсионное обеспечение научных работников Республики 

Беларусь входит в систему общего пенсионного обеспечения без каких-

либо исключений, связанных со статусом научного работника. Согласно 

ст. 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»1 право 

на пенсию по возрасту имеют: мужчины – по достижении 60 лет и при 

стаже работы не менее 25 лет; женщины – по достижении 55 лет и при 

стаже работы не менее 20 лет.

В тоже время, на основании статьи 26 Закона Украины «Об общеобя-

зательном государственном пенсионном страховании»2 граждане Укра-

ины имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 

1 О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апр. 1992 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 12.05.2009, № 19-3 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013.
2 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування // Законодавство 

України [Электронный ресурс]. – 2006 – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1058-15/print1364637078753643. – Дата доступа : 01.03.2013.
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возраста 60 лет и наличии страхового стажа не менее 15 лет не зависимо 

от половой принадлежности.

При сравнении общего назначения пенсий по возрасту в Республике 

Беларусь и Украине белорусские женщины имеют возможность более 

раннего выхода на пенсию (на 5 лет), но должны иметь больший стаж 

работы (на 5 лет). Мужчины же выходят на пенсию в одинаковом возрасте 

(60 лет), но в Республике Беларусь стаж требуется на 10 лет больше.

Однако следует отметить, что в Республике Беларусь существует Пе-

речень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет отдельным категориям медицинских и 

педагогических работников1, но в данный перечень не входят научные 

работники, а только педагогические, да и то не все.

В то же время в Законе Украины «О научной и научно-технической 

деятельности»2 определены условия назначения пенсионного обеспечения 

научных работников в данной стране. Пенсия научному работнику назна-

чается при достижении пенсионного возраста: мужчинами – 62 года, при 

наличии стажа работы не менее 25 лет, в том числе стажа научной работы 

не менее 20 лет; женщинам – не менее 20 лет, в том числе стажа научной 

работы не менее 15 лет и при возрасте 60 лет. При этом в стаж включа-

ется время научной работы не зависимо от наличия ученой степени или 

ученого звания у научного работника.

Из этого можно сделать вывод о том, что для назначения научным 

работникам пенсий в Украине мужчинам установлен более высокий пен-

сионный возраст (на 2 года), а также требуется стаж работы больше (для 

мужчин выше на 10 лет; для женщин – на 5 лет) по сравнению с общеуста-

новленными условиями пенсионного обеспечения.

Акцентируя внимание на стаже научной работы, как одного из юри-

дических фактов, требующихся для возникновения права на пенсионное 

обеспечение, следует отметить, что для лиц, работающих на должностях, 

которые согласно украинскому законодательству принадлежат к долж-

ностям государственного служащего, предыдущий стаж научной работы, 

приобретенный в государственных учреждениях, засчитывается в стаж 

1 Об утверждении перечня учреждений, организаций и должностей, работа в 

которых дает право на пенсию за выслугу лет отдельным категориям медицинских 

и педагогических работников: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

01.12.1992г., №724 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2013.
2 Про наукову і науково-технічну діяльність // Законодавство України [Электрон-

ный ресурс]. – 2006 – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. – 

Дата доступа : 01.03.2013.
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государственной службы, а для лиц, работавших (работающих) на долж-

ностях научных работников, предыдущий стаж государственной службы 

засчитывается в стаж научной работы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что украинский законо-

датель практически приравнивает статус научного работника к статусу 

государственного служащего. Такая тенденция прослеживается и в других 

странах. Во Франции работники сектора научных исследований имеют 

статус служащих, базовая пенсия которых выше, чем базовая пенсия в 

рамках общей пенсионной системы. В США научные работники явля-

ются государственными служащими, социальный пакет которых включает 

систему пенсионных и медицинских льгот.

Также следует обратить внимание на то, что при исчислении пенсии 

учитывается заработная плата научного работника по основному месту 

работы, и по выбору лица, обратившегося за пенсией, из периода, за ко-

торый учитывается заработная плата, исключается период до 60 календар-

ных месяцев подряд (можно исключить период с наименьшей заработной 

платой для увеличения коэффициента заработка) при условии, что этот 

период составляет не более 10% длительности научного стажа1.

В Республике Беларусь, начиная с 1 января 2000 года ежегодно при на-

значении пенсии 5-летний период, за который учитывается заработок для 

исчисления пенсии, а также 15-летний период, из которого он избирается 

обратившимся за пенсией, увеличиваются на один год, но не более чем до 

числа полных лет фактически имеющегося стажа работы, в период кото-

рой работник подлежал государственному социальному страхованию, и за 

него, а также им самим в предусмотренных законодательством о государ-

ственном социальном страховании случаях уплачивались обязательные 

страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь2.

Следовательно, к 2020 году при назначении пенсии будет учитываться 

весь стаж работы (25 лет) без каких либо исключений периодов трудовой 

деятельности.

Пенсии научным работникам по законодательству Украины назна-

чаются в размере 80% от сумм заработной платы. Это довольно высокий 

1 Право социального обеспечения в Украине : учебник / под общ. ред. Л.И. Ла-

зор, С.Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко. – Луганск: ООО «Виртуальная реальность», 

2010. – С. 261.
2 О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь, 17 апр. 1992 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 12.05.2009, № 19-3 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2013.
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коэффициент замещения пенсией заработной платы. Размер пенсии для 

научных работников в Республике Беларусь исчисляется, назначается и 

выплачивается на общих основаниях и не привязан к закрепленному про-

центному отношению заработной платы, как это существует в Украине.

Применительно к белорусской системе пенсионного обеспечения 

у научных работников отсутствует право на исключение определенных 

периодов из стажа работы при назначении пенсии. Однако такое право 

имеется у государственных служащих Республики Беларусь. Согласно ч.2 

ст.54 Закона «О государственной службе в Республике Беларусь»1 пен-

сия за выслугу лет государственным служащим назначается в размере 40 

процентов заработной платы за любые 5 лет подряд из последних 15 лет 

работы на государственных должностях. За каждый полный год стажа 

государственной службы свыше 20 лет размер пенсии увеличивается на 2 

процента заработной платы. При этом общая сумма пенсии не может пре-

вышать 50 процентов заработной платы государственного служащего.

Как видно из выше сказанного, размер пенсии у государственных 

служащих Республики Беларусь привязан к закрепленному процентному 

отношению заработной платы, что характерно для пенсии научных ра-

ботников в Украине. В Украине научные работники получают пенсию 

в закрепленном процентном отношении к заработной плате выше, чем 

в Республике Беларусь получают пенсию в закрепленном процентном 

отношении к заработной плате государственные служащие (80 и до 50% 

заработной платы соответственно). Следует также отметить, что процент-

ное отношение пенсии к заработку государственных служащих в Украине 

равно процентному отношению пенсии к заработку научных работников, 

размер которого составляет 80%2. Но, как правило, средняя заработная 

плата государственных служащих выше средней заработной платы на-

учных работников.

При сравнении правового положения научных работников и государ-

ственных служащих Украины, можно прийти к выводу о том, что основа-

ния на пенсионное обеспечение у этих категорий граждан имеют сходство 

при исчислении, назначении и выплате пенсий определенного вида, что 

нельзя сказать о правовом положении научных работников и государ-

ственных служащих в Республике Беларусь, где исчисление, назначение 

1 О государственной службе: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., N 204-З : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2008, N 316-З // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.
2 Про державну службу // Законодавство України [Электронный ресурс]. – 2006 – 

Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/page2. – Дата доступа : 

01.03.2013.
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и выплата пенсий государственным служащим существенно отличается 

от пенсий научным работникам и носит льготный характер.

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что научные работ-

ники в Украине имеют более высокий уровень пенсионного обеспечения 

по сравнению с научными работниками Республики Беларусь. В Украине 

государство устанавливает для научных (научно-педагогических) работ-

ников, имеющих необходимый стаж научной работы, пенсии на уровне, 

обеспечивающем престижность научной работы и стимулирует система-

тическое обновление научных кадров.

В целях увеличения престижности научного труда и стимулирования 

развития научной деятельности, как необходимого условия экономиче-

ского и социального развития Республики Беларусь, автор предлагает 

установить основания для пенсионного обеспечения научных работников 

в Республике Беларусь идентичные основаниям для пенсионного обеспе-

чения государственных служащих, что повысит пенсионное обеспечение 

работников науки в Республике Беларусь и не только отразит интересы 

общества, но и обеспечит социальную справедливость, основанную на 

соответствии трудового вклада в создание национального дохода и по-

лучаемой впоследствии его части в виде пенсий.

Тищенко О.В.,
канд. юрид. наук, доц.,

доцент кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
ЯК ПІДСТАВА РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Проблема співвідношення соціальної справедливості і права завжди 

була в центрі уваги науковців. Ще Аристотель писав, що соціальна 

справедливість є мірилом розподілу благ в суспільстві. Поняття справед-

ливості пов’язане з уявленням про державу… право служить критерієм 

справедливості1. Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 

від 16.12.1966 р., проголошено, що визнання гідності, властивої всім чле-

нам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою свободи, 

1 Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 
2000. – 239 с.-С.18.
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справедливості і загального миру1. Можливо в тому і полягає сучасне ро-

зуміння соціальної справедливості, щоб законодавча діяльність держави 

базувалася на принципах рівного захисту інтересів всіх членів суспільства. 

Як вказує Краснова Н., гуманність і справедливість законів в тому, щоб 

створити рівні умови найбільш повного самоствердження для всіх членів 

суспільства і адекватно оцінити якість їх діяльності та їх багатогранну со-

ціальну цінність. Проблема нерівних здібностей знімається створенням 

рівноправних умов соціального розвитку і відповідних винагород. Коли 

держава допускає недооцінку або переоцінку діяльності людей, вона по-

рушує принципи справедливості людей, що проявляється в майновому 

розшаруванні і моральному відчужені2. Насамперед це стосується право-

вого регулювання пенсійного забезпечення як одного з основних напрямів 

соціальної політики держави. Виокремлення серед пенсіонерів деяких 

категорій працівників, які згідно з чинним законодавством мають право 

на спеціальні пенсії (народні депутати, судді, працівники прокуратури 

тощо) є підставою для дискусій в суспільстві. Зокрема це питання стосу-

ється реформування пенсійного забезпечення суддів в Україні. Проте, За-

конами України «Про заходи законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» від 08.07.2011 р. №3668-VI (далі – Закон №3668-VI) 

(стаття 2 абзацу другого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні по-

ложення»), та «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. №2453-VI 

(стаття 138) впроваджено зміни розміру та інших умов виплати пенсій та 

щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці: обме-

жено десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які 

втратили працездатність, максимальний розмір щомісячного довічного 

грошового утримання суддів у відставці; скасовано підвищення розміру 

цієї виплати за стаж роботи на посаді судді понад 20 років на два відсотки 

заробітку за кожен рік, але не більше ніж 90 відсотків заробітку; базою 

для обрахування щомісячного довічного грошового утримання судді ви-

значено не грошове утримання судді, який працює на відповідній по-

саді, а грошове утримання судді, з якого було сплачено єдиний внесок 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; визначено не 

проводити індексації та інші перерахунки пенсій і щомісячного грошового 

утримання суддів у відставці, яким ці виплати призначені до набрання 

чинності Законом №3668-VI, до того часу, доки їх розмір не досягне зазна-

ченого максимального розміру; для суддів у відставці збільшено вік (з 60 до 

1 Про громадянські і політичні права: Пакт ООН від 16.12.1966// http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show 
2 Краснова Н.М. Моральні та соціальні аспекти поняття справедливості: [Елек-

тронний ресурс] – Режим доступу: http: // ntsaphi.univ.kiev.ua.
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62 років для чоловіків та з 55 до 60 років – для жінок), після досягнення 

якого вони мають право отримувати пенсію на умовах, передбачених стат-

тею 37 Закону України «Про державну службу», або щомісячне довічне 

грошове утримання; передбачено припинення виплати суддям у відставці 

щомісячного довічного грошового утримання у разі працевлаштування 

на посадах, які дають право на його призначення або право на призна-

чення пенсії в порядку та на умовах, визначених законами України «Про 

прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус 

народного депутата України», «Про державну службу».

Про дискусійний характер цих змін свідчить конституційне подання 

Верховного Суду України до Конституційного Суду України про відповід-

ність Конституції України (конституційності) положень статті 2, абзацу 

другого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсій-

ної системи» від 08.07.2011 р. №3668-VI, статті 138 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. №2453-VI стосовно зміни роз-

міру та інших умов виплати пенсій та щомісячного довічного грошового 

утримання суддів у відставці, яке знаходиться на розгляді в Конституцій-

ному Суді Україні з 17.05.2012 р.1.

У зв’язку з цим, варто звернути увагу на наступне:

1.Одним з початкових кроків підготовки концептуальних засад ре-

формування пенсійного забезпечення в Україні, став Указ Президента 

України від 1З.04.1998 року № 291/98 «Основні напрями реформування 

пенсійного забезпечення в Україні», яким наголошувалося, що у пен-

сійному забезпеченні громадян України ще є ряд проблем. Серед них: 

низький рівень пенсійного забезпечення; наявність значних переваг та 

пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників при од-

наковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення. У пенсійному за-

безпеченні принцип страхування реалізується не повною мірою і по суті 

носить адміністративно-розподільний характер, не забезпечує залежності 

розміру пенсії від розміру сплачених зборів (внесків). З метою покра-

щення даної ситуації, основними завданнями реформування пенсійного 

1 Подання Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ „При-

кінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про заходи щодо законодавчого за-

безпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668-VI, статті 

138 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 7 липня 2010 року № 2453-VI (у 

редакції Закону України від 8 липня 2011 року № 3668–VI) стосовно обмеження розмі-

рів і зміни інших умов виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання 

суддів у відставці: [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ccu.gov.ua.
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забезпечення визначались перегляд законодавства в частині впорядку-

вання надання пільг окремим категоріям працівників щодо пенсійного 

забезпечення1.

До вказаних категорій працівників віднесені судді, яким тривалий час 

згідно з чинним законодавством здійснювалася виплата пенсій та що-

місячного довічного грошового утримання суддів у відставці на особли-

вих пільгових умовах. Спроби законодавчо змінити пільгові умови щодо 

рівня пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів не 

узгоджувалися з позиціями Конституційного Суду, рішеннями якого вка-

зані зміни визнавалися неконституційними. Прикладом такої практики є 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними по-

даннями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» За-

кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону 

України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного дові-

чного грошового утримання) від 11.10.2005р. № 1-21/2005 та інші. На наш 

погляд, така ситуація створювала значний дисбаланс у системі пенсійного 

забезпечення України (на користь окремих категорій працівників) і по-

требувала нагальних змін.

