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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На шляху інтеграції України до ЄС одним із 

пріоритетних її завдань є забезпечення реалізації визначених Конституцією прав 

та свобод людини і громадянина. Удосконалення вітчизняного законодавства та 

приведення його у відповідність до світових правових стандартів прав людини – 

одне з найважливіших цілей України. Це викликано певними чинниками: по-

перше, відходом української правової доктрини від соціалістичної до природної 

концепції; по-друге, набуттям Україною в 1995 р. членства в Раді Європи, що 

зумовило виникнення для держави міжнародних зобов’язань щодо додержання 

міжнародних стандартів у царині прав людини й еволюційних процесів зміни 

юридичної природи низки прав. 

Міжнародні норми з прав людини вважаються критерієм, якому мають 

відповідати законодавство і юридична практика всіх держав міжнародної 

спільноти. Такі норми мають діяти постійно й здійснюватися у відповідності зі 

зміною уявлень про права людини та їх зміст, міжнародних органів, що 

уповноважені проводити тлумачення міжнародних договорів. Якщо у ХХ ст. ще 

вважалось, що право людини – це внутрішня справа кожної держави, зараз – це 

вже не так. Розвиток міжнародних відносин викликає зміни меж внутрішньої 

юрисдикції держав, які самі встановлюють їх рамки, передаючи низку питань у 

відання міжнародно-правового регулювання. 

Соціально-економічна ситуація в Україні, стан забезпечення прав людини в 

соціальній сфері й розвиток правового регулювання соціальної політики за роки 

незалежності трактувались переважно як політичні категорії, що приймаються 

здебільшого для швидкого реагування на прямі загрози в соціальній сфері, а не 

для подолання системних диспропорцій, що сформувалися в державі й 

суспільстві. Завдання це є досить складним з огляду на те, що в Україні досі не 

вироблено концепції соціального розвитку, яка відповідала б сучасному періоду 

економічних перетворень і враховувала б їх кінцеву мету. Наукове осмислення 

сутності та змісту такого важливого поняття, як «міжнародно-правові стандарти 

соціального забезпечення», дозволить визначити ключові параметри майбутньої 

загальнодержавної концепції соціального розвитку. 

Сьогодні перед наукою права соціального забезпечення стоїть комплекс 

завдань, що випливають з нових умов економічного, суспільного й державного 

розвитку. Основним із них є критичний перегляд і переосмислення чинного 

законодавства, що регулює відносини в соціальній царині, актуалізує реальну 

необхідність його кодифікації й розроблення концептуальних підходів створення 

нового соціального законодавства, яке відповідало б реаліям сучасного суспільного 

розвитку й міжнародно-правовим стандартам соціального забезпечення. 

Юридична наука мусить знайти шляхи стимулювання активності громадян, 

зміцнення законності і правопорядку, забезпечення розвитку правосвідомості й 

підвищення іміджу правової системи держави в умовах інтеграційних процесів до 

європейської спільноти соціально орієнтованих держав і соціально–економічних 

викликів сьогодення. 
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В основу дисертаційної роботи покладені дослідження в зазначеній сфері 

таких учених-правознавців, як: В. В. Андріїв, В. С. Андрєєв, Є. І. Астрахан, 

В. А. Ачаркан, Н. Б. Болотіна, М. О. Буянова, С. Я. Вавженчук, Л.Ю. Величко,                 

В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, М. А. Вігдорчик, Т. З. Гарасимів,                               

В. О. Гончаров, І. В. Гущин, Д. В. Журавльов, О. Д. Зайкін, Т. А. Занфірова,                    

М. Л. Захаров, М. Л. Захарова, Р. І. Іванова, М. І. Іншин, С. С. Лукаш,                                  

О. Є. Мачульська, Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко, Т. О. Постовалова,                        

С. М. Прилипко, О. І. Процевський, В. Д. Роїк, С. М. Синчук, І. М. Сирота, 

Б. І. Сташків, Е. Г. Тучкова, С. М. Черноус, О. Г. Чутчева, В. І. Щербина,                           

Л. П. Шумна, О. М. Ярошенко та ін.  

Однак, незважаючи на їх вагомі здобутки, в Україні (як і в країнах 

близького зарубіжжя) немає жодної комплексної наукової роботи, присвяченої 

ґрунтовному вивченню теоретичних і практичних проблем реалізації соціальних 

прав у системі прав людини та їх юридичного взаємозв`язку з міжнародно-

правовими стандартами соціального забезпечення. 

