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ВСТУП
У сфері соціального забезпечення

людина при наявності відповідних юри#
дичних фактів користується комплек#
сом прав щодо забезпечення грошови#
ми виплатами, наданням пільг, компен#
сацій та соціальних послуг. Дані права
об'єднані родовим поняттям — правом
на соціальне забезпечення, яке розгля#
дають фахівці#правознавці. Для реаль#
ного забезпечення цього права у
суспільстві повинна діяти збалансова#
на система засобів, процедур.

У традиційному контексті окремі
питання гарантій права на соціальне
забезпечення досліджували Н. Болоті#
на [1], І. Гуменюк [2], С. Приходько [3],
Ж. Пустовіт [4], С. Синчук [5], І. Сиро#
та [6], Б. Стичинський [7] та ін. Але за#
стосування до соціально#економічних
прав механізму забезпечення особис#
тих і політичних прав не дає, як прави#
ло, позитивного ефекту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути проблеми, які пере#

шкоджають реальному гарантуванню
права на соціальне забезпечення;

— дати характеристику права на
соціальне забезпечення;

— визначити шляхи державної
підтримки щодо гарантованості права
на соціальне забезпечення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основною проблемою концепції за#

безпечення соціально#економічних прав
є визначення їх юридичної природи.
Так, М. Козюбра справедливо вважає,
що дискусія щодо природи соціальних
прав повинна бути перенесена з площи#
ни "права людини — наміри держави",
"основні права — неосновні права",
"права людини — права громадянина" в
іншу, більш теоретично і практично зна#
чущу площину — особливостей соціаль#
но#економічних прав і механізмів їх ре#
алізації порівняно з громадянськими та
політичними правами [8]. Останні пра#
ва відносять до класичних, на відміну від
соціальних. На жаль, М. Козюбра, як й
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інші члени Конституційного Суду Украї#
ни, залишились свого часу на позиціях
радянської концепції єдиної природи
прав і свобод людини та громадянина.

Право на соціальне забезпечення,
насамперед, є правом на певні блага
або, інакше кажучи, уповноважує осо#
бу вимагати різноманітних благ, визна#
них суспільством як необхідні. Дане
право гарантує особі за наявності
відповідних умов на мінімальному рівні
мати певні блага, а не отримувати їх. Це
право, на відміну від класичних прав,
прямо пов'язане з економічними мож#
ливостями держави і не реалізується
без виділення необхідних коштів. У пе#
рехідний період закріплене в юридич#
них нормах право особи на той чи інший
вид соціального забезпечення не може
здійснюватися в повному обсязі, не за#
безпечується судовим та позасудовим
захистом, у багатьох випадках є декла#
рованим і виступає орієнтиром для ви#
конавчої влади.

На нашу думку, на дане право обме#
жено поширюються вимоги ч. 2 і ч. 3 ст.
22 Конституції України. З метою реалі#
зації принципів рівності та справедли#
вості при проведенні реформування соц#
іального забезпечення можуть скасову#
ватись окремі його види, змінюватись у
бік зменшення обсяги їх виплати чи на#
дання. В результаті економічної ситуації
є можливим звуження змісту та обсягів
існуючих прав у сфері соціального забез#
печення. Про неконституційність таких
норм навряд чи потрібно сьогодні гово#
рити. Виходячи з концепції єдиної при#
роди прав і свобод людини та громадя#
нина, Конституційний Суд України в пи#
таннях збереження пільг чиновникам, як
правило, посилається на ст.22 Консти#
туції. Така точка зору є не тільки хибною,
а й шкідливою, оскільки вона заважає по#
доланню перекосів у соціальному забез#
печенні, утвердженню принципів спра#
ведливості і рівності у цій сфері.