Разом з тим, відповідно до правової позиції Конституційного Суду 

України, викладеної в Рішенні від 26.11.2011 р. № 20-рп/2011 у справі за 

конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних 

депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикін-

цеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 

2011 рік», передбачені законами соціально-економічні права не є абсо-

лютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом про-

порційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтер-

есів усього суспільства. Крім того, у Рішенні Конституційного Суду від 

25.01.2012 р. № 3-рп/2012 у справі за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 

1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунк-

тів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 

1 Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Пре-

зидента України від 1З.04.1998 року № 291/98: [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua.
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Конституції України, треба розуміти так, що однією з ознак України як 

соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері 

соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України. За-

гальносуспільні потреби забезпечуються виходячи з фінансових можли-

востей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти 

суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та 

прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень дер-

жавних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції 

України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат 

та допомоги – принципам пропорційності і справедливості.

З огляду на це, можна констатувати, що вказані вище зміни щодо 

особливостей пенсійного забезпечення суддів відповідають вимогам 

ст. 22 Конституції України, згідно з якою закріплені права і свободи не 

є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті 

нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається зву-

ження змісту та обсягу існуючих прав і свобод1. Оскільки, зміни, що роз-

глядаються, не звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод, а лише 

змінюють механізм нарахування соціальних виплат, їх розмір тощо, що 

базується на принципі пропорційності і справедливості.

2. Як підкреслено у Концепції подальшого проведення пенсійної ре-

форми, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.10.2009 р. № 1224-р, до цього часу зберігаються диспропорції у пен-

сійному забезпеченні, що обумовлені спеціальними пенсійними програ-

мами для деяких категорій громадян, якими встановлено окремі умови 

пенсійного забезпечення2. Зокрема це стосується порядку визначення 

заробітної плати, з якої обчислюється пенсія працівникам окремих галу-

зей економіки, індексації розмірів їх пенсій на інфляцію та підвищення 

пенсій у зв’язку із зростанням заробітної плати. Як один з напрямків по-

кращання реалізації пенсійної реформи та для забезпечення соціальної 

справедливості у солідарній пенсійній системі, Концепцією подальшого 

проведення пенсійної реформи передбачалось ліквідувати диспропорції 

у пенсійному забезпеченні. Диспропорції в цій сфері зумовлені збере-

женням спеціальних пенсійних програм для деяких категорій громадян, 

якими встановлено окремі умови пенсійного забезпечення. Відповідно 

1 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
2 Концепція подальшого проведення пенсійної реформи: Затверджена розпоря-

дженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. № 1224-р: [Електронний ре-

сурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
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було заплановано поетапно здійснити перехід до єдиних правил призна-

чення пенсій.

3. Питання зміни концептуальних підходів в частині правового регу-

лювання спеціальних пенсій піднімалось на парламентських слуханнях 

«Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення», що 

проходили 16.02.2011 р. Вказувалось, що прогноз бездефіцитного Пенсій-

ного фонду до 2013 року, закладений в основу економічного розрахунку 

організаційної системи пенсійної реформи, є не лише оптимістичним, 

а й економічно необґрунтованим та безвідповідальним. Прогноз щодо 

реальних результатів пенсійної реформи років за 10-15 є не інакше, як 

соціально шкідливим, оскільки означає, що ризик втратити роботу чи 

не отримати пенсію існує вже завтра, а зростання рівня пенсійного за-

безпечення та індексу рівня життя – у далекому майбутньому. Еконо-

мічно та соціально неефективний стан пенсійної системи свідчить про 

необхідність здійснення пенсійної реформи в Україні. За даними, опри-

людненими під час парламентських слухань, до основних організаційно-

правові та соціально-економічних проблем пенсійного забезпечення слід 

віднести проблему, що в Україні законодавчо не встановлено обмеження 

максимального розміру пенсій, хоч багато європейських країн мають такі 

обмеження. У нашій пенсійній системі вони не були передбачені, і як 

результат, в Україні за даними статистики, 3802 особи отримують пенсії 

понад 10 тисяч гривень. Разом з тим, більше двох третин пенсіонерів 

отримують пенсію до 1 тисячі гривень1. Вказані диспропорції лише погли-

блювали соціальну напругу в суспільстві і не сприяли ефективному функ-

ціонуванню Пенсійного фонду, створився дисбаланс системи пенсійного 

забезпечення, який потребував негайного виправлення. Під час парла-

ментських слухань до напрямів вирішення цих проблем було віднесено: 

вдосконалення законодавства щодо реалізації пенсійного забезпечення 

окремих категорій працівників (призначення спеціальних пенсій). Вихо-

дячи з практики реформування пенсійних систем в інших країнах світу, 

ефективним кроком впорядкування пільг щодо пенсійного забезпечення 

окремих категорій працівників, є законодавче встановлення обмеження 

максимального розміру пенсії. Такий шлях веде до поступового подо-

лання дефіциту Пенсійного фонду як показника дієвого впровадження 

пенсійної реформи.

4. Збільшення пенсійного віку для суддів та припинення виплати 

1 Рекомендації Парламентських слухань «Стан проведення пенсійної реформи 

та шляхи її вдосконалення»: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 

05.04.2011 р. № 3188-VI: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // zakon4.rada.

gov.ua.
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суддям у відставці щомісячного довічного грошового утримання у разі 

працевлаштування на посадах, які дають право на його призначення або 

право на призначення пенсії в порядку та на умовах, визначених законами 

України «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про статус народного депутата України», «Про державну службу» узго-

джується з тенденціями розвитку міжнародної практики з даного питання 

та положеннями міжнародних актів про працю. Згідно з п.п.1, 2 ст. 26 

Конвенції Міжнародної організації праці №102 «Про мінімальні норми 

соціального забезпечення» від 28.06.1952р., визначений вік не перевищує 

65 років. Однак компетентний орган влади може встановити вищу вікову 

межу з урахуванням працездатності осіб похилого віку у відповідній кра-

їні. Законодавством країни може бути передбачене тимчасове припинення 

видачі допомоги особам, які мають на неї право, але займаються будь-

якою визначеною діяльністю, яка дає дохід; може також передбачатися 

скорочення допомоги у системі, побудованій на страхових внесках, коли 

заробіток особи, яка її отримує, перевищує визначену суму, або при сис-

темі, побудованій на внесках, коли заробіток особи, яка її отримує, її інші 

доходи чи сукупність таких доходів перевищує визначену суму1.

Враховуючи вищезазначене, слід зробити висновок, що економічно-

доцільним є запровадження вказаних обмежень для суддів у відставці, це 

сприятиме реалізації принципу соціальної справедливості в законодавстві 

України.

Ткаченко Л.Г.,
канд. екон. наук,

провід. наук. співр.
Інституту демографії та соціальних досліджень

імені М.В. Птухи НАН України

КОДИФІКАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: 
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ

Ідея кодифікації пенсійного законодавства в Україні висловлюється 

вже давно, і навіть знайшла своє відображення у деяких документах 

стратегічного спрямування2. Проте практичного втілення ця ідея досі не 

отримала, важко також пригадати конкретні дії в цьому напрямі. Отже існує 

1 Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП № 102 від 

28.06.1952: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
2 Найбільш чітко ідея кодифікації пенсійного законодавства була сформульована 

у Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, схваленій Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1224-р.
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потреба неупередженого аналізу чинників, що обумовлюють необхідність 

кодифікації пенсійного законодавства, та обставин, що гальмують цей 

процес.

Кодифікацію пов’язують, передусім, з можливістю упорядкувати та 

уніфікувати існуючі юридичні норми. Для національного пенсійного за-

конодавства це конче необхідно, адже сучасне правове поле у пенсійній 

сфері вельми складне й заплутане. Основним «пенсійним» законом нині 

вважається Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, який набув чинності від початку 2004 р. Водночас продовжу-

ють діяти значна кількість норм «старого» Закону України Про пенсійне 

забезпечення (зокрема в частині призначення пенсій за віком на пільго-

вих умовах та пенсій за вислугу років). Крім того діють ще 12 законів і одна 

постанова Верховної Ради України, що передбачають особливий порядок 

призначення пенсій (так звані спецпенсії – для державних службовців, 

наукових та науково-педагогічних працівників, суддів, прокурорів, на-

родних депутатів, їхніх помічників, ін.), та 9 законів, що передбачають 

встановлення надбавок та підвищень до пенсій, незалежно від того, за 

яким законом вони призначені (ветеранам і дітям війни, чорнобильцям, 

шахтарям, донорам, мешканцям гірських населених пунктів, ін.). Окре-

мими законами регулюється призначення пенсій військовослужбовцям, 

дострокових пенсій з причин безробіття та пенсій, пов’язаних з нещас-

ними випадками на виробництві. Ще один окремий закон визначає умови 

одержання державної соціальної допомоги особами, які не здобули права 

на пенсію за Законом України Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування (призначається з 2005 р. замість соціальної пенсії).

Така велика кількість законодавчих актів не сприяє прозорості пен-

сійної системи і ставить під сумнів справедливість диференціації пенсій. 

Найбільш явною є нерівність, створювана спеціальними пенсійними за-

конами, за якими розмір пенсії у 2–10 разів вище за звичайні пенсії. 

Надбавки й доплати до пенсій, що фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів, призначаються за формальними категоріальними ознаками, без 

огляду на фактичний рівень призначеної пенсії, та лише посилюють не-

рівність.

Деякі законодавчі норми щодо підвищення пенсій (чорнобильцям, 

військовим, дітям війни) вже багато років не фінансуються повною мі-

рою, створюючи постійне підґрунтя для судових позовів. Спроби уряду 

привести державні пенсійні зобов’язання у відповідність до фінансових 

можливостей державного бюджету блокуються рішеннями Конституцій-

ного суду України про неконституційність обмежуючих норм. Хоча вине-

сення подібних рішень, як показує практика, зовсім не передбачає повне 
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фінансування відповідних програм, вони дають підстави для вирішення 

справи у судовому порядку із 100%-ю гарантією виграшу. Це при тому, 

що правомірність та масштаб деяких додаткових державних пенсійних 

бонусів, їх співвідношення між різними категоріями та зі страховими пен-

сіями, викликають багато нарікань.

Отже, одна з головних передумов, що вимагають кодифікації пенсій-

ного законодавства, є необхідність зведення розрізнених і різноплано-

вих пенсійних норм у чітко структуровану, логічно побудовану систему, 

спроможну забезпечити прозорий та справедливий розподіл пенсійних 

коштів.

На нашу думку, уніфікації підлягають:

- методика обчислення страхового/професійного стажу;

- методика визначення заробітку для обчислення розміру пенсій;

- механізм осучаснення (індексації) призначених пенсій;

- вікові критерії та критерії тривалості страхового й професійного 

стажу для призначення спеціальних пенсій, дострокових пенсій за віком 

та пенсій за вислугу років;

- методика визначення розміру додаткових державних пенсійних 

бонусів (надбавок, підвищень), що фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів;

- норми, що наразі передбачають неоднакові умови залежно від ген-

дерної чи поселенської ознак.

В напрямі упорядкування пенсійного законодавства пропонується 

здійснити:

скасування застарілих, незастосовуваних та малоефективних норм;

консолідація додаткових державних пенсійних програм та ранжування 

їх користувачів за обсягами додаткових прав;

структурування норм кодексу згідно сучасних міжнародних стандартів 

в галузі соціального захисту, зокрема системи ESSPROS,1 рекомендацій 

МОП та Міжнародної асоціації соціального захисту (ISSA)2 3.

Не менш важливим елементом кодифікації є можливість надати сили 

закону існуючим юридичним нормам, що наразі регулюються підза-

1 ESSPROS Manual – The European System of integrated Social Protection Statistics 

(ESSPROS) / European Commission. – Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2011 – 94 pp.
2 Social Security Programs Throughout the World Social Security Administration (SSA) 

and the International Social Security Association (ISSA) Geneva, 2008. – 332 рр.
3 Robert L. Brown. Optimal financing of social security pension schemes and its design: 

Competing views of social security pension design and its impact on financing / International 

Actuarial Association (IAA) Social Security Committee, Technical Seminar for Social Security 

Actuaries and Statisticians, Limassol, Cyprus, 30-31 October 2008. – Canada, 2008. – 6 р.
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конними актами. Передусім йдеться про встановлення на рівні закону 

гарантованого мінімуму пенсійного забезпечення. Нині законом визна-

чено лише мінімальний розмір пенсії за віком. Проте постанови Кабі-

нету Міністрів України №1215 від 18.09.2004 р. та № 265 від 26.03.2008 р. 

фактично встановлюють мінімальній рівень пенсійної виплати не нижче 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для всіх 

видів пенсій та державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію. На нашу думку, такі мінімальні державні соціальні гарантії ма-

ють визначатися на рівні закону. Доцільно також розглянути можливість 

встановлення мінімальної пенсії за віком у більш високому розмірі, ніж 

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, щоб дистан-

ціювати її від соціальної пенсії та державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію.

Серед перешкод на шляху практичного втілення ідеї кодифікації пен-

сійного законодавства слід назвати, передусім, звичні вагання нашого 

політикуму, коли йдеться про необхідність прийняття непопулістських 

рішень чи обмеження власних прав, адже неодмінно постане питання 

скасування чи обмеження соціально та фінансово необґрунтованих пен-

сійних привілеїв.

Друга причина певною мірою пов’язана з першою, але має більш 

об’єктивний характер – це невизначеність напрямів подальшого рефор-

мування пенсійної системи навіть на концептуальному рівні. Прийнятий 

з таким трудом Закон України Про заходи щодо законодавчого забез-

печення реформування пенсійної системи постійно зазнає критики й 

перебуває на межі скасування. Навіть такий фактично безпрограшний 

(що просто не може не дати ефекту) захід, як поступове підвищення пен-

сійного віку для жінок, звинувачують у марності, хоча цілком зрозуміло, 

що цього не уникнути і в майбутньому.

Регулярно з’являються законодавчі ініціативи щодо радикального 

зменшення розміру пенсійного внеску для роботодавців, що в принципі 

може трактуватися як відмова від проголошеної у 2003 році пріоритет-

ності страхової складової державної пенсійної системи (особливо коли це 

пропонується зробити одночасно з підвищенням прогресивного податку 

з доходів громадян). Дійсно, страхові принципи державного пенсійного 

забезпечення на засадах PAYGO не можуть бути самодостатніми в умовах 

демографічного старіння, а проблема слабких соціальних зв’язків та тіньо-

вої економіки в нашій країні робить цю систему ще більш вразливою.