Соціальна-економічна ситуація, що склалася в суспільстві, свідчить про 

нагальну потребу подальшого розвитку й удосконалення фундаментальних 

наукових знань, у тому числі правових. Саме цим можна пояснити особливу 

актуальність монографічного дослідження зазначених проблемних питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертація 

виконана у Науково-дослідному інституті правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України відповідно до таких тем 

як: «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України 

в контексті європейської інтеграції» (№ 0110U000882), затвердженої на період з 1 

січня 2010 р. по 31 грудня 2014 р., затвердженої на період з 1 січня 2015 р. по 31 

грудня 2017 р. 

Мета й задачі дослідження.  Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі доктринального доробку юридичної науки загалом і права 

соціального забезпечення, зокрема, а також порівняльного аналізу національного 

й міжнародного законодавства й опрацювання правозастосовної практики 

визначити і всесторонньо охарактеризувати міжнародно–правові стандарти 

соціального забезпечення, виявити напрямки розвитку нормативно–правового 

забезпечення цієї царини і сформулювати конкретні пропозиції щодо його 

вдосконалення. 

Для реалізації зазначеної мети в дисертаційній роботі вирішувалися такі 

задачі: 

− опрацювати еволюцію соціальних прав у міжнародних актах і в 

зарубіжному законодавстві, здійснити їх порівняльний аналіз із законодавством 

України; 

− проаналізувати становлення вчення про основні соціальні права людини 

у вітчизняній науці права соціального забезпечення й визначити місце цих прав у 

системі прав людини, їх загальні риси та юридичний взаємозв`язок з міжнародно–

правовими стандартами соціального забезпечення; 
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− висвітлити теоретичну базу всеосяжності права на соціальне 

забезпечення і встановити його роль в розбудові моделі соціальної та правової 

держави; 

− охарактеризувавши механізм взаємодії міжнародного й національного 

законодавства розкрити специфіку права людини на соціальне забезпечення і її 

права на достатній життєвий рівень; 

− сформулювати дефініції правових конструкцій «соціальні права», 

«міжнародно-правові стандарти соціального забезпечення», «всеосяжність права 

на соціальне забезпечення», «достатній життєвий рівень»; 

− проаналізувати зарубіжний досвід правового внормування обсягу і 

змісту соціальних прав індивіда і визначити перспективи його використання в 

Україні;  

− розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо нормативного 

закріплення соціальних прав в актах чинного соціального законодавства України з 

урахуванням міжнародно-правових стандартів соціального забезпечення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, у сфері реалізації 

конституційно–правових засад соціальних прав, що пов’язано з проблемами 

теоретичного і практичного функціонування міжнародно–правових стандартів 

соціального забезпечення. 

Предметом дослідження послужили міжнародно–правові стандарти 

соціального забезпечення в умовах реформування соціальної сфери в Україні. 

Методи дослідження. Відповідно до мети й завдань дисертаційного 

дослідження використано загальні і спеціальні методи наукового пізнання 

правових явищ, що гарантувало об’єктивність, усебічність і повноту отриманих 

результатів. Діалектичний метод сприяв розгляду міжнародно–правових 

стандартів соціального забезпечення як складноструктурованого явища, що 

перебуває в постійному розвитку. Застосування логіко–семантичного методу 

поглибило понятійний апарат правової доктрини соціального забезпечення: 

запропоновано дефініції таких категорій, як «соціальні права», «міжнародно–

правові стандарти соціального забезпечення», «всеосяжність права на соціальне 

забезпечення», «достатній життєвий рівень» та ін. Метод класифікації став у 

нагоді при характеристиці юридичної своєрідності соціальних прав та їх 

властивих ознак. Формально–юридичний послужив універсальним способом 

аргументації наукових висновків. Оперування історико–правовим методом 

дозволило окреслити основні періоди ґенези соціальних прав в Україні. 

Порівняльний використано для проведення співвідношення міжнародно-правових 

стандартів соціального забезпечення та вітчизняної правозастосовної та 

законодавчої практики в цій сфері. За допомогою соціологічного методу вдалося 

з’ясувати прогалини, що істотно впливають на ефективність державних 

стандартів соціального забезпечення в Україні. Прогностичний знайшов відбиття у 

спробах спрогнозувати шляхи подальшого розвитку соціального захисту в Україні 

з урахуванням подальшої імплементації міжнародно–правових стандартів 

соціального забезпечення і сконструювати пропозиції з удосконалення чинного 

законодавства.  



