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Встановлено, що предметом права соціального забезпечення є система суспільних 
відносин щодо задоволення першочергових і найнеобхідніших потреб тих громадян та їх 
сімей, які з об’єктивних, визнаних суспільством (державою) поважних причин опинились 
у складних (здебільшого негативних) життєвих ситуаціях, шляхом надання їм допомоги 
в різних організаційно-правових формах. При розробленні законодавчих актів, які регла-
ментують соціальну сферу, а також при обґрунтуванні включення тих чи інших відносин 
до предмета права соціального забезпечення потрібно виходити з того, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави, її відповідальність перед людиною. 
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Вступ. Будь-яке суспільство, й 
українське не є винятком, характери-
зується тим чи іншим ступенем упо-
рядкованості. це викликано необхід-
ністю узгодження інтересів окремої 
людини, їх груп, суспільства в цілому. 
Однак право не повинно (та й не може) 
регулювати всі суспільні відноси-
ни, що встановлюються між людьми. 
Тому на кожному конкретно-історич-

ному етапі розвитку має бути досить 
точно визначена сфера правового ре-
гулювання. Особливо це важливо в со-
ціальному забезпеченні, позаяк при-
йняття будь-яких законів у цій царині 
повинно ґрунтуватись на як слід вива-
женій економічній основі, визначен-
ні конкретних джерел фінансування 
й організаційно-правових форм його 
здійснення, кола соціальних ризиків, 
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які є підставою для надання соціально-
го забезпечення, кола суб’єктів, яких 
треба забезпечувати, розміру й видів 
матеріального забезпечення і надання 
соціальних послуг.

Якщо сфера правового регулювання 
звужена, в суспільстві виникає загроза 
свавілля, хаосу, непередбачуваності. 
Приміром, у соціальному забезпеченні 
це призводить до того, що певна кіль-
кість громадян, які потребують піклу-
вання й підтримки, виключаються із 
системи соціального забезпечення, а 
значить не мають достатніх коштів для 
існування як власного, так і своєї сім’ї. 
А якщо сфера правового регулюван-
ня, навпаки, невиправдано розширена, 
створюються умови для різноманіт-
них зловживань з боку посадових осіб, 
появи соціальної несправедливості, 
декларативності в соціальній сфері, 
ускладнення механізму реалізації від-
повідних прав, «зарегульованості» по-
ведінки людей, що призводить до со-
ціальної пасивності, безініціативності 
членів суспільства, недовіри до дер-
жавних інституцій у соціальній сфері.

Відповідно до статей 1, 3 і 46 Кон-
ституції [1] Україна, як соціальна дер-
жава, проголосила право громадян на 
соціальний захист, що включає право 
на забезпечення їх у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, без-
робіття з незалежних від них обставин, 
а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом. це право га-
рантується загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ та організацій, 
бюджетних та інших джерел соціаль-

ного забезпечення; а також створен-
ням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів з догляду за не-
працездатними. Вимога соціального 
захисту громадян втілена в ратифіко-
ваних Україною міжнародних актах – 
Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права [2], Євро-
пейській соціальній хартії (перегляну-
тій) (ЄСХ(п)) [3], Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
[4] тощо. зокрема, у ст. 12 ЄСХ(п) за-
значається, що держава зобов’язана 
підтримувати функціонування систе-
ми соціального забезпечення, її задо-
вільний рівень, докладати зусиль для її 
поступового посилення тощо.

Виклад основного матеріалу до-
слідження й отриманих результатів. 
Предмет правового регулювання – це 
різноманітні суспільні відносини, які 
об’єктивно, за своєю природою мо-
жуть зазнавати нормативно-організа-
ційного впливу і за певних соціально-
політичних умов потребують впливу, 
що здійснюється за допомогою юри-
дичних норм та інших юридичних за-
собів, які утворюють механізм право-
вого регулювання. 