Як показує досвід східноєвропейських країн та країн СНД, запрова-

дження обов’язкового накопичувального страхування, особливо у мак-

симально «одержавленому» варіанті, теж має більше проблем, ніж здо-
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бутків. Сучасний «проект» другого рівня, прописаний у Законі України 

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, фактично пе-

редбачає його запровадження за рахунок бюджетних коштів: державний 

бюджет зобов’язано покривати втрачену солідарною системою частину 

внесків (причому кінцевий термін такого відшкодування не визначено), 

що з економічного погляду рівнозначно тому, якби відкриті накопичу-

вальні рахунки одразу б наповнювалися бюджетними коштами. Яким буде 

результат накопичення пенсійних коштів в умовах глобального дефіциту 

надійних інвестиційних інструментів, передбачити важко, а виплата пен-

сій буде гарантуватися державою. Запровадження обов’язкового накопи-

чувального страхування у такому форматі стане додатковим фінансовим 

тягарем для держави, і зовсім не факт, що забезпечить вищий розмір 

пенсійних виплат.

Отже, перед тим, як розпочинати процес кодифікації пенсійного за-

конодавства, необхідно переглянути саму модель пенсійної системи1.

Важливо також визначитися з «межами» кодифікації. Можливо, є сенс 

поставити задачу ще більш широко – здійснити кодифікацію всього за-

конодавства у сфері соціального захисту, адже пенсійне забезпечення є 

лише однією зі складових цієї сфери.

Федоренко А.В.,
канд. екон. наук, ст. наук. співр.,

провідний науковий співробітник
відділу фінансів реального сектору Державної установи

«Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Подальше здійснення пенсійної реформи передбачає створення і 

функціонування повноцінної трирівневої системи пенсійного за-

безпечення, перший рівень якої становить солідарна система пенсій-

ного страхування, другий і третій – накопичувальна система відповідно 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та добровіль-

ного недержавного пенсійного забезпечення. І якщо на сьогодні перший 

та третій рівні пенсійної системи функціонують, то другий перебуває в 

стані незавершеного соціально-економічного проекту, втілення якого 

1 Докладніше див.: Ткаченко Л.Г. Побудова багаторівневої пенсійної системи як 

напрям національної пенсійної реформи // Економіка України. – № 8 (609). – 2012. – 

С. 16–22.
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потребує створення необхідних організаційних, економічних та право-

вих передумов1. Провідна роль у формуванні таких передумов належить 

правовим засадами упровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування (далі – НСПС), без створення яких неможливо втілювати в 

практику ні економічні, ні організаційні заходи.

В першу чергу йдеться про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з метою скасування 

«збалансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку» як обов’язкової умови початку «пере-

рахування страхових внесків до Накопичувального фонду»2. Зазначена 

вимога була передбачена пенсійним законодавством ще у 2003 році і мала 

своє пояснення для умов, визначених у початковій редакції Закону.

На момент прийняття цього Закону передбачалася обов’язкова участь 

у накопичувальній системі пенсійного страхування всіх чоловіків віком 

до 40 років та жінок віком до 35 років, а також можливість для чоловіків 

віком від 40 до 50 років та жінок – від 35 до 45 років протягом першого 

року прийняти рішення про добровільну участь у цій системі. При цьому 

сплата страхових внесків передбачалася одразу в розмірі до 7 відсотків від 

заробітної плати застрахованих осіб. Тобто, розглядався варіант одночас-

ного повномасштабного упровадження 2-го рівня із залученням якнай-

ширшого вікового контингенту застрахованих осіб зі сплатою внесків 

у максимальному розмірі, що призводило до значних фінансових втрат 

солідарної системи. До того ж на той час дефіцит бюджету Пенсійного 

фонду був мінімальним. Тому для умов 2003 року така норма виглядала 

обґрунтованою.

На сьогодні законодавство встановлює інші параметри НСПС: 1) по-

ступове охоплення 2-м рівнем значно меншої кількості застрахованих 

осіб (лише у віці до 35 років), а також 2) поступове збільшення ставки 

відрахувань страхових внесків, починаючи з 2 % фонду оплати праці3. 

1 Федоренко А.В. Організаційно-підготовчі засади впровадження ІІ рівня. – В 

кн.: Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації (колективна монографія) / За ред. 

Е.М.Лібанової. К. : І-нт демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН Укра-

їни, 2010. – 269 с. – Р. 4.1.1. – С. 141–146); Федоренко А.В. Механізм запровадження 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

(концептуальні засади) // Фінансовий ринок України, 2009. – № 9 (71). – С. 13–19.
2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV, абзац восьмий пункту 9 розділу ХV: [Електр. ресурс]. – Доступ-

ний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
3 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» від 08.07.2011 № 3668-VI, частини перша та друга статті 1: [Електр. 

ресурс]. – Доступний з: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3668-17.
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Таким чином, недонадходження до ПФУ страхових внесків внаслідок за-

провадження 2-го рівня пенсійної системи стосуватиметься значно мен-

ших сум (для умов 2013 року – майже у 6 разів), ніж це б мало місце у разі 

збереження початкового варіанту. А тому за нового підходу збалансування 

бюджету ПФУ на момент запровадження перерахування внесків до 2-го 

рівня вже не є критичною обставиною, тим більше, що втрати солідарної 

системи пенсійного страхування передбачається повністю компенсувати 

за рахунок фінансування з державного бюджету.

Другим кроком в цьому напрямку має стати прийняття Закону про 

запровадження перерахування внесків до Накопичувального пенсійного 

фонду із зазначенням дати початку сплати страхових внесків та конкрети-

зацію заходів, необхідних для започаткування НСПС1. Водночас, в Законі 

про державний бюджет на відповідний рік необхідно передбачити «забез-

печення фінансування з державного бюджету втраченої частини страхових 

коштів у солідарній системі у зв’язку з перерахуванням частини страхових 

внесків до Накопичувального фонду»2.

Центральним інститутом НСПС є державний Накопичувальний пен-

сійний фонд (далі – НФ), створення якого покладається на Пенсійний 

фонд України і передбачає здійснення відповідних організаційних за-

ходів щодо його реєстрації як юридичної особи. Серед них: забезпечення 

фінансування діяльності НФ, формування Ради НФ, розроблення Осно-

вних напрямів інвестиційної політики, залучення компаній з управління 

активами, радника з інвестиційних питань тощо.

Важливим аспектом практичної діяльності НФ є розроблення Осно-

вних напрямів інвестиційної політики – інвестиційної декларації та нор-

мативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пен-

сійного страхування (модельного портфелю НФ), що також потребує вне-

сення змін до законодавства з приватизації, цінних паперів та фондового 

ринку, банківської діяльності.

Оскільки частина пенсійних накопичень НФ буде інвестована в кор-

поративні цінні папери – акції та облігації підприємств, необхідно за-

безпечити, з однієї сторони, розширення пропозиції таких фінансових 

інструментів на фондовому ринку, з іншої – зниження ризиків придбання 

1 Підготовлений автором проект Закону України «Про запровадження перераху-

вання внесків до Накопичувального пенсійного фонду», направлено Мінсоцполітики 

(ІЕПр НАНУ, вих. № 135-13/411 від 28.05.2012).
2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV, абзац шістнадцятий пункту 9 розділу ХV: [Електр. ресурс]. – До-

ступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
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Накопичувальним фондом цінних паперів з низькими інвестиційними 

характеристиками1.

Пропозиція акцій українських підприємств на фондовому ринку може 

бути істотно розширена за рахунок двох основних джерел: по-перше, 

збільшення продажу через фондові біржі акцій приватизованих підпри-

ємств, що перебувають у власності держави (до 20 % статутного капіталу 

таких емітентів); по-друге, допуску НФ та недержавних пенсійних фондів 

(далі – НПФ) до участі в ІРО українських емітентів (публічне розміщення 

додаткових випусків акцій на фондовому ринку), цінні папери попередніх 

випусків яких відповідають вимогам пенсійного законодавства та Осно-

вних напрямків інвестиційної політики Накопичувального фонду.

Водночас, існуючі на сьогодні законодавчі обмеження на розміщення 

пенсійних накопичень на фондових біржах в корпоративні цінні папери 

не відповідають вимогам безпечності таких інвестицій ні в частині місця, 

де можуть відбуватися такі операції, ні в частині формальних обмежень, 

що застосовуються до таких інструментів2.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що у зв’язку із запровадженням 

Законом 5519-VI особливого (акцизного) податку на операції з відчуження 

цінних паперів та поширення нульової ставки податку на операції, які 

здійснюються на фондових біржах з цінними паперами, що перебувають у 

лістингу та за якими визначається біржовий курс, зростають інвестиційні 

ризики НФ3. Це відбуватиметься внаслідок зниження з боку фондових 

бірж вимог до емітентів та включення до реєстру (лістингу) цінних папе-

рів з низькими інвестиційними якостями, а також імітування активності 

з торгівлі окремими цінними паперами з метою визначення біржового 

курсу та виведення їх таким чином за межі об’єктів оподаткування ак-

цизом.

З метою попередження випадків розміщення пенсійних накопичень 

в цінні папери з неналежними інвестиційними характеристиками, На-

ціональній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

необхідно прийняти нормативний акт, що встановлює підвищені вимоги 

1 Федоренко А.В. Фінансові ризики в накопичувальній системі пенсійного стра-

хування та засоби їх попередження // Перспективи розвитку фінансової системи Укра-

їни: матер. всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2012. – 392 с. – С. 114–117.
2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV, пункт 8 частини першої статті 88; частина третя статті 88: 

[Електр. ресурс]. – Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
3 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо по-

дальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 06.12.2012 № 5519-VI, 

підпункт. 14.1.4 пункту 14.1 статті 14; підпункт 215-1.1.1 пункту 215-1.1 статті 215-1: 

[Електр. ресурс]. – Доступний з: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5519-vi.
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до фондових бірж, на яких може відбуватися придбання цінних паперів 

за рахунок коштів НСПС. Водночас в Основних напрямах інвестиційної 

політики НФ необхідно передбачити вимоги щодо емітентів акцій та об-

лігацій підприємств, у які можуть розміщуватися пенсійні накопичення 

НСПС.

Що стосується бірж – це можуть бути торговельні майданчики (сис-

теми), на яких відбувається постійне котирування цінних паперів, має 

місце щоденне укладення та виконання угод на ринку заявок, визнача-

ється біржовий курс за цінними паперами, що перебувають у лістингу, та 

здійснюється розкриття інформації в обсягах та способами, передбаче-

ними законодавством.

Стосовно акцій та облігацій підприємств, у які можуть розміщуватися 

пенсійні кошти, необхідно перейти від формальних критеріїв (перебу-

вання цінних паперів в лістингу та обігу на фондовій біржі) до кількіс-

них показників, які характеризують, зокрема, розмір власного капіталу 

емітента, що є не нижчим мінімально встановленої суми (напр., 500 млн. 

грн.), строк діяльності емітента – не менше 5 років, відповідність роз-

міру власного капіталу емітента сумі його статутного капіталу, обмеження 

обсягу емісії облігацій однократною сумою власного капіталу, наявність 

у емітента облігацій кредитного рейтингу інвестиційного рівня, дотри-

мання емітентом принципів корпоративного управління та відсутність 

корпоративних конфліктів на підприємстві, відсутність ознак фіктивності 

в статусі та діяльності емітента, не застосування до підприємства заходів 

адміністративного впливу з боку державного регулятора та інші вимоги1.

Водночас потребує істотних змін і законодавство з банківської діяль-

ності щодо підвищення рівня правового захисту пенсійних накопичень, 

розміщених на банківських депозитах. Перед усім це стосується виве-

дення пенсійних активів за межі ліквідаційної маси банку та задоволення 

вимог з боку пенсійних фондів (НФ та НПФ) щодо повернення вкладів 

з депозитних рахунків в позачерговому порядку. Крім того, необхідно 

передбачити можливість відкриття пенсійними фондами спеціальних без-

строкових депозитних пенсійних рахунків у державних банках (Ощад-

банку, Укрексімбанку та ін.), що передбачають можливість:

- безперешкодного поповнення таких рахунків із збереженням 

права зняття пенсійних коштів за першою вимогою;

- встановлення змінної депозитної ставки, що враховує показник 

1 Федоренко А.В. Додаткові вимоги щодо цінних паперів та інших фінансових 

інструментів як об’єктів розміщення коштів з накопичувальної пенсійної системи // 

Ринок цінних паперів України, 2009. – № 3–4.– С. 11–18.
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інфляції за попередній звітний рік, а у разі дострокового зняття частини 

або повної суми вкладу – за попередні повні квартали та забезпечення не 

менш як 2–3 відсотків реального доходу за такими вкладеннями.

З метою підвищення рівня захисту пенсійних активів від втрат та зне-

цінення, зниження фінансового навантаження на державний бюджет в 

перші роки функціонування НСПС (до досягнення ставки страхових вне-

сків до 7 % від заробітної плати застрахованих осіб) необхідно передба-

чити розміщення до 40 відсотків пенсійних накопичень у спеціальні дер-

жавні пенсійні облігації (далі – ОВДП), що передбачають змінну ставку 

процентного доходу, яка визначається з урахуванням показника інфляції 

за попередній період та забезпечує не менше 2–3 відсотків реального 

доходу за такими інвестиціями1. Випуск спеціальних пенсійних ОВДП 

дозволить повернути до державного бюджету України до 50 % страхових 

внесків шляхом кредитування пенсійною системою державного боргу та 

гарантувати НФ реальну доходність за такими активами незалежно від 

рівня інфляції.

В частині пенсійних виплат чинне законодавство обмежує можливості 

майбутніх пенсіонерів виключно страховими продуктами – довічними 

ануїтетами різних видів, тоді як виплати пенсії на визначений строк вза-

галі не передбачені. Такий підхід позбавляє застрахованих осіб, по-перше, 

права вибору найбільш прийнятного варіанту пенсійного забезпечення, 

по-друге, частини сум пенсійних накопичень, яка неодмінно втрачається 

внаслідок страхової природи довічних ануїтетів, в актуарні розрахунки 

яких закладаються ризики недоотримання інвестиційного доходу, переви-

щення застрахованою особою очікуваного середньостатистичного строку 

життя, розподіл частини інвестиційного прибутку на користь страхової 

компанії тощо.

З метою розширення варіантів здійснення пенсійних виплат за ра-

хунок коштів НСПС пропонується внести зміни до законодавства з пи-

тань пенсійного забезпечення, що дозволяють синхронізувати строки 

здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ – суб’єктам другого рівня 

пенсійної системи та строки очікуваної тривалості життя, виходячи з до-

сягнутого віку та статі застрахованої особи2.

1 Федоренко А.В. «Концептуальні підходи до випуску та обігу спеціальних «пен-

сійних» облігацій». В кн.: Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації (колективна 

монографія) / За ред. Е.М.Лібанової. К. : І-нт демографії та соціальних досліджень ім. 