 4 

Ключові висновки й положення, які були сформульовані в цій науковій 

роботі, базуються на дослідженні чинного вітчизняного законодавства, практики 

його застосування, законодавства інших країн світу і на загальновизнаних 

європейських стандартах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що подана на 

захист дисертація є першим у вітчизняній доктрині права соціального забезпечення 

самостійною завершеною системною науковою роботою з вивчення теоретичних і 

практичних проблем реалізації соціальних прав у системі прав людини та їх 

юридичного взаємозв`язку з міжнародно–правовими стандартами соціального 

забезпечення. Теоретичні результати цієї праці полягають в обґрунтуванні 

конструкції «міжнародно–правових стандартів соціального забезпечення» як 

комплексу правових норм, закріплених у міжнародно–правових актах, норми яких 

спрямовані на соціальну захищеність людини. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки і пропозиції, що 

мають наукову новизну, практичну значимість і виносяться на захист. 

Уперше: 

 міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення 

розглянуті як комплекс правових норм, закріплених у міжнародно–правових 

актах, які визначають і врегульовують умови життєдіяльності людей, спрямовані 

на забезпечення позитивного розвитку особи та її соціальну захищеність на 

території конкретної держави, які повинні бути закріплені в національному 

законодавстві держав відповідно до їх міжнародно–правових зобов’язань; 

 обґрунтовано всеосяжність права на соціальне забезпечення як 

проголошеної міжнародною спільнотою й гарантованої державою можливості 

людини забезпечувати фізіологічні, соціальні й духовні потреби в обсязі, 

необхідному для достатнього рівня життя у випадку настання соціального ризику, 

що поширюються рівною мірою на всіх і на кожного члена соціуму, включаючи 

громадян, іноземних громадян, апатридів, біженців, рівне право чоловіка й жінки 

та ін., без будь–якої дискримінації включаючи користуватися передбаченими 

правами. Визначено роль твердження про всеосяжність права на соціальне 

забезпечення у розбудові моделі соціальної і правової держави; 

 встановлено тенденцію посилення значення міжнародно–правових 

стандартів соціального забезпечення за умов соціально–економічних викликів 

сьогодення і впливу на здійснення соціальних прав світових процесів глобалізації 

економіки, серед головних напрямків впливу яких виділяються: активізація 

трудової міграції, депопуляція населення, зростання абсолютного зубожіння 

людей тощо, що зумовлено низкою таких обставин, як стихійне лихо, техногенна 

катастрофа, військовий конфлікт тощо; 

 окреслені й піддані змістовному аналізу засади функціонування 

соціального захисту, що ґрунтуються на міжнародних соціальних стандартів: (а) 

всебічність(універсальність) соціального захисту; (б) рівність прав і можливостей, 

заборона дискримінації; (в) диференціація умов і рівня соціального захисту; (г) 

наукова й економічна обґрунтованість соціальних нормативів; (ґ) незменшуваність 

змісту й обсягу соціальних виплат і послуг; (д) державна гарантованість 

установлених прав у сфері соціального захисту; 
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 висловлено пропозицію про доцільність виділення в системі 

національного права соціального забезпечення самостійного правового інституту 

«Міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення», визначено його зміст 

і співвідношення з іншими соціально-забезпечувальними правовими інститутами; 

 доведено, що широкий спектр міжнародних соціальних стандартів 

рівня життя, їх багатогранність зумовлюють потребу у створенні універсальної 

системи соціальної експертизи. 