Від характеру і змісту суспільних 
відносин, що становлять предмет пра-
вового регулювання, залежать особ-
ливості, способи й засоби останньо-
го. цілком очевидно, що відносини 
з еквівалентного обміну цінностями 
відрізняються від тих, які виникають 
при реалізації конституційного права 
громадян на соціальне забезпечення. 
На думку Б. І. Сташківа, право на со-
ціальне забезпечення в мінімальних 
розмірах – це природне право людини, 
а право на соціальне забезпечення, що 
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виходить за межі мінімальних потреб 
людини, – право позитивне [5, с. 40]. 
Тобто у праві соціального забезпечен-
ня одночасно поєднані: а) природні 
властивості, що не залежать від їх ви-
знання державою, й б) елементи, які 
держава добровільно бере на себе.

Характер і вид суспільних відносин, 
що становлять предмет правового ре-
гулювання, зумовлюють ступінь його 
інтенсивності, тобто широту охоплен-
ня правовим впливом, обов’язковості 
правових розпоряджень, їх деталізо-
ваності, тиску правового впливу на 
суспільні відносини, нарешті форми й 
методи правової регламентації. У кін-
цевому підсумку це приводить до роз-
будови справедливої, науково обґрун-
тованої правової системи, а в соціаль-
ній сфері – до створення прозорої та 
зрозумілої для будь-якого пересічного 
громадянина системи соціального за-
безпечення. 

Для кращого усвідомлення змісту 
предмета права соціального забезпе-
чення слід дотримуватися традиційної 
теоретичної позиції поділу на галузі 
відповідно до цього предмета. Такий 
підхід надасть можливості змістовно й 
повно дослідити особливості права со-
ціального забезпечення саме тому, що 
предмет – це категорія, яка визначає 
певну цілісність, виокремлену зі світу 
різноманітних об’єктів у процесі люд-
ської діяльності й пізнання. Предмет, 
пов’язаний з виявленням певних особ-
ливостей об’єкта, дозволить відмежу-
вати право соціального забезпечення 
від інших галузей права. 

Предметом права соціального за-
безпечення є система суспільних від-
носин по задоволенню першочергових 

і найнеобхідніших потреб тих грома-
дян та їх сімей, які з об’єктивних, ви-
знаних суспільством (державою) по-
важних причин опинились у складних 
(здебільшого негативних) життєвих 
ситуаціях, шляхом надання їм допо-
моги в різних організаційно-правових 
формах [6, с. 63, 64]. Під обставинами, 
які призводять до складної життєвої 
ситуації, треба розуміти вік, хворобу, 
повну, часткову та тимчасову втрату 
працездатності, безробіття, інвалід-
ність, бідність, безпритульність, мало-
забезпеченість, самотність, сирітство, 
тимчасову непрацездатність, смерть 
годувальника, стихійне лихо, техно-
генну катастрофу, нещасний випадок 
на виробництві, професійне захворю-
вання та інші визначені на законодав-
чому рівні обставини. Складна життє-
ва ситуація – це така обставина, в якій 
особа опинилася з незалежних від неї 
причин, коли вона неспроможна їх 
подолати власними зусиллями або за 
допомогою тих членів своєї сім’ї, які 
зобов’язані надати таку допомогу.

змістове визначення суспільних 
відносин, що входять до предмета 
права соціального забезпечення, на-
дає можливості чітко окреслити коло 
суб’єктів, які потребують допомоги 
й різноманітної підтримки, закріпити 
форми й види такого забезпечення, ви-
значити конкретні організаційно-пра-
вові форми, джерела фінансування й 
використання коштів на це.

На нинішньому етапі суспільного 
розвитку сам факт створення в Укра-
їні нової всеохоплюючої національ-
ної системи соціального забезпечення 
громадян згідно з міжнародно-право-
вими стандартами дає відповідь на 
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запитання, які відносини належать до 
предмета регулювання права соціаль-
ного забезпечення, і підбиває підсумок 
дискусіям щодо сфери дії цієї галузі. 
Українське суспільство перебуває на 
стадії розвитку, коли відбуваються 
зміни, корективи існуючих організа-
ційно-правових форм і видів соціаль-
ного забезпечення, реорганізація й 
удосконалення діяльності страхових 
фондів, а отже, і зміни, доповнення та 
поліпшення існуючих видів такого за-
безпечення. При розробці законодав-
чих актів, які регламентують соціаль-
ну сферу, а також при обґрунтуванні 
включення тих чи інших відносин до 
предмета права соціального забезпе-
чення потрібно виходити з того, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави, її відпові-
дальність перед людиною. Утверджен-
ня й забезпечення прав і свобод люди-
ни є головним обов’язком держави.