М.В.Птухи НАН України, 2010. – 269 с. – Р. 4.3. – С. 161–174; Федоренко А.В. Кон-

цептуальні засади випуску та обігу державних пенсійних облігацій // Фінанси України, 

2009. – № 7. – С. 64–74.
2 Федоренко А.В. Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очіку-
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Хронометраж часу, необхідного для здійснення усієї сукупності під-

готовчих заходів з упровадження НСПС, показує, що на їх практичне 

втілення необхідно щонайменше 18 місяців після набрання чинності ак-

том законодавства, яким буде визначено дату початку сплати страхових 

внесків до НПФ. Отже, щоб другий рівень пенсійної системи запрацював 

з 1 січня 2015 року, необхідно прийняти відповідний закон не пізніше 1 

червня 2013 року.

Дослідження правових засад упровадження накопичувальної системи 

пенсійного страхування в Україні вказує на необхідність здійснення ве-

личезного обсягу підготовчих заходів – правових, економічних та органі-

заційних, спрямованих на створення необхідних передумов для функціо-

нування накопичувальної системи пенсійного страхування – важливого 

додаткового джерела пенсійного забезпечення населення і водночас по-

тужного довгострокового ресурсу фінансування економіки. Тому зволі-

кання з упровадженням НСПС не лише гальмує процеси завершення 

пенсійної реформи, але й призводить до незворотних втрат у соціальному 

та економічному розвитку країни.

Хвесюк В.І.,
аспірантка

кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Щоб зрозуміти співвідношення певних понять необхідно перш за все 

дослідити наукові підходи до визначення кожного з них окремо та 

порівняти їх між собою.

Соціальне забезпечення як ключове поняття науки права соціаль-

ного забезпечення вживається у різноманітних значеннях: як суспільно-

історичний тип матеріального забезпечення престарілих і непрацездатних; 

як особлива форма розподільчих відносин, що утворюються при розподілі 

частки суспільних фондів споживання; предмет соціальної політики та 

функція держави; державна система; правова форма матеріального за-

безпечення осіб, які мають соціально-правові підстави для такого забез-

печення; найважливіше соціально-економічне право громадян; галузь 

права. Кожен науковець прагне охопити всі аспекти соціального забез-

ваної тривалості життя // Фінанси України, 2012. – № 7. – С. 59–73.
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печення, що призводить в кінцевому результаті до його ускладнення та 

об’ємності.

Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права, 

ухвалений Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року офіційно 

закріпив термін «соціальне забезпечення» як форму матеріального забез-

печення непрацездатних громадян. У статті 9 зазначалося, що держави, 

які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожною людини на со-

ціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування.

Одне із перших наукових визначень соціального забезпечення дає 

О.Є.Мачульська, яка визначає соціальне забезпечення сукупністю сус-

пільних відносин з розподілу позабюджетних фондів соціального страху-

вання і перерозподілу частини державного бюджету з метою задоволення 

потреб фізичних осіб у випадку втрати заробітку або трудового доходу, 

несення додаткових витрат по утриманню і вихованню дітей, підтримці 

інших членів сім`ї, що потребують догляду, відсутності засобів в обсязі 

прожиткового мінімуму з об’єктивних соціально-значимих причин, також 

по наданню медичної допомоги і соціальному обслуговуванню1. У цьому 

визначенні робиться акцент на розподільчий аспект соціального забез-

печення і не приділяється увага забезпечувальній функції.

Вітчизняні науковці дослідивши дане питання, так і не знайшли єди-

ного визначення соціального забезпечення. Так, Н.Б. Болотіна визначає 

соціальне забезпечення як організаційно-правову діяльність держави щодо 

матеріального забезпечення, існувального утримання, обслуговування, 

надання медичної допомоги за рахунок спеціально створених фінансових 

джерел осіб, які зазнали соціального ризику, внаслідок якого втратили 

здоров’я та (або) засоби до існування і не можуть матеріально забезпе-

чити себе та своїх утриманців2. На думку Б.І.Сташків, соціальне забез-

печення – це ті форми і види матеріального забезпечення, що надаються 

на умовах, передбачених законом чи договором, із спеціально створених 

для цього фондів особам, які через незалежні від них обставини не мають 

достатніх засобів до існування3. З точки зору Л.І. Лазора до специфіки 

об’єкта соціально – забезпечувального відношення віднести те, що це за-

вжди матеріальне право. «Причому форма такого блага може бути різною: 

у вигляді грошових виплат (пенсії, допомоги, компенсації, субсидії); у 

1 Мачульська Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. – М., 2000. – 

С. 5-6.
2 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема 

термінів і понять // Право України. – 2000. – №4. – С.35-38.
3 Сташків Б.І. Поняття права соціального забезпечення // Право України. – 

2000. – №5. – С.24 – 26.
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вигляді соціального обслуговування (безоплатне або на пільгових умовах); 

шляхом надання медичної допомоги або лікування, лікарської допомоги, 

санітарно – курортного лікування, утримання дітей у дитячих установах, 

соціальної допомоги вдома, утримання в установах соціального обслуго-

вування, професійного навчання і працевлаштування інвалідів, їх тран-

спортного обслуговування, протезно – ортопедичної допомоги; у вигляді 

пільг (проїзд на транспорті, з оплати комунальних послуг тощо). Таким 

чином, специфіка об’єкта відносин визначає їх майновий характер»1.

Дослідивши основні підходи до розуміння поняття соціального забез-

печення, можна зробити висновки, що поняття соціального забезпечення 

тісно пов’язується з конкретним історичним етапом розвитку суспільства, 

з розумінням і втіленням у законодавстві соціальної політики держави. 

Можна стверджувати, що на сучасному етапі розвитку соціального розви-

тку соціального законодавства відбулося закріплення соціальної функції 

держави як пріоритетної. Тому, виходячи з цього, соціальне забезпечення 

є формою матеріального забезпечення у разі настання життєвих обставин, 

які відповідно до закону визнані соціально значимими, а саме: досягнення 

пенсійного віку, втрата працездатності, втрата годувальника, безробіття 

з незалежних від особи причин, інвалідність, народження та утримання 

дитини, необхідність медичного обслуговування та ін.

В нормативно-правових актах виникає певна неузгодженість при спів-

відношенні понять «соціальне забезпечення» та «соціальний захист», які 

є різними і нетотожними. М.О. Буянова вважає, що соціальний захист 

являє собою більш широке поняття, і хоч основні питання соціального 

захисту громадян належать до права соціального забезпечення, соціаль-

ний захист здійснюється також і за допомогою інших галузей права – 

трудового, цивільного, сімейного права та іншими галузями права2. В 

свою чергу Є.Є. Мачульська трактує соціальний захист як в широкому 

так і в вузькому розумінні. У першому випадку соціальний захист по-

трібно розуміти як різнопланову діяльність держави, яка спрямована на 

забезпечення процесу формування і розвитку повноцінної особистості, 

виявлення і нейтралізацію негативних факторів, що мають вплив на особу 

таких як безробіття, несприятливий стан навколишнього природного се-

редовища, погіршення житлових умов, рівень життя населення, а також 

створення умов для її самовизначення і ствердження у житті, зокрема це 

1 Лазор Л.И. Сфера действия права социальнього обеспечения : проблема раз-

вития отросли // Зб. наукових праць: Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 

Луганськ: Вид-во СУНУ імені Володимира Даля, 2002. – №4. – С.4-11.
2 Буянова М.О. Понятие соціального обеспечения и права социального обеспе-

чения / Под ред.. К.Н. Гусова. – М., 1999.
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державна підтримка, охорона та захист приватної власності, підприємни-

цтва, підвищення соціальних гарантій у сфері охорони праці, тривалість 

робочого часу і часу відпочинку, державна підтримка інституту шлюбу та 

сім`ї, тощо. У вузькому розумінні соціальний захист розглядають як су-

купність економічних і правових гарантій, що забезпечують дотримання 

найважливіших соціальних прав громадян і досягнення соціально – при-

йнятого рівня життя1. Н.Б.Болотіна також розглядає соціальний захист у 

двох аспектах. У широкому розумінні соціальний захист становить зміст 

соціальної функції держави і є системою економічних, юридичних, орга-

нізаційних заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини 

і громадянина в державі. У вузькому сенсі розуміння соціального захисту 

становить власне діяльність держави щодо убезпечення населення від не-

гативних наслідків соціальних ризиків2.

Вивчення точок зору, висловлювань, міркувань авторів стосовно суті, 

змісту й природи явищ «соціальний захист» і «соціальне забезпечення» 

спонукає до висновку, що перше за обсягом та змістом є ширшим від 

другого, адже соціальне забезпечення – категорія права соціального забез-

печення, а тому діє і виявляє себе лише в межах даної підгалузі трудового 

права; соціальний захист – категорія міжгалузева і охоплює «захисні» 

засоби низки галузей національного права: трудового, екологічного, ад-

міністративного, фінансового тощо. Крім цього, поняттям соціального 

захисту охоплюється не лише право на соціальне забезпечення, а й інші 

соціальні права: право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля, право на освіту, право на отримання житла3. У загально 

соціальному плані соціальний захист означає створення суспільством до-

статніх для нормального існування і розвитку людини умов. У даному 

ракурсі соціальне забезпечення є невід’ємною складовою соціального 

захисту і охоплює найбільш уразливі верстви населення та категорії пра-

цюючих. Соціальний захист включає в себе і охоронну функцію держави, 

яка полягає в утворенні й приведенні в дію у випадку необхідності комп-

лексу правових заходів, які забезпечують реалізацію заходів соціального 

забезпечення4.

1 Мачульська Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. – М., 2000. – 

С. 5-6.
2 Болотіна Н.Б. Право соціального засихту: становлення і розвиток в Україні. – 

К.: Знання, 2005. – 381 с.
3 Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема тер-

мінів і понять // Право України. – 2000. – №4. – С.35-39.
4 Іншин, М. І. Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту 

державних службовців / М. І. Іншин // Актуальні питання безоплатної правової до-
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В Концепції соціального забезпечення населення України, яка була 

схвалена постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року 1, 

застосовується поняття «соціальне забезпечення», коли у статті 46 Кон-

ституції України2 вживається термін «соціальний захист», який включає 

право забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, у старості, а також в інших випадках, які передбачені за-

коном. Тому, відповідно до Основного Закону термін «соціальний захист» 

за своїм змістом є значно ширшим поняттям, до складу якого входить 

термін «соціальне забезпечення».

Таким чином, дослідивши поставлене завдання про співвідношення 

поняття «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» можна сказати, 

що вони є самостійними та кожен з них має особливі ознаки. У широкому 

розумінні «соціальний захист» включає в себе «соціальне забезпечення» 

і в цьому є більш загальним поняттям. Потреба громадян у соціальному 

захисті обумовлюється соціальними ризиками, які закріплені у соціаль-

ному законодавстві, що і являє собою об’єктивну підставу. В свою чергу 

соціальний захист проявляється через систему форм і видів соціального 

забезпечення.

Хуторян Н.М.,
докт. юрид. наук, проф.,

Засл. діяч науки і техніки України,
чл.-кор. НАПрН України,

провідний науковий співробітник
Інституту держави і права НАН України ім. В.М.Корецького

ЗМІСТ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Проголошення України правовою та соціальною державою передбачає, 

що одним з основних напрямків політики держави є соціальний за-

хист її громадян. У ст. 46 Конституції України закріплено право кожного 

на соціальний захист, що включає право на пенсійне забезпечення при 

настанні страхового випадку: старості, інвалідності, втрати годуваль-

помоги в Україні: теорія та практика: зб. ст. та тез наук. доп. і повідомл. наук.-практ. 

конф. / за заг. ред.: С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, А.В. Лапкіна. – Х. : ФІНН, 

2008. – С. 158-163.
1 Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова 

Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3758-XII // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 1994. – № 6. – ст..31. 
2 Конституція України (Із змінами, внесеними згідно із Законом від 1 лютого 20011 

№ 2952-VІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – ст. 68.
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ника. Це висуває особливі вимоги до правового регулювання пенсійних 

відносин, його якості й ефективності.

Право на пенсійне забезпечення можливе лише шляхом його реалі-

зації у конкретних пенсійних правовідносинах. Слід зауважити, що до-

слідження сутності та структури пенсійних правовідносин неможливе без 

розкриття їх змісту. Адже саме права та обов’язки, які складають зміст 

пенсійних правовідносин, є саме тим складовим елементом, завдяки 

якому правовідносини реалізуються. Все це обумовлює неабияку акту-

альність дослідження змісту пенсійних правовідносин.

Перш ніж приступити до визначення змісту пенсійних правовідносин 

необхідно дослідити, що вкладають у це поняття – зміст правовідносин 

вчені з теорії держави і права в сучасному розумінні. Слід наголосити, що 

і до сьогодні не вироблено єдиної теорії щодо змісту правовідносин. Одні 

вважають, що змістом правовідносин є суб’єктивні права та обов’язки 

сторін, другі – що їх змістом може бути тільки реальна поведінка учасни-

ків, треті, які пішли по шляху компромісу, допускають, що суб’єктивні 

права і обов’язки – це юридичний зміст правовідносин, а реальна по-

ведінка сторін – їх матеріальний зміст.

О.Ф.Скакун під змістом правовідносин розуміє юридичну взаємодію 

суб’єктів, яка визначає, формує поведінку через кореспондуючі один од-

ному права та обов’язки ради задоволення їх інтересів1. На думку Ю.І. 

Грєвцова, змістом правового відношення є взаємодія його сторін, форма 

якого, зазвичай, регламентована юридичним нормативом; мета ж полягає 

у досягненні сторонами очікуваного і законного результату2. У такому ви-

падку зміст як один з елементів у структурі правовідношення співпадає з 

самим поняттям правовідношення, сформульованим цим же автором3.

Досить оригінальна думка щодо змісту правовідносин була сфор-

мульована С.С. Алєксєєвим. Вчений стверджує, що в правовідношенні 

може бути виділений матеріальний і юридичний зміст. Юридичний зміст 

правовідношення – це суб’єктивні юридичні права та обов’язки, що ви-

ражають те специфічне, що властиве правовідношенню як особливій 

ідеологічній формі фактичних суспільних відносин4. Матеріальний зміст 

правовідношення – це та фактична поведінка, яку правомочна особа, а 

1 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. / О.Ф. Скакун. – Х.: Консум: 

Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 378.
2 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Под ред. 

проф. М.Н.Марченко. Том 2. Теория права. – М.: Зерцало, 1998. – С. 280.
3 Там само. – С. 279.
4 Алексеев С.С. Общая теория права. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

Проспект, 2011. – С.355.
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правозобов’язана повинна здійснити. Матеріальний зміст правовідно-

шення складається із дозволеної поведінки правомочної особи і необ-

хідної поведінки правозобов’язаної особи. Останнє, в свою чергу, поді-

ляється на позитивні дії, утримання від дій, перетерпіння.1 Розмежування 

у правовідношенні юридичного і матеріального змісту дозволяє зрозуміти 

механізм впливу права на суспільне життя. Юридичний зміст – правовий 

засіб забезпечення, а нерідко і формування матеріального змісту2. Цього 

ж таки дуалістичного тлумачення змісту правовідносин притримуються 

багато вчених, зокрема В.К. Бабаєв3.