Удосконалено:  

 трактування поняття «соціальні права» як врегульованих нормами 

права соціальних зобов’язань держави з позиції дотримання міжнародних 

соціальних стандартів і забезпечення ефективного механізму їх захисту в 

суспільстві; 

 систему ознак юридичної своєрідності соціальних прав: (а) 

основною відмінністю соціальних прав людини є те, що вони рівною мірою 

поширюються на всіх і на кожного члена суспільства (включаючи громадян, 

іноземних громадян, апатридів, біженців та ін.) без будь–якої дискримінації, в 

тому числі рівне право чоловіка й жінки користуватися передбаченими правами; 

(б) забезпечення соціальних прав людини завжди відбувається за активної участі 

держави, яка створює юридичні, економічні, організаційні й інформаційні умови 

для їх реалізації й одночасно виступає суб’єктом соціальних відносин; 

(в) соціальні права і ступінь їх забезпечення визначаються рівнем економічного 

розвитку держави, а також об’єктивною спроможністю останньої надавати 

соціальну допомогу людині у всіх випадках, коли вона цього потребує; 

(г) соціальні права не лише складають невід’ємний елемент правового статусу 

людини, а й включені до системи міжнародного права й до національних 

правових систем. 

Набули подальшого розвитку: 

 думка про співвідношення поняття «достатній життєвий рівень» із 

2–ма основними (природними) правами людини — правом на життя і правом на 

людську гідність. Розуміння цього поняття як соціального блага є основною 

засадою для обґрунтування необхідності створення й ефективного 

функціонування системи соціального захисту, спрямованої на задоволення 

базових матеріальних й духовних потреб тих членів суспільства, які з огляду на 

об’єктивні чинники позбавлені можливості самостійно подолати важкі життєві 

ситуації; 

 аналіз ролі міжнародних і регіональних організацій у встановленні 

міжнародних і європейських соціальних стандартів й у здійсненні контролю за їх 

дотриманням; 

 трактування цілей й завдань національного соціального 

законодавства, конкретні пропозиції стосовно необхідності розроблення і 

прийняття Соціального кодексу України й щодо змістовного наповнення цього 

законодавчого акту. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 

дисертаційній роботі теоретичні висновки, положення, пропозиції й рекомендації 
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сприяють розв’язанню теоретико–прикладних проблем додержання міжнародно–

правових стандартів соціального забезпечення в умовах реформування соціальної 

сфери в Україні. Вони можуть бути використані: 

– у правотворчості – у процесі підготовки проектів нових законодавчих 

актів (Соціального кодексу України, Закону «Про засади державної соціальної 

політики») й удосконалення чинних Законів («Про соціальні послуги», «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про волонтерську 

діяльність», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають 

чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк»), а також підзаконних нормативно–правових актів, прийнятих на їх 

розвиток; 

– у правозастосуванні – при використанні рекомендацій і пропозицій у 

практичній діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, суддів, державних і комунальних закладів та установ, 

що надають різні види соціального захисту, громадських, благодійних і 

релігійних організацій, а також фізичних осіб, пов'язаних з наданням соціальних 

послуг; 

– у науково–дослідницькій роботі – для здійснення подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем реалізації 

громадянами своїх конституційних прав на соціальний захист і достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім'ї;  

– у навчальному процесі – при вивченні у вищих і спеціальних юридичних 

освітніх закладах таких навчальних дисциплін, як «Право соціального 

забезпечення», «Міжнародне право соціального забезпечення», «Право 

соціального забезпечення зарубіжних країн», при підготовці підручників, 

навчальних посібників, курсів лекцій, а також спеціалістами в галузі 

міжнародного права й прав людини, у науково–дослідницькій роботі студентів. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки й рекомендації з 

удосконалення правозастосовної практики, що містяться в дисертації, 

доповідалися й обговорювалися на науково–теоретичних і науково–практичних 

конференціях: «Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та 

інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 2014 р.); «Сучасні проблеми 

трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Сфера дії трудового 

права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 2016 р.); «Ефективність 

норм права» (м. Київ. 2016); «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса. 

2017). 

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відбиття у 11 

публікаціях, з яких 6 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових 

праць, у тому числі одна в іноземному, а також тезах до 5–х доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних наукових конференціях. 

Структура дисертації зумовлена предметом, метою й завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, 3–х розділів, що містять 7 підрозділів, 

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 
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195 сторінок, з яких основного тексту – 174 сторінки; кількість використаних 

джерел – 223 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовуються: вибір теми дисертаційної роботи, її 

актуальність, установлюється ступінь вивчення цієї тематики в українській 

правовій доктрині, показується зв’язок дисертації з науковими програмами, 

планами й темами, розкриваються її мета й завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, характеризуються методи останнього, визначається наукова новизна 

одержаних результатів, їх теоретичне і практичне значення, наводяться відомості 

щодо апробації основних положень цієї наукової роботи. 