Наступною проблемою у системі га#
рантування права на соціальне забезпе#
чення є дослідження юридичної природи
Закону про Державний бюджет України

на відповідний рік, оскільки на його базі
визначається механізм фінансування соц#
іальних витрат на наступний рік, а у дея#
ких випадках і в поточному році. Практи#
ка його прийняття свідчить, що ним вно#
сяться суттєві зміни при застосуванні чин#
ного законодавства, які часто погіршують
права людини у сфері соціального забез#
печення. Такі корективи, зокрема, торка#
ються: 1) зупинення дії певних положень
і норм соціальних законів; 2) встановлен#
ня пільг і компенсацій та їх розміру залеж#
но від наявності права на податкову соц#
іальну пільгу; 3) переліку видів доплат, які
враховуються при обчисленні пенсій; 4)
встановлення рівня забезпеченості про#
житкового мінімуму та розміру щорічної
разової допомоги інвалідам війни; 5) зміни
мінімального розміру пенсії по інвалід#
ності; 6) обмеження розміру максималь#
них пенсій; 7) припинення виплати дост#
рокових пенсій працюючим пенсіонерам;
8) надання дозволу Кабінету Міністрів Ук#
раїни встановлювати, як правило, у бік
зменшення розміри соціальних виплат, які
визначаються в залежності від розміру
мінімальної заробітної плати; 9) виклю#
чення провадження тендерних процедур
при придбанні засобів реабілітації. Крім
того, у повному обсязі не фінансуються
витрати на реалізацію передбачених нор#
мативними актами соціальних програм.
Все це суттєво знижує рівень гарантова#
ності прав у сфері соціального забезпе#
чення та створює у подальшому умови для
прийняття популістських законів з на#
ступним їх невиконанням через брак
коштів.

Якщо класичними правами є права на
свободу дій, які гарантуються утриман#
ням від дій інших осіб та виконавчої вла#
ди, то право на соціальне забезпечення є
обов'язком держави шляхом активних
дій наявними ресурсами їх забезпечува#
ти. Недостатньо проголосити ті чи інші
соціальні права, але необхідно мати дос#
татні джерела для їх фінансування. Бра#
ти на себе обов'язки із соціального забез#
печення держава має право тільки на пев#
ний період (бюджетний рік), оскільки
такі зобов'язання щорічно переглядають#
ся. Відповідні норми Конституції Украї#
ни на практиці не є нормами прямої дії
(ч. З ст. 8). Зрозуміло, що без виділення
необхідних коштів, соціальні права лю#
дини не забезпечуються. І на це не слід
закривати очі. Потрібно від декларатив#
ного соціального права переходити до
реального з урахуванням фінансових
можливостей держави. У перехідний пе#
ріод справедливим буде гарантування
державою соціальних виплат у межах
виділених на бюджетний рік коштів.

Важливим засобом гарантування
прав людини є судовий захист. І хоча
суди приймають відповідні рішення, про#
те у країні виникають труднощі з їх ви#
конанням через відсутність коштів і ме#
ханізму реалізації окремих статей того чи
іншого нормативного акта. Це призво#
дить інколи до домовленостей між різни#
ми гілками влади, що виходить за межі
правового поля. Законодавець повинен
чітко визначати рамки судового захисту
права на соціальне забезпечення, а Кон#
ституційному Суду України потрібно в
цьому питанні змінити попередню пози#
цію. На наш погляд, захист загальними
судами права людини на соціальний за#
хист повинен обмежитись обсягом виді#
лених на бюджетний рік коштів.