Для того, щоб переконатися в правильності цієї точки зору чи, нав-

паки, заперечити її необхідно дослідити саме поняття «суб’єктив ні права» 

і «суб’єк тивні обов’яз ки», а також етимологічне значення і співвідно-

шення понять «відносини», «поведінка», «діяння», оскільки юристи часто 

застосовують той чи інший термін, не враховуючи його етимологічного 

значення, а, отже, надаючи йому зовсім іншого значення.

Доцільно наголосити, що відносини передбачають певну поведінку 

суб’єктів, в нашому випадку суб’єктів права, а поведінка як синонім ді-

яння знаходить свій вираз в дії, бездіяльності, в тому числі перетерпінні 

(яке може бути як активною дією (відшкодування шкоди самим право-

порушником), так і пасивним – бездіяльністю (перетерпіння накладення 

догани за порушення трудової дисципліни).

Отже, правовідношення – це регульоване нормами права діяння, що 

полягає в набутті та реалізації суб’єктивних юридичних прав і суб’єктивних 

юридичних обов’язків його сторін.

Суб’єктивне право − це належна уповноваженому суб’єкту з метою 

задоволення його інтересів міра дозволеної поведінки, що забезпечується 

юридичними обов’язками інших осіб4. Проте у визначенні С.С. Алєксє-

єва, як і інших авторів, що досліджували суб’єктивні права, чомусь йдеться 

про суб’єктивне право та юридичний обов’язок. А що суб’єктивне право 

не юридичне? Адже належне конкретній особі право є теж юридичним, 

оскільки межі цього суб’єктивного (належного конкретній особі) права 

визначаються межами об’єктивного права, тобто права, закріпленого в 

чинному законодавстві. І водночас юридичний обов’язок, який вини-

кає за наявності конкретно визначених юридичних фактів, є одночасно і 

суб’єктивним обов’язком, оскільки він належить конкретно визначеному 

1 Алексеев С.С. Там же. – С. 355.
2 Там само. – С. 305.
3 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.Бабаева. – М.: Юрист, 

2004. – С.423.
4 Алексеев С.С. Общая теория права. − М.: Юрид.лит., 1982. − Т.2. − С. 114.
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суб’єкту правовідношення. Отже, до юридичного змісту правовідношення 

як його елементи входять суб’єктивне юридичне право і суб’єктивний 

юридичний обов’язок.

С.С. Алєксєєв до структури суб’єктивного права включає: а) право 

вимоги (зміст якого полягає в праві вимагати виконання чи дотримання 

юридичного обов’язку), б) право на свої активні дії (зміст якого полягає в 

можливості особи самій здійснювати юридично значимі активні дії). Під 

юридично активними діями автор розуміє в даному випадку дії, спрямо-

вані на набуття, реалізацію тільки своїх прав, а не обов’язків; в) домагання 

(претензія) − це правомочність, виражена в можливості привести в дію 

апарат державного примусу проти зобов’язаної особи1.

Така структура суб’єктивного права правомірна тільки в рамках пра-

вовідношення, а саме: у співвідношенні з кореспондуючими обов’язками, 

які належать зобов’язаній особі, тобто іншій особі щодо уповноваженої 

особи, яка виступає суб’єктом суб’єктивного юридичного права. І в цьому 

випадку суб’єктивне право віддзеркалює лише один елемент об’єктивного 

права − права − і не відображає інших його елементів − обов’язків та 

відповідальності, які належать суб’єкту права. Отже, С.С. Алєксєєвим 

суб’єктивне право розглядається у вузькому розумінні слова − як елемент 

правовідношення.

О.Ф. Скакун стверджує, що структуру суб’єктивного права складають 

взаємопов’язані елементи – юридичні можливості (повноваження), які 

надаються суб’єкту2. Автор, як і інші вчені, виділяє три істотні елементи 

суб’єктивного права: 1) право на свої дії (можливість особи чинити певні 

дії); 2) право на чужі дії (можливість вимагати від інших суб’єктів вчи-

нення певних дій); 3) права на забезпечувальні дії держави (можливість 

звертатися до держави за захистом, примусовим забезпеченням свого 

юридичного права)3.

На наш погляд, не можна у правовідношенні відмежовувати, поді-

ляти, а тим паче протипоставляти юридичний і матеріальний зміст. Якщо 

суб’єктивне право – це лише можливість певної поведінки (можливість 

особи самій здійснювати юридично значимі активні дії, можливість ви-

магати виконання чи дотримання юридичного обов’язку, можливість при-

вести в дію апарат державного примусу проти зобов’язаної особи), то тоді 

виходить, що юридичний зміст правовідношення – це лише суб’єктивні 

юридичні права та обов’язки як можливість, а отже, юридичний зміст може 

1 Там же. – С. 118, 119, 124.
2 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. / О.Ф. Скакун. – Х.: Консум: 

Ун-т внутр. дел, 2000. – С.381.
3 Там само. – С.79.



ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

652

існувати до правовідношення як взаємозв’язку між суб’єктами, це лише 

можливість чи необхідність такого взаємозв’язку. І дійсно, суб’єктивне 

право може існувати і до виникнення конкретного правовідношення. Так, 

наприклад, право на пенсійне забезпечення, саме як суб’єктивне право, 

виникає у особи за наявності певних юридичних фактів (настання пен-

сійного віку, інвалідності, факту втрати годувальника). Але реалізація 

цього суб’єктивного права, яка, як правило, залежить від волевиявлення 

особи, що набула цього суб’єктивного права, можлива лише у правовідно-

шенні. Тому фактичний (матеріальний зміст) правовідносин є одночасно 

і юридичним змістом, бо саме в процесі конкретного правового зв’язку-

поведінки і знаходить свою реалізацію суб’єктивні юридичні права та 

обов’язки, за межами правовідношення як фактичного правового зв’язку 

між суб’єктами ці права та обов’язки є мертвими. Сам С.С. Алєксєєв 

завжди визнавав, що з методологічних позицій виділення в правовідно-

шенні одночасно матеріального і юридичного змісту є умовним. Зміст 

кожного явища єдиний – писав він.

Найбільш детально всі концепції і розуміння поняття, структури, 

форми та змісту правовідносин досліджені у монографії В.О. Кучин-

ського1.

Слід наголосити, що правознавці дуже часто застосовують і вводять 

в обіг терміни (зміст, структура, склад і т.п.) без вивчення їх етимологіч-

ного значення, тому як результат і виникають дискусії, оскільки кожен в 

той чи інший термін вкладає різне значення (сутність, праворозуміння). 

Яскравим прикладом такої дискусії і є різне тлумачення структури пра-

вовідносин, визначене С.С. Алєксєєвим і Р.О. Халфіною. С.С. Алєксєєв 

фактично ототожнює зміст і структуру правовідношення, стверджуючи, 

що правовідносини з простою структурою характеризуються тим, що 

їх зміст складається з одного права і одного обов’язку2. На відміну від 

С.С. Алєксєєва, Р.О. Халфіна у структуру правовідношення включає, крім 

прав та обов’язків, учасників правовідносин, реальну поведінку учасників 

правовідносин в співвідношенні з правами та обов’язками3.

У тлумачному словнику Української мови читаємо: склад – сукупність 

окремих частин, які утворюють що-небудь ціле4. Структура –взаємороз-

1 Кучинский В.А. Современное учение о правовых отношениях. – М.: Интеграл-

полиграф, 2008. – 318 с.
2 Алексеев С.С. Общая теория права. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2011. – С. 377.
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. – С. 209-

211.
4 Новий тлумачний словник української мови / Укладачі В.Яременко, О. Слі-
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міщення та взаємозв’язок складових частин цілого; будова. Устрій, органі-

зація чого-небудь, форма1. Якщо розглядати структуру правовідношення 

як цілого, то на думку В.О. Кучинського, до структури правовідношення 

входять чотири взаємопов’язаних і нерозривно взаємодіючих між со-

бою елементи, в числі яких: 1) суб’єкти правовідношення; 2) суб’єктивні 

права і обов’язки сторін правовідношення; 3) об’єкти правовідношення; 

4) реальна поведінка учасників (сторін) правовідношення по реалізації 

їх суб’єктивних прав і обов’язків. Саме визначена структура характери-

зує правовідношення як форму реалізації правових приписів. При цьому 

відсутність будь-якого з елементів структури правовідношення означало 

б втрату ним якості важливого засобу реалізації права2. Проте, на нашу 

думку, у даному випадку, виходячи з наданого вище етимологічного визна-

чення складу і структури того чи іншого явища, ототожнюється структура 

і склад правовідношення. До складу правовідношення входять суб’єкти 

(сторони) правовідношення, об’єкт правовідношення, суб’єктивні юри-

дичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки, правові ж зв’язки між цими 

елементами складу і складають структуру правовідношення. Але, крім 

структури правовідношення в цілому, є структура самого змісту право-

відношення як його частини, до якої входять взаємопов’язані кореспон-

дуючі один одному суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юридичні 

обов’язки. Крім того, В.О. Кучинський до структури правовідношення 

відносить реальну поведінку учасників (сторін) правовідношення по ре-

алізації їх суб’єктивних прав і обов’язків. Але реальна поведінка по реалі-

зації суб’єктивних прав і обов’язків – це вже і є саме правовідношення.

І.М.Сирота під юридичним змістом правовідносин розуміє сукупність 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, якими наділені суб’єкти пра-

вовідносин3.

Виходячи з викладеного під змістом правовідносин будемо розуміти 

суб’єктивні юридичні права та кореспондуючі їм суб’єктивні юридичні 

обов’язки, які виникають та реалізовуться в результаті правового зв’язку 

між учасниками правовідносин.

Переходячи від загального до спеціального поняття змісту право-

відносин з соціального забезпечення наголосимо, що автори в основу 

поняття поклали загальне визначення змісту правовідносин з конкре-

тизацією його суб’єктного складу. Так, Г.В. Сулейманова зауважує, що 

пушко. – В 4-х т. – К.: Аконіт, 1998. – Т. 4. – С. 232.
1 Там само. – С. 432.
2 Кучинский В.А. – Там само. – С. 96.
3 Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: учебник [для юрид. 

спец. высших учеб. завед.] / И.М. Сирота. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 96.
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змістом правовідносин є взаємні права і обов’язки сторін. Особливістю 

змісту правовідносин з соціального забезпечення є те, що одна сторона – 

фізична особа – має право вимагати надання їй того чи іншого виду забез-

печення, а інша сторона, до якої звернена ця вимога, при наявності всіх 

передбачених законодавством умов, зобов’язана виконати цю вимогу1.

Отже, під змістом пенсійних правовідносин слід розуміти юридичні 

суб’єктивні права та кореспондуючі їм юридичні суб’єктивні обов’язки 

сторін пенсійних правовідносин – особи, яка набуває право на пенсію, 

чи пенсіонера, і відповідного управління пенсійного фонду України.

І все ж таки при дослідженні видів пенсійних правовідносин, які по-

діляються на матеріальні, процедурні та процесуальні) можна говорити, 

що залежно від цілі, очікуваного результату, на які вони спрямовані, про 

матеріальний зміст правовідносин – у пенсійних матеріальних право-

відносинах результатом є надання певного виду пенсійного забезпечення 

(пенсії або грошового утримання). У пенсійних внутрішніх процедурних 

правовідносинах, які виникають між особою і відповідним управлінням 

Пенсійного фонду України щодо оформлення документів для призна-

чення пенсії, є винесення рішення про призначення, перерахунок пенсії 

або відмови і її призначенні. Крім цих внутрішніх пенсійних процедурних 

правовідносин, існують ще і зовнішні процедурні правовідносини, тісно 

пов’язані з пенсійними правовідносинами. Це правовідносини щодо 

встановлення певного юридичного факту (зовнішні процедурні право-

відносини, які виникають у особи не з Пенсійним фондом, а з іншими 

органами щодо встановлення юридичних фактів, які мають значення для 

призначення чи перерахунку, переведення пенсії: між особою та органами 

РАГСу з приводу підтвердження факту перебування у шлюбі, віку, родин-

них зв’язків, МСЕК з приводу встановлення групи інвалідності тощо).

Процесуальні пенсійні відносини між особою та відповідним органом 

суду з приводу розгляду спору у сфері пенсійного забезпечення, не можна 

також назвати пенсійними процесуальними відносинами, оскільки роз-

гляд спорів, які виникають у сфері пенсійного забезпечення, розглядається 

в порядку адміністративного судочинства (ст.17 КАСУ)2 і не відноситься 

до предмету галузі соціального забезпечення. Проте розгляд спорів між 

особою, що має право на пенсію, або пенсіонером та відповідним управ-

лінням Пенсійного фонду України, що розглядаються самим Пенсійним 

фондом слід віднести до пенсійних процесуальних відносин.

1 Сулейманова Г.В. Право соціального обеспечения.. – Учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. – С. 33.
2 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. – Відомості 

Верховної Ради України. 2005. – № 35-36. – Ст. 446.
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Отже, з усіх видів пенсійних правовідносин матеріальними є лише ті, 

які безпосередньо спрямовані на досягнення матеріального результату – 

призначення пенсії. Причому матеріальними вони є щодо очікуваного 

результату, а не тому, що вони реально, фактично існують в дійсності як 

фактична поведінка сторін, чи не тому, що юридичні права та обов’язки 

знайшли своє зовнішнє вираження в нормах права (в джерелах права).

Доцільно погодитися з думкою Н.Б. Болотіної, яка вважала, що ма-

теріальні відносини, в яких реалізовуються права та обов’язки суб’єктів 

стосовно конкретного виду соціального захисту (в нашому випадку пен-

сійного забезпечення) є основними. Всі інші відносини мають обслуго-

вуючий характер стосовно матеріальних відносин. Змістом матеріальних 

відносин є права та обов’язки сторін щодо надання певного виду соціаль-

ної виплати або соціальної послуги громадянину1.

У сфері соціального забезпечення, на думку С.М. Синчук, В.Я. Бу-

рака, зміст матеріальних правовідносин, якими і є пенсійні правовідно-

сини, становить суб’єктивне право фізичної особи на конкретний вид 

соціального забезпечення у встановленому законом розмірі та у визначені 

строки, а також обов’язок органу спеціальної компетенції прийняти рі-

шення про їх надання чи про відмову уповноваженої державою установи 

здійснити цей вид забезпечення2.

Виникає питання, чи можуть існувати суб’єктивні права і обов’язки 

до виникнення правовідношення? Вчені з теорії держави і права дають 

ствердну відповідь на це питання.