Розділ 1. «Соціальні права та соціальні стандарти у системі прав 

людини: їх юридичний взаємозв`язок» складається з 2-х підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Соціальні права людини: поняття, сутність та їх 

міжнародне визнання» проведено комплексний аналіз ролі соціальних прав у 

загальній системі прав людини, а також виділені властиві їм ознаки юридичної 

своєрідності:  

а) основною відмінністю соціальних прав людини є те, що вони рівною 

мірою поширюються на всіх і на кожного члена суспільства (включаючи 

громадян, іноземних громадян, апатридів, біженців та ін.) без будь–якої  

дискримінації, в тому числі рівне право чоловіка й жінки користуватися 

передбаченими правами;  

б) забезпечення соціальних прав людини завжди відбувається за активної 

участі держави, яка створює юридичні, економічні, організаційні й інформаційні 

умови для їх реалізації й одночасно виступає суб’єктом соціальних відносин;  

в) соціальні права і ступінь їх забезпечення визначаються рівнем 

економічного розвитку держави, а також її об’єктивною спроможністю надавати 

соціальну допомогу людині у всіх випадках, коли вона цього потребує;  

г) соціальні права не лише є невід’ємним елементом правового статусу 

людини, а й включені до системи міжнародного права й до національних 

правових систем. 

Соціальні права, на відміну від інших прав людини,  реалізуються не лише 

за наявності чиєїсь «доброї волі». Вони проголошені на рівні Конституції й 

законів, за умови створення об’єктивних економічних, фінансових та 

організаційно – технічних можливостей держави вживати заходів із соціального 

захисту громадян, сприяти підвищенню рівня їх добробуту й соціальної безпеки. 

Соціальні права індивіда рівноцінні з іншими правам і становлять з ними єдину 

систему прав без яких–небудь пріоритетів чи ієрархії. 

Підрозділ 1.2. «Значення міжнародних і європейських стандартів для 

реалізації соціальних прав громадян України» присвячено ґрунтовному вивченню 

втілення в міжнародне публічне право й національне законодавство держав–

членів світової спільноти доктрини соціальної держави. Доведено необхідність 

серед переліку міжнародних стандартів виокремити самостійну групу – 

міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення. Виділення цієї групи 
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стандартів обґрунтовано такими причинами: (а) перманентний розвиток значення 

й ролі прав людини (зокрема соціальних) у становленні демократичної правової 

державності й демократичного міжнародного співтовариства; (б) законодавче 

закріплення принципу соціальної держави; (в) проголошення на міжнародному 

рівні важливості соціальних прав; (д) об’єктивація потреби гармонізації 

міжнародних, європейських й національних соціальних стандартів прав людини 

тощо. 

Серед принципів формування сучасної системи державних соціальних 

стандартів і нормативів, яка створюється з метою належного забезпечення 

встановлених Конституцією України соціальних прав і державних соціальних 

гарантій, особливий інтерес становлять європейські соціальні стандарти. За 

півстоліття інтеграційного розвитку Європейський Союз виробив одну з 

найсучасніших практик соціальної політики. В Україні рівень її соціальних 

стандартів суттєво відстає від європейського.  

Підкреслюється, що інститути влади мають прагнути до соціальної 

справедливості на підставі розроблення і впровадження соціальних стандартів як 

механізму реалізації конституційних соціальних гарантій. Метою запровадження 

державних мінімальних соціальних стандартів є оптимізація надання 

матеріальних благ і послуг нужденним і визначення стандартів як механізму 

політики держави, що забезпечує соціальну захищеність свого населення. 

Розділ 2. «Міжнародно–правові гарантії реалізації права людини на 

соціальне забезпечення» складається з 2-х підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Всеосяжність права на соціальне забезпечення та його 

роль у розбудові  моделі соціальної і правової держави» у процесі дослідження 

моделі соціальної і правової держави пропонується виділити 2 основних напрямки 

її діяльності: (а) перший – це загальну стратегію, що стосується будь–якого члена 

соціуму й охоплює реалізацію політики, спрямованої на створення умов, 

забезпечуючих гідне життя й вільний розвиток людини); (б) додаткові державні 

завдання стосовно окремих груп і верств населення, що полягають у встановленні 

різних гарантій соціального захисту. Вивчається поглиблено поняття «соціального 

забезпечення» як складний елемент соціальної і правової держави й механізм 

реалізації соціальних прав громадян в умовах соціально–економічних викликів 

сьогодення.  