Пенсійні відносини посідають цен-
тральне місце в предметі права соці-
ального забезпечення, оскільки пенсії 
є основним джерелом існування знач-
ної кількості громадян (понад третина 
населення України). Попри певну схо-
жість, пенсійні відносини відрізняють-
ся від відносин з надання допомог за 
такими ознаками: 

– мають власні самостійні підстави 
виникнення; 

– мають різну форму надання (пен-
сії завжди існують у вигляді грошових 
виплат, а допомога може бути не тіль-
ки у формі грошової, а й у натураль-

ній, наприклад, надання палива, засо-
бів пересування, продуктів харчування 
тощо, чи в безготівковій формі, напри-
клад, надання житлової субсидії для 
сплати комунальних послуг); 

– перші мають довгостроковий ха-
рактер, а другі можуть бути тимчасо-
вими або одноразовими (приміром, до-
помога з тимчасової непрацездатності, 
при вагітності й пологах, при наро-
дженні дитини). 

Усе більшого значення набувають 
відносини із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування – 
зв’язки між суб’єктами соціального 
страхування, що виражаються в їх вза-
ємних правах та обов’язках, і спрямо-
вані на забезпечення захисту застрахо-
ваних від соціальних ризиків та на їх 
компенсацію шляхом надання при на-
станні страхового випадку виплат і по-
слуг із системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, 
співрозмірних із застрахованим заро-
бітком або іншим доходом, а також 
шляхом вжиття заходів з попереджен-
ня соціально-ризикових ситуацій [7, 
с. 145]. Указані відносини мають різну 
галузеву належність: а) відносини між 
страхувальником і страховиком з при-
воду сплати страхових внесків є фінан-
сово-правовими; б) майнові відносини 
страховика як юридичної особи нале-
жать до категорії цивільно-правових; 
в) адміністративними є правовідно-
сини, що складаються при здійсненні 
персоніфікованого обліку в системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; г) зв’язки 
між страховиком і застрахованим із 
приводу надання забезпечення по 
страхуванню є соціально-забезпечу-
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вальними. При цьому відносини з на-
дання забезпечення по соціальному 
страхуванню становлять ядро вказаної 
системи, оскільки в них реалізується 
право застрахованого як центрального 
суб’єкта соціального страхування на 
отримання в разі настання страхового 
випадку виплат і послуг за рахунок со-
ціально-страхового фонду. 

Поряд із вказаними вище, до пред-
мета права соціального забезпечення 
належать також відносини по забез-
печенню громадян соціальними до-
помогами. Допомога розрізняється за 
метою, джерелом виплати, характером 
підстав надання та суб’єктами. Вони 
виникають у зв’язку із забезпеченням 
непрацездатних або осіб, які несуть 
внаслідок тих чи інших обставин (за-
кріплених у законі підстав соціального 
забезпечення) додаткові матеріальні 
витрати, а також осіб, які опинилися 
в скрутному матеріальному становищі 
і самостійно не можуть його подолати.