І дійсно це так, суб’єктивне право на пенсію, яке на відміну від 

об’єктив ного чи так званого статутного права на пенсію (пенсійне забез-

печення), закріпленого в нормах права і належного всім особам, виникає у 

конкретної особи і належить тільки цій особі при наявності визначених за-

коном юридичних фактів (пенсійного віку – 60 років, інвалідності, втрати 

годувальника, необхідного страхового стажу, сплати страхових пенсійних 

внесків). Суб’єк тивне право на пенсію є конкретно визначеним, оскільки 

належить конкретній особі. Але ця особа в залежності саме від її волеви-

явлення може реалізувати це право, вступаючи у пенсійні правовідносини 

з відповідним управлінням пенсійного фонду, а може і не реалізовувати 

його. Отже, право на пенсію як суб’єктивне право може існувати і без пра-

вовідношення. Для реалізації цього матеріального суб’єктивного права 

особа має інші суб’єктивні права: процедурні і процесуальні, які мають 

1 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – 

К.: Знання, 2005. – С. 173.
2 Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. 

/ За ред.. С.М. Синчук. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – С. 58.
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самостійне значення: право на свої дії, що включає право на звернення з 

заявою до відповідного управління пенсійного фонду України про при-

значення, перерахунок, переведення або відмову від пенсії (пенсійного 

забезпечення); право на чужі дії (що включає право вимоги виконання 

відповідних дій від інших учасників правовідносин (зокрема, вимагати 

призначення пенсії визначеного виду і розміру при наявності відповід-

них підстав, проведення перерахунку розміру пенсії (при зміні страхового 

стажу), переведення з одного виду пенсії на інший, припинити виплату 

щомісячного довічного грошового утримання або пенсії, обирати порядок 

здійснення виплати пенсії). Ці процедурні права також існують реально, 

але їх реалізація також залежить від волевиявлення особи, яка має право 

на пенсію.

І нарешті існує суб’єктивне процесуальне право для забезпечення ре-

алізації права на пенсію як можливість звертатися за захистом свого по-

рушеного права на пенсійне забезпечення до відповідних органів.

Для виникнення правовідносин зовсім недостатньо встановити, пер-

соніфікувати конкретних його учасників, визначити конкретний зміст 

правовідносин, а необхідний правовий зв’язок, тобто участь цих суб’єктів 

у правовідношенні, що полягає в реалізації суб’єктивних прав і обов’язків, 

які є точною мірою можливої чи обов’язкової поведінки, в межах вста-

новлених об’єктивним правом – нормами права, які встановлюють права 

та обов’язки сторін, так звані статутні права та обов’язки, а для цього 

необхідно перш за все волевиявлення особи, в нашому випадку особи, 

яка має право на пенсію, без волевиявлення особи це право залишиться 

нереалізованим. І в цьому сенсі В.О. Кучинський цілком слушно заува-

жує, що юридична відмінність суб’єктивних прав і обов’язків від статут-

них, тобто тих, які містяться в правових нормах, не зводиться тільки до 

того, що перші є точною мірою можливої і необхідної поведінки в межах, 

встановлених другими. Не менш суттєве значення має відмінність між 

ними у вольовому змісті, у характері поєднання суспільних і особистих 

інтересів. Якщо в статутних правах і обов’язках (в правових нормах) вті-

лена державна воля, спрямована на закріплення, забезпечення і розвиток 

досягнутої в суспільстві соціальної свободи, соціальних інтересів, то в 

суб’єктивних правах і обов’язках, що виникають і реалізуються в тій чи 

іншій залежності від волі окремих осіб, отримує своє відображення і за-

хист також інтерес конкретної особи1.

В будь-якому правовідношенні реально присутні, отримують свій ви-

раз, хоча і в різних співвідношеннях, воля держави (закріплена в правових 

1 Кучинский В.А. Там само. – С.59.
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нормах, в рамках яких виникають і реалізовуються правовідносини) і 

воля учасників правовідносин, що проявляєтся у підставах виникнення і 

змісті їх суб’єктивних прав і обов’язків1. Проте хочеться підкреслити, що в 

пенсійних правовідносинах, воля учасників правовідносин проявляється 

не в підставах виникнення цих правовідносин, оскільки підставами для 

виникнення їх можуть слугувати юридичні факти, які ніяк не залежать 

від волі сторін правовідношення (настання пенсійного віку, інвалідність, 

втрата годувальника), і не в змісті правовідносин як сукупності юридич-

них суб’єктивних прав і обов’язків, а в бажанні реалізовувати та реалі-

зації цих прав та обов’язків. Водночас хочемо наголосити, що в окремих 

випадках реалізація змісту пенсійних правовідносин може відбуватися 

і без волі особи, яка має право на пенсію. Так, наприклад, реалізація 

права на пенсію неповнолітньої дитини у разі втрати годувальника, права 

на пенсію душевнохворої людини, у якої є необхідний страховий стаж 

для призначення пенсії, відбувається без її участі, у даному випадку їх 

права представляють законні представники – опікуни чи піклувальники, 

близькі родичі.

Подальше наукове дослідження змісту пенсійних правовідносин та 

розкриття його сутності одне із завдань науки права соціального забез-

печення, вирішення якого сприятиме реалізації суб’єктивного права на 

пенсійне забезпечення.

Чепикова И.А.,
магистр юрид. наук,

преподаватель кафедры правоведения
Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси

Гомельского филиала
«Международный университет «МИТСО»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Страхование является защитным экономическим механизмом, на-

правленным на поддержание производства и качества жизни людей. 

Современный этап развития страхового рынка Республики Беларусь на-

чался в 2001 году и характеризуется устойчивостью функционирования 

в результате стабилизации ситуации в экономике страны, а также каче-

ственных структурных изменений, обусловленных введением новых видов 

обязательного страхования.

1 Там само. – С. 64.
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Основной целью страхования является защита интересов граждан и 

организаций при наступлении различных неблагоприятных событий, за 

счет средств страховых резервов, сформированных страховщиками из 

уплаченных страховых премий. В Республике в основном создана нор-

мативная правовая база, регулирующая отношения в сфере страхования 

и страховой деятельности, образован Национальный институт перестра-

ховочной защиты. В то же время для усиления защиты граждан и орга-

низаций, формирование долгосрочных ресурсов для экономики, а также 

создать условия для притока иностранного капитала, должны увеличить 

интенсивность развития отечественного страхового рынка

Обязательное социальное страхование – необходимый элемент госу-

дарственной системы социальной защиты населения связана с возмеще-

нием материальных потерь работающих граждан от возможного измене-

ния материального и социального статуса, в том числе по не зависящим от 

него обстоятельствам, и представляет собой систему правовых, экономи-

ческих и организационных мер по компенсации и минимизации отдель-

ных видов социальных рисков, непосредственно связанных с социальной 

защите работников и населения в целом1.

Суть социального риска-утрата заработка или другого дохода от тру-

довой, так что вряд ли можно говорить о его наличии в лица, не имеющие 

работы и заработка.

Если мы считаем, социального риска широко, в сфере социального 

страхования включает в себя все категории лиц, нуждающихся в соци-

альной поддержке. В этом подходе нивелируются различия между соци-

альным страхованием и других форм социальной защиты, прежде всего, 

социального обеспечения и социальной помощи.

В научной литературе, социального страхования, традиционно рас-

сматривается как одна из основных форм социального обеспечения тру-

дящихся в старости, в случае временной или постоянной утраты трудо-

способности и др.2.

В настоящее время в законодательстве о социальном страховании со-

стоит из следующих законов и нормативно-правовых актов: Закон Респуб-

лики Беларусь «Об основах государственного социального страхования» 

1 Республиканская программа развития страховой деятельности на 2011-2015 

годы, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 20.05.2011 г. № 631 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «Юр-

спектр», Национальный центр правовой информации. REP. Беларусь. – Минск 2012 

года.
2 Косаренко Н. Н. Современного страхового права. – М.: экономика, 2009. – 

319с.
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от 31 января 1995 г. (с изменениями и дополнениями), Закон Республики 

Беларусь «Об обязательных страховых взносах в фонд социальной за-

щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 29 февраля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), Закон 

Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» 

от 5 января 2008 года (с изменениями и дополнениями).

Социальное страхование осуществляется в соответствии с законом 

Республики Беларусь от 31 января 1995 года. «Об основах государствен-

ного социального страхования».

Статье 1 этого закона гласит: государственное социальное страхова-

ние, государственное социальное страхование представляет собой систему 

пенсий, пособий и других выплат гражданам Республики Беларусь за счет 

средств государственных внебюджетных фондов социального страхования 

в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

В соответствии со статьей 2 основными принципами государствен-

ного социального страхования являются:

- обязательное участие работодателей и работающих граждан в фор-

мировании государственных внебюджетных фондов социального стра-

хования;

- распределение средств от трудоспособных граждан к нетрудоспособ-

ным, от работающих к неработающим;

- гарантированность пенсий, пособий и других выплат в соответствии 

с законодательством;

- равенство граждан Республики Беларусь независимо от социального 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, рода 

занятий, места жительства в праве на государственное социальное стра-

хование;

- дифференциация условий назначения пенсий, пособий, других вы-

плат по государственному социальному страхованию и их размеров;

- участие представителей юридических и физических лиц, уплачиваю-

щих взносы на государственное социальное страхование, в управлении 

государственным социальным страхованием1.

В соответствии со статьей 10 застрахованные граждане обеспечи-

ваются следующими видами выплат по государственному социальному 

страхованию:

1 «Об основах государственного социального страхования»: Закон Республики 

Беларусь от 31 января 1995 года. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] /ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информа-

ции. REP. Беларусь. – Минск 2012 года.
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- пенсиями по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, 

за выслугу лет, профессиональными пенсиями;

- пособиями по беременности и родам;

- пособиями, связанными с рождением ребенка, уходом за ребенком 

в возрасте до трех лет;

- пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, выпла-

тами, связанными с санаторно-курортным лечением и оздоровлением;

- пособиями по безработице;

- пособиями на погребение³.

Профессиональное пенсионное страхование осуществляется в соот-

ветствии с законом Республики Беларусь «О профессиональном пенси-

онном страховании» от 5 января 2008 года (с изменениями и дополне-

ниями).

Профессиональное пенсионное страхование – система установлен-

ных государством отношений, заключающихся в формировании средств 

за счет взносов на профессиональное пенсионное страхование, уплачи-

ваемых работодателями за работников, занятых в особых условиях труда 

и отдельными видами профессиональной деятельности (далее – особые 

условия труда), и использовании этих средств для выплаты пенсий в связи 

с особыми условиями труда.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь «О профес-

сиональном пенсионном страховании» от 5 января 2008 года (с измене-

ниями и дополнениями) основными принципами организации и функ-

ционирования профессионального пенсионного страхования являются:

- ответственность работодателей за предполагаемое снижение трудо-

способности работника вследствие занятости в особых условиях труда до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста;

- предоставление профессиональной пенсии в качестве целевого воз-

мещения утраты заработной платы вследствие прекращения работы в 

особых условиях труда до достижения общеустановленного пенсионного 

возраста или в виде дополнительной выплаты после достижения общеу-

становленного пенсионного возраста;

- выбор застрахованным лицом компенсации за работу в особых усло-

виях труда в виде досрочной или (и) дополнительной профессиональной 

пенсии;

- накопительное формирование средств на выплату профессиональ-

ных пенсий;

- эквивалентность размера профессиональной пенсии объему пенси-

онных сбережений;
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- социальное партнерство при осуществлении профессионального 

пенсионного страхования;

- государственный контроль за осуществлением профессионального 

пенсионного страхования1.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О профес-

сиональном пенсионном страховании» от 5 января 2008 года (с измене-

ниями и дополнениями) профессиональному пенсионному страхованию 

подлежат:

-работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по спи-

скам производств, работ, профессий, должностей и показателей);

- работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда (по списку производств, работ, профессий, 

должностей и показателей);

- работники летного и летно-испытательного состава гражданской 

авиации (по перечню должностей);

- работники, осуществляющие непосредственное управление поле-

тами воздушных судов гражданской авиации (по перечню должностей);

- работники инженерно-технического состава гражданской авиации 

(по перечню должностей и работ);

- бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской 

авиации;

- работницы текстильного производства, занятые на станках и маши-

нах (по перечню текстильных производств и профессий);

- женщины, работающие трактористами, трактористами-машини-

стами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;

- мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяй-

ственного производства, непосредственно занятые в производстве сель-

скохозяйственной продукции;

- женщины, работающие животноводами (операторами животновод-

ческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (опера-

торами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выпол-

няющие определенные виды работ (по перечню), а также работающие 

доярками (операторами машинного доения);

- водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трам-

1 «О профессиональном пенсионном страховании»: Закон Республики Беларусь 

от 5 января 2008 года // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] /ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информации. Респ. Бела-

русь. – Минск 2012 года.
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ваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда 

приравненных к городским;

- работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непо-

средственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах;

- отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищ-

ных организаций, а также коллективов художественного творчества (по 

перечню);

- спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом (по пе-

речню видов спорта);

- отдельные категории медицинских и педагогических работников (по 

перечню учреждений, организаций и должностей)1.

Эффективная система страхования защищает общество от острых 

социальных потрясений, стимулирует формирование инвестиционного 

климата и, в конечном итоге, вносит свой вклад в экономический рост 

в целом2.

Ширант А.А.,
канд. юрид. наук,

радник директора юридичного департаменту
ПАТ КБ «НАДРА»

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ТА ЦІЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
В СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Значення юридичних фактів для правового регулювання суспільних 

відносин важко переоцінити, оскільки саме юридичні факти дають 

поштовх для виникнення фактичних правовідносин.

Слід наголосити, що у разі, якщо для виникнення правовідносин зако-

нодавець встановлює певний юридичний склад, серед всіх його елементів 

завжди є системостворюючий юридичний факт. Наприклад, у відносинах 

по державній підтримці багатодітних сімей таким системостворюючим 

фактом слід вважати факт народження в родині третьої дитини. Оскілки 

стаття 1 Закону України «Про охорону дитинства» вказує, що багатодітна 

1 «О профессиональном пенсионном страховании»: Закон Республики Беларусь 

от 5 января 2008 года // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] /ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информации. Респ. Бела-

русь. – Минск 2012 года.
2 Косаренко Н. Н. Современного страхового права. – М.: экономика, 2009. – 

319с.
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сім’я – сім’я, в якій подружжя виховує трьох і більше дітей. Багатодітна 

сім’я має право на низку пільг, що встановлені статтею 13 вказаного За-

кону.

Враховуючи мету правового регулювання вищевказаних відносин (за-

безпечення, яке спрямоване на підтримку багатодітних сімей), а також 

положення статті 3 Конституції України, яка встановлює, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, – можна прийти до висновку, що 

пільги повинні застосовуватися саме з дати виникнення системострвоюю-

чого юридичного факту – факту народження третьої дитини.