В Україні діє заявочний спосіб реалі#
зації права на соціальне забезпечення, за
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яким особа повинна сама подати у соц#
іальну установу заяву з проханням нада#
ти певну соціальну послугу чи пільгу. За
своєю ініціативою орган соціального за#
безпечення таких дій не здійснює. Заявоч#
ний спосіб вимагає глибокого і комплекс#
ного знання кожним громадянином соц#
іального законодавства, а це не під силу
навіть професійному працівнику, який
знає законодавство у межах своїх повно#
важень. Крім того, в Україні не налагод#
жене інформування зацікавлених осіб про
наявність у них певних прав і порядок їх
реалізації. Інколи порядок реалізації на#
стільки складний, що особа відмовляєть#
ся від його втілення у життя. Тому доц#
ільно налагодити щорічне письмове
інформування зацікавлених осіб про їх
суб'єктивні права, а також практикувати
надання матеріальних засобів у більших
розмірах без звернення особи з відповід#
ною заявою (про перерахунок пенсії, пе#
реведення на інші види соціальної допо#
моги, забезпечення засобами реабілітації
тощо). Це сприятиме більш ефективному
забезпеченню реалізації наявних у людей
прав. Бажано встановити матеріальну
відповідальність органів соціального за#
безпечення перед людьми за неналежне
виконання покладених на них обов'язків.

На забезпечення права на со#
ціальне забезпечення у перехідний пе#
ріод несприятливо впливають так звані
загальносоціальні гарантії, до яких
відносять ідеологічні, політичні, еко#
номічні, соціальні, організаційні.

Усі розуміють, що марксистсько#ле#
нінська концепція соціального забезпе#
чення повинна бути замінена іншою, яку
сприйняла б більшість населення. У світі
сформована не одна така концепція, але
жодну з них не можна у чистому вигляді
переносити на український грунт. Різні
політичні сили почали моделювати власні
ідеологічні концепції здійснення рефор#
мування соціального забезпечення, але
вони поки що знаходяться на початково#
му етапі. Люди старшого покоління пере#
важно схиляються до соціал#демократич#
ної концепції соціального забезпечення,
за якої державі відводиться основна роль
у регулюванні відносин у сфері соціаль#
ного забезпечення. Для молодого ж по#
коління більш приваблива неоліберальна
концепція, при якій особа здійснює різні
платежі у фонди, з яких пізніше отриму#
ватиме належні їй соціальні виплати при
мінімальному втручанні держави у ці про#
цеси. Відсутність офіційної концепції зат#
римує проведення ефективних перетво#
рень у соціальній сфері і призводить до
прийняття суперечливих рішень.

Перехідний період характеризується
значною політичною нестабільністю: йде
процес формування великих партій, які
здатні брати владу в свої руки і керувати
державою; проводяться не завжди вдалі
політичні реформи; наявна недостатня
політична воля щодо неухильного дотри#
мання чинних нормативних актів;
відсутній незалежний і потужний проф#
спілковий рух, націлений на захист і
відстоювання соціальних завоювань пра#
цюючих; маніпулювання волевиявленням
виборців; поширений непрофесіоналізм
працівників виконавчих структур; поза#
чергові вибори та постійна зміна соці#
альних орієнтирів владних структур. В цих
умовах важко не тільки приймати еконо#
мічно обгрунтовані соціальні нормативні
акти, а й забезпечувати їх реалізацію.

Ще гірша ситуація складається з
економічними гарантіями. Розірвання

економічних зв'язків, випуск неконку#
рентоздатної продукції, хаотична при#
ватизація, демонтаж радянської еконо#
мічної інфраструктури, інфляція, подат#
ковий тиск, корупція, відсутність єдиних
правил гри, протистояння олігархічних
кланів, зупинення підприємств, спо#
рожнілі джерела фінансування соці#
альних програм тощо суттєво погірши#
ли гарантію соціальних виплат та надан#
ня соціальних послуг громадянам. В
умовах економічної нестабільності важ#
ко знаходити кошти на збільшення зар#
плати, соціальних виплат, підтримання
наявної соціальної інфраструктури.