Усі види допомоги можна поділи-
ти на соціально-страхову допомогу та 
бюджетну соціальну допомогу. Перші 
сплачуються особам, які перебувають 
у трудових відносинах із конкретним 
роботодавцем і втрачають заробіток 
у зв’язку з тимчасовою непрацездат-
ністю. Метою цих допомог є часткове 
або повне відшкодування втраченого 
заробітку, а тому їх розмір, як правило, 
співвідносний із заробітною платою 
працівника. зазначені допомоги мають 
страхову основу (тобто однією з умов 
їх надання є сплата обов’язкових стра-
хових внесків до відповідного фонду) 
і здійснюються за рахунок за галь-
нообов’язкового державного соціаль-
ного страхування. Другий вид допомо-

ги виплачується не у зв’язку з трудо-
вою діяльністю. Для нього характерна 
відсутність у минулому суспільно ко-
рисної діяльності одержувача або на-
явність її в розмірах, які не дають пра-
ва на інші види допомог. Метою цього 
виду соціального забезпечення є ма-
теріальна підтримка певної категорії 
громадян, надання їм необхідних за-
собів, які були б джерелом їх існуван-
ня. Така допомога виплачується в кон-
кретних розмірах, щоб задовольнити 
життєво необхідні потреби особи. це 
є виявом турботи суспільства про осіб, 
які в силу тих чи інших обставин зали-
шились без засобів існування. ця допо-
мога фінансується в основному за ра-
хунок Державного бюджету України.

Ще одним видом відносин, які вхо-
дять до предмета права соціального 
забезпечення, є відносини з приводу 
надання громадянам соціального об-
слуговування, медичної допомоги й лі-
кування, а також різноманітних пільг.

Категорію «соціальне обслугову-
вання» варто розглядати в широкому 
й вузькому розумінні. за такого під-
ходу найбільш наочно й повно про-
стежується взаємозв’язок соціального 
забезпечення як цілого й соціального 
обслуговування як частини цього ці-
лого. У широкому значенні соціальне 
обслуговування є частиною соціаль-
ної політики, тобто діяльністю, спря-
мованою на всебічний розвиток осо-
бистості, задоволення соціальних по-
треб широких верств населення через 
надання різних соціальних послуг. Із 
цієї точки зору до сфери соціального 
обслуговування належить діяльність 
навчальних закладів, медичних і сана-
торно-курортних установ, спортивних 
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секцій, закладів культури й мистецтва, 
організацій дитячої та юнацької твор-
чості, клубів за інтересами тощо. Інак-
ше кажучи, в широкому значенні со-
ціальне обслуговування є самостійним 
інструментом соціальної політики дер-
жави. Соціальні послуги в широкому 
значенні – це послуги, спрямовані на 
задоволення різноманітних соціальних 
потреб окремих осіб чи груп населення 
[детальніше див.: 8; 9]. На підставі від-
повідних відносин досягається понов-
лення і розвиток соціальних, трудо-
вих, побутових та інших зв’язків осіб, 
які опинились повністю або частково 
обмеженими з тих чи інших причин 
(похилий вік, стан здоров’я, безробіт-
тя та ін.). це лікування, професійне 
навчання, сприяння в пошуку роботи 
і працевлаштуванні, утримання й об-
слуговування в будинках-інтернатах, 
забезпечення протезними виробами 
та ін. цільове призначення цих відно-
син – надання можливостей самореалі-
зації особі, яка опинилась у складних 
життєвих обставинах, а також під-
тримка її матеріального рівня. залежно 
від виду соціальної послуги зазначені 
відносини поділяються на відносини 
з надання: соціально-побутових по-
слуг; психологічних послуг; соціаль-
но-педагогічних послуг; соціально-ме-
дичних послуг; соціально-економіч-
них послуг; юридичних послуг; послуг 
з працевлаштування; інформаційних 
послуг та ін.

Пільги у праві соціального забез-
печення служать юридичним засобом 
створення режиму сприяння для гро-
мадян, які з фізіологічних чи інших 
суспільно значимих причин, визнаних 
суспільством поважними, не мають 