Проте практика йде по іншому шляху. Орган самоврядування, який 

контролює застосування вказаних пільг, вважає системоствроюючим фак-

том для застосування пільг факт видачі посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї, що трактується ним як факт звернення за призначенням пільги. 

Така позиція була аргументована тим, що відповідно до п. 7 постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.02.94 року № 94 «Про надання пільг, 

передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та статті 8 Цивільного Кодексу України (аналогія 

закону) пільги багатодітним сім’ям, як і іншим пільговим категоріям на-

селення, надаються з дня звернення. При цьому фактом звернення вва-

жається факт отримання посвідчення батьків багатодітної родини (факт 

внесення родини у відповідний реєстр пільг), а не безпосередньо факт 

звернення за застосуванням пільги1. З вказаною аргументацією органу 

самоврядування не можна погодитися.

По перше, з метою визначення конкретних норм закону, що підля-

гають застосуванню, доцільно чітко визначити правовідносини, що ви-

никли. Слід наголосити, що спірні правовідносини є відносинами по 

підтримці багатодітних сімей, а не відносинами по соціальному захисту 

ветеранів війни. Відповідно метою правового регулювання спірних від-

носин є саме підтримка багатодітних сімей, а надання їм відповідних пільг 

є лише засобом досягнення вказаних цілей.

Відмова ж застосувати пільгу до родини з посиланням на аналогію 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-

хисту» (на підставі Цивільного Кодексу України) щодо надання пільг ве-

теранам війни, що по суті встановлює спосіб досягнення мети правового 

регулювання, суперечить законодавству України, яке регулює відносини 

по підтримці багатодітних сімей.

1 Відповідь Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 

31.08.12 на зверення вимогу від 14.08.2012 року.
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Отже, можна прийти до висновку, що відмова органа самоврядування 

застосувати пільгу до багатодітної родини з моменту народження третьої 

дитини не правомірна. Оскільки, на підставі системного тлумачення по-

ложень низки законів України пільга повинна бути застосована з дати 

народження третьої дитини. Такими положенням є норми статті 3 Кон-

ституції України, якими встановлюється, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-

щою соціальною цінністю. Норми статті 8 Конституції України про те, 

що норми Конституції України є нормами прямої дії, а також преамбули 

Закону України «Про охорону дитинства», який встановлює пільги бага-

тодітній родини, та вказує, що охорона дитинства в Україні є стратегіч-

ним загальнонаціональним пріоритетом, для чого необхідно забезпечити 

реалізацію прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 

захист. Положення преамбули Закону України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», який відповідно до Конституції України встановлює га-

рантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шля-

хом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, 

її доходів та віку дітей, при цьому Закон спрямований на забезпечення 

пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі со-

ціального захисту населення.

Щодо аналогії закону слід зазначити, що законодавство з соціального 

забезпечення (захисту) населення не містить норми, які прямо перед-

бачають можливість застосування аналогії закону, тому можна зробити 

висновок, що регулювання відносин з підтримки багатодітних сімей здій-

снюється шляхом буквального тлумачення норм законодавства з враху-

ванням положень статті 3 Конституції України, яка визначає особу вищою 

соціальною цінністю в державі і є нормою прямої дії.

Водночас, ґрунтуючись на положеннях: статей 8 (верховенство права) 

та 9 Кодексу Адміністративного судочинства України, яка вказує, що у разі 

відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує 

закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсут-

ності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних 

засад права (аналогія права); статей 3 та 8 Конституції України; – статей 

1, 13 Закону України «Про охорону дитинства»; Закону України «Про дер-

жавну допомогу сім’ям з дітьми», – при визначенні періоду застосування 

пільг для багатодітної сім’ї, які передбачені Законом України «Про охо-

рону дитинства», доречно застосовувати аналогію Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», оскільки обидва закони регулюють 

ті самі суспільні відносини – з підтримки сімей з дітьми. А не аналогію, 

яка вказана у відповіді Солом’янської районної в місті Києві державної 
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адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.94 р. № 94 

«Про надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»).

Йдеться про правила надання державної допомоги при народженні 

дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, а саме: допомога виплачується щомісячно, при цьому сума допомоги, 

яка була нарахована до звернення, виплачується в будь-якому випадку.

Також слід звернути особливу увагу на те, що охорона дитинства в 

Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом (згідно з За-

коном України «Про охорону дитинства»), а підтримка сімей з дітьми 

(особливо багатодітних) відноситься до пріоритету державної допомоги у 

загальній системі соціального захисту населення (згідно з Законом Укра-

їни «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»). Тобто можна зробити ви-

сновок, що багатодітні сім’ї як пільгова категорія мають пріоритет перед 

іншими пільговими категоріями в загальній системі соціального захисту 

населення, через що застосування до них правил інших пільгових катего-

рій, у разі якщо такі правила погіршують становище багатодітної родини, 

є недопустимим.

Враховуючи зазначене, застосування до багатодітних родин по анало-

гії правил, які застосовуються до ветеранів війни, суперечить цілям пра-

вового регулювання відносин з підтримки багатодітних сімей, оскільки 

застосування таких правил погіршують становище багатодітних сімей (в 

період надання пільги не включається час, який передував зверненню).

До того ж слід врахувати, що отримання посвідчення батьків багато-

дітної сім’ї потребує багато часу за зусиль, спрямованих на підготовку 

всього переліку необхідних документів. Слід також врахувати, що багато-

дітні батьки дуже організаційно обмежені через те, що весь їх час витра-

чається на належне виконання родинних та трудових обов’язків, що уне-

можливлює оперативну підготовку всіх документів, які вимагаються для 

отримання вказаного посвідчення. Тому застосування зазначеної пільги 

з дати отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї є порушенням 

конституційного права особи на соціальне забезпечення (захист) та не-

досягення цілей, які встановлені в Законах України «Про охорону дитин-

ства» та «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Водночас слід зазначити, що видача посвідчень особам, які мають 

право на пільги, є виправданим, оскільки в такий спосіб держава орга-

нізаційно упорядковує відповідні відносини, що також мінімізує можли-

вість певних зловживань при отриманні пільги. Проте в даному випадку 

доцільним є застосування пільги після надання посвідчення, але з дати 
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виникнення системоствроюючого факту, – в даному випадку з дати на-

родження третьої дитини.

Для чіткості в застосуванні норм законодавства доречно внести зміни 

в Закон Україні «Про охорону дитинства», якими чітко встановити, що 

пільги підлягають застосуванню з дати народження третьої дитини. В 

цьому випадку (чіткої вказівки на юридичний факт, з дати настання якого 

пільги повинні бути застосованими) досягнення мети правового регулю-

вання відносин з державної підтримки сімей буде більш ефективним.

Шишлюк М.О.,
аспірант кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Національного університету «Одеська юридична академія»

ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У РАЗІ ВТРАТИ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Ризиковий характер військово-службової діяльності передбачає необ-

хідність закріплення в законодавстві особливих заходів соціального 

забезпечення військовослужбовців у разі втрати ними працездатності. 

Для членів сімей осіб, які проходять військову службу, при цьому встанов-

люються підвищені заходи соціального забезпечення у зв’язку з втратою 

годувальника.

Н.В. Антіп’єва до числа видів матеріального забезпечення військовос-

лужбовців і членів їх сімей у разі втрати працездатності та втрати году-

вальника, відносить: забезпечення по загальнообов’язковому державному 

страхуванню (особисте страхування); допомоги, які надається військовос-

лужбовцям при звільненні зі служби у зв’язку із захворюванням, отри-

маним в період служби, або військової травми; допомоги, які надаються 

членам сімей військовослужбовців, які померли внаслідок зазначених 

причин; заходи соціального забезпечення, встановлені на підставі окре-

мих правових актів; виплати за відшкодування шкоди здоров’ю військо-

вослужбовців, здійснювані на підставі норм цивільного права1.

Спираючись на чинне законодавство, слід дійти висновку про те, що 

матеріальне забезпечення військовослужбовців спрямоване на відшко-

1 Антипьева Н.В. Социальное обеспечение военнослужащих: проблемы право-

вого регулирования: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.05 / Анти-

пьева Наталья Валерьевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. – Санкт-Петербург, 

2010. – С. 30-34.
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дування шкоди, заподіяної нематеріальним благам військовослужбовцю, 

яке, зокрема, здійснюється в рамках державного соціального забезпе-

чення, обов’язкового державного страхування; відшкодування шкоди, 

заподіяної життю або здоров’ю військовослужбовця в порядку цивільно-

правової відповідальності. При цьому, слід зауважити, що відшкодування 

шкоди в порядку цивільно-правової відповідальності є додатковою гаран-

тією захисту нематеріальних благ (життя і здоров’я) військовослужбовця 

і обумовлено тим, що в порядку державного соціального забезпечення 

та обов’язкового державного особистого страхування негативні наслідки 

заподіяння шкоди не можуть бути усунені в повному обсязі.

Аналогічної точки зору дотримуються і представники російської на-

уки цивільного права. Ю.К. Толстой вважає, що у випадках заподіяння 

шкоди, кому б шкода не була заподіяна і в чому б вона не висловлювалась, 

шкідливі наслідки зазвичай не можуть бути усунуті за допомогою якогось 

одного правового інституту (наприклад, страхування або пенсійного за-

безпечення). Для досягнення максимального соціального ефекту потрібна 

взаємодія самих різних правових засобів, в числі яких чільне місце нале-

жить зобов’язаннями із заподіяння шкоди, або, як їх інакше називають, 

деліктним зобов’язанням1.

Даної точки зору також дотримується Н.В. Антіп’єва, яка зазначає, що 

одночасне використання засобів цивільного права та права соціального 

забезпечення в цілях відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю 

громадянина, визнається можливим і обґрунтованим2.

Державне соціальне забезпечення, обов’язкове державне страхування 

та відшкодування матеріальної та моральної шкоди військовослужбовцю 

на підставі цивільного законодавства є різними за своєю правовою при-

родою. Тому особливості їх використання для цілей матеріального забез-

печення військовослужбовців у разі втрати працездатності потребують 

спеціального вивчення.

Як відомо, правове регулювання відшкодування шкоди, заподіяної 

життю і здоров’ю громадянина, традиційно здійснюється цивільним за-

конодавством.

Аналізуючи ст. 17 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»3, слід зазначити, що включення до 

1 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3., М.: 

ТК «Велби»; Проспект, 2004. – С. 3-4.
2 Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования социального обеспече-

ния военнослужащих: монография / Н.В. Антипьева. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 

2009. – С. 232.
3 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: За-
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даного Закону норми, що стосуються відшкодування моральної та матері-

альної шкоди видається не доцільним, оскільки цим питанням присвячені 

спеціальні положення Цивільного кодексу України.

Крім того, виникає ситуація, що допускає покладання на одну й ту ж 

саму особу цивільно-правових і соціально-правових зобов’язань перед од-

ним і тим же суб’єктом. На перший погляд, це відповідає загальному під-

ходу до регулюванню таких відносин, оскільки будь-яка особа, здоров’ю 

якої було завдано шкоду (в результаті злочину, нещасного випадку і т.д.), 

вправі отримувати передбачені законом заходи соціального захисту поряд 

з відшкодуванням шкоди за нормами цивільного права. Про те, надані 

такому громадянину соціальні виплати і послуги до відшкодування шкоди 

не відносяться.

Таким чином, відшкодування шкоди завданої життю і здоров’ю вій-

ськовослужбовцю у цивільно-правовому порядку здійснюється наряду з 

реалізацією заходів державного соціального забезпечення. Найбільший 

інтерес серед них представляє обов’язкове державне особисте страхування 

військовослужбовців, яке передбачено постановою Кабінету Міністрів 

України «Про Умови державного обов’язкового особистого страхування 

військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і по-

рядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум» від 19 серпня 1992 р. 

№ 4881. Питання про те, чи може даний інститут розглядатися як елемент 

державного соціального забезпечення, також є досить дискусійним.

З формальної точки зору обов’язкове державне особисте страхування 

входить до числа інститутів цивільного права.

Також, заслуговує на увагу той факт, що на даний час в Україні не 

закріплено на законодавчому рівні порядок та умови обов’язкового дер-

жавного особистого страхування військовослужбовців. Положення щодо 

обов’язкового особистого страхування також не знайшли свого відобра-

ження ні в Законі України «Про соціальний і правовий захист військо-

вослужбовців та членів їх сімей»2, ні в Законі України «Про військовий 

обов’язок і військову службу»3.

кон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. – № 15. – Ст. 190.
1 Про Умови державного обов’язкового особистого страхування військовослуж-

бовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх 

сімей страхових сум: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488 

// Зібрання постанов Уряду України. – 1992 р. – № 10. – Ст. 242.
2 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: За-

кон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. – № 15. – Ст. 190.
3 Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 



669

Шишлюк М.О.

Крім того, військовослужбовцям, які виконували завдання в умовах 

надзвичайного стану та при збройних конфліктах, надаються додаткові 

соціальні гарантії та компенсації, що встановлені окремими законами (За-

кон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки»1, Закон України «Про боротьбу з тероризмом»2 та ін.).

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, на нашу думку, до числа 

матеріального забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей у разі 

втрати працездатності та втрати годувальника відносяться: допомоги, які 

надається при звільненні зі служби за станом здоров’я; допомоги, що 

надається у разі загибелі або каліцтва військовослужбовця; заходи соці-

ального захисту, що установлені на підставі окремих правових актів.

Аналіз матеріального забезпечення військовослужбовців дозволяє 

розглядати його як особливу систему соціальних виплат, передбачених 

законодавством щодо осіб, які проходять військову службу, в тому числі, 

в особливих умовах, в цілях підвищення рівня компенсації соціального 

ризику в зв’язку з втратою працездатності, а для членів сімей вказаних 

громадян – втратою годувальника.

Сукупність матеріального забезпечення військовослужбовців у разі 

втрати працездатності відрізняється деякою різнорідністю. З метою уні-

фікації правового регулювання до тексту Закону України «Про соціаль-

ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» слід вклю-

чити норми про соціальний захист громадян, які постраждали у зв’язку з 

участю в боротьбі з тероризмом, а також при виконанні інших обов’язків 

військової служби, що пов’язані з високим ризиком для життя.

Інститут обов’язкового державного особистого страхування військо-

вослужбовців може бути замінений встановленням більш широкого кола 

переліку підстав виплати одноразових допомог, передбачених в Законі 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-

нів їх сімей», що також буде сприяти підвищенню ефективності системи 

соціального захисту військовослужбовців у разі втрати працездатності.