Політичні й економічні негаразди сут#
тєво вплинули на рівень забезпечуваності
права на соціальне забезпечення. У пере#
хідний період відбулося реальне знижен#
ня розмірів пенсій, допомог, якості надан#
ня соціальних послуг. Різні форми безро#
біття почали переслідувати працездатне
населення. У пошуках роботи люди виї#
хали за кордон. На вулицях з'явилися без#
притульні діти. Швидкими темпами
здіснилося майнове розшарування насе#
лення. Підприємства практично відмови#
лися від "соціалки", майже припинилось
надання безплатного житла. Неконтроль#
оване чиновництво почало "вибивати" для
себе невиправдані соціальні пільги, високі
зарплати, пенсії. Ці та інші соціальні про#
блеми також не сприяють гарантованості
права на соціальне забезпечення.

Реорганізація системи управління
соціальною сферою, передача функцій
з одного відомства до іншого, створен#
ня нових центральних органів і фондів з
державного соціального страхування,
управлінські експерименти в цій сфері
також внесли свої корективи у гаранту#
вання права на соціальне забезпечення.

У перехідний період відбувається
зміна суспільних відносин, а, значить,
державою здійснюється активна право#
творча діяльність. Приймається безліч
нормативних актів різної юридичної
сили. Їх основне призначення — право#
ве забезпечення перетворень у соц#
іальній сфері. Правові засоби у своїй
сукупності становлять юридичні га#
рантії права на соціальне забезпечення.

За роки незалежності України
значно оновлена правова база соці#
ального забезпечення з урахуванням
вимог міжнародних стандартів. Держа#
ва намагається своєчасно реагувати на
соціальні негаразди. Проте через
відсутність продуманої, науково об#
грунтованої програми нормотворчої
діяльності законодавчої та виконавчої
гілок влади у цій сфері починають на#
копичуватись певні проблеми, які нега#
тивно впливають на гарантування реа#
лізації людиною її права на соціальне
забезпечення. Збільшилася кількість
правових актів, які регламентують одні
і ті ж суспільні відносини. Розширюєть#
ся практика призупинення надання ок#
ремих видів соціального забезпечення.
Розміри деяких соціальних виплат, пе#
редбачених законами, не відповідають
тим, які реально виплачуються. Загаль#
нообов'язкове державне соціальне
страхування, наприклад, регламен#
тується законами, які перевантажені
статтями організаційного характеру,
що ускладнює користування цими пра#
вовими актами, оскільки норми, які сто#
суються управління та компетенції
страхових фондів, цікаві лише профес#
іоналам. Отже, для зручності користу#
вання їх доцільно зосередити в окремо#

му законі. Недостатньо якісно здійсню#
ється і підготовка законопроектів, що
призведе у майбутньому до внесення у
них численних змін. Під впливом чис#
ленних виборчих процесів приймають#
ся фінансово незабезпечені закони. У
багатьох випадках порядок отримання
соціального забезпечення ускладне#
ний, і людині важко подолати бюрок#
ратичні перешкоди. Цей перелік не є
остаточним і вказує на потребу подаль#
шого вдосконалення юридичних га#
рантій забезпечення реалізації та охо#
рони права на соціальне забезпечення.

ВИСНОВКИ
З викладеного вище можна зроби#

ти висновки про те, що право на соц#
іальне забезпечення:

— визнається державою і міжна#
родним співтовариством та займає
чільне місце серед прав людини, оскіль#
ки ним від народження до смерті нео#
дноразово користується кожна людина;

— за своєю природою суттєво
відрізняється від класичних прав і потре#
бує особливого ( порівняно з іншими пра#
вами) механізму реалізації та охорони;

— не повною мірою у перехідний пе#
ріод забезпечується ідеологічними, соц#
іальними та організаційними гарантіями;

— у перехідний період забезпе#
чується державою і гарантується судо#
вим захистом в обсягах, передбачених
на відповідний рік;

— у вказаний період з об'єктивних
причин можливе звуження його змісту
та обсягу;

— закріплюється у нормативних
актах, які застосовуються лише за на#
явності механізму його реалізації, заз#
наченого, як правило, в інших норма#
тивних актах;

— є одним з основних засобів різних
політичних сил для маніпуляції волею
виборців у боротьбі за прихід до влади.
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