рівних з іншими особами можливос-
тей реалізовувати загальні для всіх 
громадян права, а тому потребують 
повного або часткового звільнен-
ня від виконання певних обов’язків. 
це одна з форм задоволення потреб 
суб’єктів права соціального забезпе-
чення, що встановлюються для осіб, 
інтереси яких у рамках стандартної 
моделі правового регулювання не 
можуть бути належним чином забез-
печені й реалізовані з тих чи інших 
поважних причин. Для цих категорій 
осіб вони створюють приблизно одна-
кові можливості розвитку, забезпечу-
ючи рівний доступ до використання 
соціальних благ. це свого роду меха-
нізм доповнен ня основних прав і сво-
бод особистості специфічними мож-
ливостями організаційно-правового 
характеру. Отже, при встановленні 
пільг нормотворець має за загальну 
мету поліпшити становище окремих 
категорій населення, перевести про-
цес задоволення їх інтересів у більш 
сприятливий режим порівняно із за-
гальним. При наданні соціальної піль-
ги таке поліпшення здійснюється шля-
хом: а) звільнення особи повністю або 
частково від виконання обов’язку (на-
приклад, зниження оплати за послуги) 
і б) полегшення доступу до послуги 
або блага (приміром, позачергове або 
першочергове надання чи отримання 
яких-небудь благ) [10, с. 395, 396].

До предмета права соціального за-
безпечення також належать процедур-
но-процесуальні відносини з приво-
ду встановлення юридичних фактів, 
реалізації й захисту права на той чи 
інший вид соціального забезпечення. 
ці відносини регулюють порядок ви-
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значення страхового стажу, процедуру 
нарахування й виплати пенсій тощо. 
До цієї групи належать і відносини, що 
виникають між державними органами, 
органами місцевого самоврядування, 
органами управління відповідного со-
ціально-страхового фонду тощо і гро-
мадянами з питань призначення пен-
сій, допомог чи встановлення пільг, 
визначення необхідності госпіталізації 
в медичний заклад, утримання в бу-
динку-інтернаті та ін. Указані відноси-

ни, залежно від їх об’єкта, поділяються 
на відносини з приводу: а) встановлен-
ня юридичних фактів (страхового ста-
жу, народження дитини, інвалідності, 
перебування на утриманні померлого 
годувальника, малозабезпеченості, са-
мотності, настання складної життєвої 
ситуації, безробіття тощо); б) реаліза-
ції права на конкретний вид соціаль-
ного забезпечення; в) захисту поруше-
ного права в позасудовому й судовому 
порядках. 
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К вопросу о предмете права  
социального обеспечения

Установлено, что предметом права социального обеспечения является система обще-
ственных отношений по удовлетворению первоочередных и самых необходимых потреб-
ностей тех граждан и их семей, которые по объективным, признанным обществом 
(государством) уважительным причинам оказались в сложных (по большей части не-
гативных) жизненных ситуациях, путем предоставления им помощи в разных организа-
ционно-правовых формах. При разработке законодательных актов, регламентирующих 
социальную сферу, а также при обосновании включения тех или других отношений  
в предмет права социального обеспечения необходимо выходить из того, что человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность при-
знаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Ключевые слова: человек, право социального обеспечения, предмет права социаль-
ного обеспечения, социальные риски, сложная жизненная ситуация
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On the Subject of the Subject of Social Security Law
It was established that the subject of the right to social security is a system of social relations 

in order to satisfy the immediate and urgent needs of those citizens and their families, who from 
objective, recognized society (state), for serious reasons, found themselves in difficult (mostly 



ПИТАННЯ АГРАРНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

98 Вісник Національної академії правових наук України № 3 (90) 2017

negative) life situations by providing them with assistance In various organizational and legal 
forms. The meaningful definition of social relations, which are included in the subject, gives the 
opportunity to clearly outline the range of subjects who need help and support, to consolidate 
the types of such security, to specify the organizational and legal forms, to identify sources of 
funding and the use of funds for this. 

When drafting legislative acts regulating the social sphere, as well as substantiating the 
inclusion of certain relations in the subject of the right of social security, it is necessary to 
proceed from the fact that the person, his life and health, honor and dignity, inviolability and 
security are recognized in Ukraine the highest Social value. Human rights and freedoms and 
their guarantees determine the content and direction of the state, its responsibility to man.

Key words: the person, the right of social security, the subject of the right of social secu-
rity, social risks, a difficult life situation.