Крім того, вважається за доцільним у Законі України «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачити 

окрему статтю, яка б регулювала відносини щодо соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей у разі втрати працездатності або 

1992 р. № 2232-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.
1 Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки: 

Закон України від 23 квітня 1999 р. № 613-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 

1999. – № 22-23. – Ст. 202.
2 Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
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втрати годувальника. У змісті даної статті, зокрема, потрібно відобразити: 

цілі надання відповідних виплат; їх види; коло осіб, які мають право на 

їх отримання. Представляється, що система матеріального забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей у разі втрати працездатності та 

втрати годувальника має включати кілька груп допомог.

До першої необхідно віднести виплати, призначувані всім військовос-

лужбовцям, у разі заподіяння шкоди здоров’ю, встановлення інвалідності, 

а також виплати, для членів їх сімей у випадку смерті військовослуж-

бовця. До складу другої групи мають увійти встановлені нині допомоги 

для військовослужбовців, звільнений зі служби у зв’язку з визнанням їх 

непридатними до подальшого проходження військової служби за станом 

здоров’я. Виплати, що призначені для військовослужбовців, постражда-

лих при виконанні спеціальних обов’язків військової служби, слід від-

окремити у третю групу.

Шумило М.М.,
канд. юрид. наук,

старший науковий співробітник
відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПЕНСІЙНИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ

Справедливість є категорією, що пронизує усі сфери суспільного життя 

як публічного, так і приватного. Очевидно, що досліджуючи пен-

сійне забезпечення загалом та пенсійні правовідносини зокрема, оми-

нути увагою одну із головних морально-етичних проблем сучасності не 

можливо. Філософська наука, як і правова має велику кількість визна-

чень та інтерпретацій категорії справедливості, але щоб не вдаватися до 

термінологічного диспуту, вважаємо за необхідне, у контексті пенсійного 

забезпечення, категорію справедливості розцінювати як компроміс інтер-

есів суспільства і держави у соціальній сфері та зосередитися на питанні 

справедливості в пенсійних правовідносинах.

Перші соціальні закони загалом та про пенсійне забезпечення зокрема 

були прийняті під тиском економічних та соціальних змін і хоча перед-

бачали пенсійне забезпечення, але ним мало хто міг скористатися, тобто 

принцип справедливості не був дотриманий, тобто закони були, але були 

несправедливими. Йдеться про те, що, пенсійне забезпечення за віком 

було одним із важливих питань соціальних реформ кінця ХІХ ст. «The 
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Economist» наголошує на такому факті, що коли О. Бісмарк в 1889 р. ввів 

державні пенсії за віком, які досягли 70 років, то середня тривалість життя 

була 45 років. Коли в 1908 р. у Великобританії стали виплачувати пенсію 

за віком (70 років і старше), більшість британців доживали до 50 років. У 

США в 1935 р. була створена система державних пенсій, пенсійний вік був 

встановлений на рівні 65 р. Середня тривалість життя тоді була 62 роки, 

а обходились пенсії всього в 0,2 % ВВП країни1. Але загальновідомо, що 

краще мати поганий закон, ніж не мати жодного, оскільки поганий закон 

завжди можна удосконалити. Саме таким шляхом і розпочалося форму-

вання соціального законодавства в Європі.

Пенсійні правовідносини є визначальними у соціальній сфері і за-

безпечують якість пенсії. Правовідносини, з точки зору теорії права, є 

універсальними. Вони вибудувані за одним зразком і потім накладаються 

на конкретні суспільні відносини і набувають свого галузевого забарв-

лення. Говорячи з позиції теорії правовідносин необхідно окреслити те, 

для чого вони існують, а існують вони тільки для того щоб реалізувати 

інтерес особи. Якщо ми говоримо про пенсійні правовідносини, то цей 

інтерес полягає у тому, щоб отримати пенсійне забезпечення. Тобто є 

чітко визначена мета. На жаль, застосовуючи універсальну форму пра-

вовідносин до конкретних суспільних відносин або породжуючи такі, у 

випадку пенсійного забезпечення, не завжди зберігається їх ідеальність. 

У таких випадках можна говорити про дефектність таких правовідносин, 

а якщо бути більш конкретним, то про дефектність правових норм, які 

визначають правовідносини.

Питання справедливості є основоположним на всіх етапах реалізації 

особою права на пенсію. Проблема справедливості, як зазначалося, є 

предметом філософських студій, так, на думку І.З. Майданюк, у зв’язку з 

демократизацією суспільства, становленням ринкової економіки та роз-

будови демократичної та соціальної держави виникає потреба у новому 

підході до тлумачення справедливості, адже воно пов’язане з переходом до 

ринку, що відкриває нові перспективи у визначенні його змісту та шляхів 

досягнення. Ця нова тенденція в поглядах на зміст і сутність категорії 

справедливості, на її роль у житті сучасного суспільства, на її творчий 

потенціал у вирішенні складних соціально-економічних проблем соціаль-

ного захисту населення та розбудови демократичної та соціальної держави 

ставить завдання переорієнтувати зміст справедливості на гуманістичний 

1 The end of retirement. Demography means virtually all of us will have to work longer. 

That need not be a bad thing. // The Economist. Jun 25th 2009. – [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.economist.com/node/13900145.
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аспект, на пріоритет прав людини, збереження її гідності шляхом задо-

волення не тільки конституційних, а й соціально-економічних прав1.

Говорячи про справедливість ми завжди повертаємось до того, що 

це категорія моралі, етики. Очевидно, що мораль і етика не існують поза 

межами суспільства, а отже вони з ним розвиваються, змінюються. Теж 

саме відбувається і з категорією справедливості, сьогодні можна сказати, 

що людська цивілізація виробила єдину концепцію справедливості, що 

включила в себе усі досягнення цивілізації.

Найавторитетнішим дослідником питання справедливості є Джон 

Роулз (John Rawls), він визначив два принципи справедливості. Перший 

принцип: кожна особа повинна мати рівне право на щонайменший план 

рівних основних свобод, і цей план має бути сумісним із подібною схемою 

свобод для інших. Другий принцип: соціальні й економічні нерівності слід 

узгоджувати таким чином, щоб а) можна було раціонально сподіватися на 

їхню користь для кожного й б) вони пов’язуються з відкритими можливос-

тями для всіх посадами та постами2. Як видно з вищенаведених принципів 

українське законодавство загалом та пенсійне зокрема ще знаходиться на 

далекій відстані, щоб характеризувати його як справедливе. Очевидно, що 

питання справедливості потребує своєї окремої студії, але дає можливість 

побачити орієнтири та основу, на якій має базуватися українське законо-

давство. Крім цього, як свідчить викладене, питання справедливості не 

може існувати поза межами соціально-економічних прав. І коли лишень 

з правової позиції їх розглядати, то ми можемо говорити про їх наявність, 

способи реалізації та захист, але не про їх якість. Інтегративний підхід 

до вивчення проблем права дозволяє вийти за межі позитивної норми і 

подивитися на ці відносини з іншого боку, що дало нам можливість вста-

новити кілька важливих аспектів. Несправедливе пенсійне забезпечення 

не тільки порушене право на пенсію, але і інші конституційні права:

1) порушує право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 22);

2) містить цілий ряд дискримінаційних положень, що призводить до 

необґрунтованої диференціації, системи пільг та привілеїв, чим порушу-

ється принцип рівності (ст. 24);

3) порушується право на повагу до своєї гідності (ст. 28);

4) обмежує свободу пересування (ст. 33);

5) порушується право на соціальний захист (ст. 46);

1 Майданюк І.З. Концептуальні засади природного права в історії філософії країни 

(від джерел до професійної філософії): монографія / І.З. Майданюк. – К.: ПАРАПАН, 

2011. – С. 248.
2 Роулз Дж. Теорія справедливості / Дж. Роулз. Перекл. з англ. О. Мокроволь-

ський. – К.: вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – С. 102.
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6) порушується право на достатній життєвий рівень (ст. 48);

7) порушується право на охорону здоров’я (ст. 49).

Тобто, несправедливе пенсійне законодавство прямо чи опосередко-

вано порушує сім статей ІІ Розділу «Права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина» Конституції України. Опосередкованість порушення ви-

щевикладених прав полягає у тому, що сучасне пенсійне законодавство 

не здатне забезпечити економічної свободи (економічної автономії) пен-

сіонерам, яка б дозволила останній у повній мірі реалізовувати свої права 

та свободи, що визначені Конституцією України так і іншими законами 

України. Крім цього, на нашу думку, якщо порушення економічної сво-

боди є матеріальною складовою цієї проблеми, то порушення права на по-

вагу до гідності – її внутрішньою, метафізичною складовою. Опонентом 

такого підходу є професор Вроцлавського університету Крістіан Цомплак, 

який стверджує, що питання гідності та соціально-економічних прав не 

мають нічого спільного, оскільки, на думку вченого тоді гідність буда б 

тільки у заможних громадян1. Дозволимо собі не погодитися з позицією 

шановного професора, адже вважаємо, що зведення такої всеохоплюю-

чої категорії як «людська гідність» тільки до аксіологічної та аксіоматич-

ної характеристики є невиправданим. Варто погодитися з думкою, що 

гідність притаманна не тільки заможним громадянам, а усім людям без 

виключення, але не можна нехтувати тим, що гідною людина може себе 

почуватися за умов реалізації своїх прав та свобод. Очевидним є те, що 

за умов злиденності гідність залишається скоріше метафоричним зна-

ченням, саме тому вважаємо, що праву на повагу до своєї гідності при-

таманний не тільки ціннісний, але і утилітарний характер.

Окремо хотілося б наголосити на тому, що порушуючи право на до-

статній життєвий рівень автоматично порушується право на повагу до 

своєї гідності. Перш за все, вважаємо, що ці права є взаємопов’язаними 

і такими, що витікають один з одного. Але також вбачаємо, що термін до-

статній життєвий рівень є занадто вузьким терміном від гідного життєвого 

рівня. Достатній – це той, що дозволяють людині вижити, а гідний – це 

той, що дозволяє людині не просто вижити, а жити і реалізовувати у по-

вному обсязі свої права та обов’язки. З цього приводу варто навести думку 

О.В. Власової, що гідне життя – категорія соціальна. Разом з тим вона 

тісно пов’язана зі збереженням гідності як природного права людини, 

як умови вітальності (життєвої сили), що базується на конституційному 

принципові поваги гідності людини. Гідне життя відображає мету со-

1 Цомплак К. Гідність людини: сутність, зміст і передумови існування // Публічне 

право. – 2012. – № 4 (8). – С. 14 – 22.
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ціальної держави. В умовах бідності і злиденності гідність не знаходить 

застосування. Праву людини на гідне життя, як складової частини права 

на повагу до гідності кореспондується обов’язок держави створювати всі 

умови (правові, економічні, культурні тощо) для вільного розвитку лю-

дини. Держава зобов’язана забезпечувати такий рівень життя при якому 

безперервно здійснюються права і свободи, утверджується людська гід-

ність1.

На нашу думку, сучасна державна політика у соціальній сфері має 

базуватися на двох головних принципах:

1) державний соціальний захист тих, хто без такого захисту не зможе 

вижити (продовження патерналістичних основ функціонування соціаль-

ної системи);

2) автономний соціальний захист (на основі соціального страхування 

громадяни самостійно себе забезпечують за рахунок соціальних внесків). 

Йдеться про створення економіко-правових механізмів за яких громадяни 

зможуть реалізовувати своє право на пенсію чи інший вид соціального 

забезпечення спираючись на страховий стаж. Держава не виконує функ-

цію «піклувальника», а через органи спеціальної компетенції акумулює, 

інвестує соціальні внески і за наявності соціального ризику забезпечує 

осіб їх страховими виплатами у формі пенсій. Сьогодні цей механізм іс-

нує скоріше формально, оскільки рівень соціального захисту в Україні 

залишається критично низьким.

Як слушно зазначає Е.М. Лібанова, метою пенсійної реформи має 

бути формування збалансованої, соціально справедливої пенсійної сис-

теми. Досягнення цієї мети потребує розв’язання таких завдань: мотивація 

населення до зайнятості та активного довголіття; забезпечення добробуту 

пенсіонерів; справедливість та усунення нерівності в умовах пенсійного 

забезпечення (в тому числі гендерної); фінансова спроможність та стій-

кість пенсійної системи; створення нового потужного джерела внутрішніх 

інвестицій шляхом упровадження та розвитку накопичувальних пенсій-

них схем; згуртування суспільства на базі збалансування інтересів усіх 

поколінь; формування заходів пенсійної реформи2.

Варто також зазначити, що проблема справедливості у соціальній 

сфері не є новою, яка сформульована наприкінці ХІХ ст. католицькою 

1 Власова О.В. Достоинство человека как нравственно-правовая ценность: об-

щетеоретическое исследование: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. 12.00.01. О.В. Вла-

сова. – Саратов, 2011. – С. 14.
2 Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : монографія / за ред. Е.М. Лі-

банової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 

2010. – С. 257.
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церквою, яка активно долучається до поширення соціальних ідей та цін-

ностей серед країн Європи. Так, наприклад, у енцикліці Папи Лева ХІІІ 

«Rerum novarum» щодо соціальної проблеми про стан працівників від 15 

травня 1891 р. чітко сформульовано заклик щодо необхідності самим ниж-

чим прошаркам надати термінову та результативну допомогу, оскільки 

значна частина людей веде жебрацьке життя, що недостойне людини. 

Держава існує в однаковій мірі як для багатих, так і для бідних, вона не 

може задовольняти інтереси багатих і нехтувати інтересами бідних, тому 

влада повинна прийняти відповідні рішення для захисту робочого класу 

та його інтересів. Влада повинна турбуватися про блага народу, щоб кожен 

прошарок був під рівномірною опікою, щоб дотримувалася така справед-

ливість, яка називається «розподільчою», тобто та, яка віддає кожному те, 

що йому належить і що необхідно йому віддати. Ця енцикліка фактично 

стала своєрідним соціальним вченням церкви1. На нашу думку, це був, 

свого роду, соціальний маніфест та чітко сформульовані цінності, до-

роговказ, якому має слідувати держава не кажучи вже про моральне зна-

чення цього документу для тогочасних працівників-католиків.

Недивлячись на сплин років, але і сьогодні ідеї закладені у цитованій 

енцикліці є актуальними для України. Актуальними вони залишаються і 

для пенсійної системи, для пенсійних правовідносин. В науці права со-

ціального забезпечення часто наводиться положення ст. 1 Конституції 

України про те, що Україна – соціальна держава. На жаль, сьогодні це 

положення має виключно декларативний характер, і швидше побажання 

ніж реальність. Побудова соціальної держави, а пенсійне забезпечення є 

її важливим елементом, без врахування принципів справедливості – не 

можлива.

1 Энциклика Папы Льва ХІІІ «Rerum novarum» по социальной проблеме о по-

ложении рабочих от 15 мая 1891 г. / Энциклики Его Святейшиства Папы Римского 

1891, 1981, 1991 годов о труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и 

морали. –К.: Ин-т праксеологии. – 1993. – С. 62, 84.
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