Доведено, що з переходом до ринкових відносин виникли додаткові чинники 

соціального ризику, які   створили перешкоди для соціальної безпеки як кожного 

члена суспільства, зокрема, так і всього соціуму в цілому. Прослідковується 

розвиток теорії соціальних ризиків, наводиться їх перелік і розроблення концепції 

їх подолання як обов’язкової умови побудови міцної соціальної і правової 

держави. Метою теоретичного вивчення соціальних ризиків є розширення меж 

пізнання категорії «соціальний ризик» у житті суспільства; практичне ж 

дослідження включає в себе опрацювання рекомендацій, механізмів, методик і 

шляхів зниження впливу ризиків на соціум і зменшення ймовірності виникнення 

кризових ситуацій, основою яких виступають ті ж таки соціальні ризики.  

У підрозділі 2.2. «Право людини на соціальне забезпечення й достатній 

життєвий рівень: механізм взаємодії міжнародного й національного  
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законодавства» поглиблено проаналізовані міжнародні акти про права людини, 

що дає підставу зробити висновки, що сформована концепція про поділ цих прав 

на відповідні покоління залежно від їх значення все більш втрачає свою 

актуальність. У зв'язку із цим вбачається, що наукові спори щодо поділу прав 

людини за критеріями їх першорядності є умовними. Цивільним, політичним, 

економічним і соціальним правам належить працювати в єдності. Наприклад, 

право на життя не може бути відокремлено від права на достатній його рівень і від 

права на соціальне забезпечення кожного з боку держави, громадянином якої він є 

або на території якої він мешкає. Із підтвердженням права на соціальне 

забезпечення в універсальних міжнародних актах і з урахуванням його найбільшої 

затребуваності й нерозривного взаємозв'язку саме з правом на життя воно, 

безумовно, належить до базових прав людини, невід'ємних від його особистості. 

Зі змісту міжнародних документів випливає обов'язок держав докладати 

зусиль для ефективної реалізації права людини на соціальне забезпечення як 

шляхом вжиття законодавчих заходів, так і через міжнародну співпрацю.  

Прийняття державою міжнародних угод про права людини, їх наступні 

легалізація і реалізація – це процес опрацювання, визнання і взяття зобов’язань з 

виконання й реалізації міжнародних правил поведінки, що мають нормативний, 

типологічний, стереотипний характер, а внаслідок своєї обов’язковості, 

повторюваності й гіпотетичного передбачення перетворюються на стандарти. 

Розділ 3. «Засадничі принципи й конституційні гарантії у сфері 

соціального захисту за умов імплементації міжнародних соціальних 

стандартів» охоплює 3 підрозділи. 

У підрозділі 3.1. «Принципи соціального захисту в умовах інтеграційних 

процесів до європейської спільноти» досліджується процес приведення 

національного соціального законодавства до міжнародних і європейських 

стандартів, що потребує комплексного підходу під час зміни принципів їх 

побудови з урахуванням особливостей розвитку держави. Принципи організації 

соціального захисту в загальному виді не сформульовані ні в міжнародних, ні в 

європейських актах, ні в соціальному національному законодавстві. Розвиток 

соціальної сфери в межах світових масштабів залежить не тільки від впливу 

ратифікованих міжнародних договорів, а й від створення конкретних правових 

механізмів, які дозволять реалізувати міжнародні норми і принципи. 

Особливо це стосується визначення засад функціонування соціального 

захисту, які відповідно до міжнародних соціальних стандартів, повинні 

здійснювати за такими принципами, як–то:  

а) всесторонність (універсальність) соціального захисту;  

б) рівність прав і можливостей, заборона дискримінації;  

в) диференціації умов і рівня соціального захисту;  

г) наукова й економічна обґрунтованість соціальних нормативів;  

ґ) незменшуваність змісту й обсягу соціальних виплат й послуг;  

д) державна гарантованість установлених прав у сфері соціального захисту. 

Охарактеризувавши принципи організації соціального захисту, зазначимо 

також що суспільні відносини, які регульовані нормами цієї царини, належать до 

так званих відносин перерозподілу. 
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Вважається, що міжнародні принципи є стержнями, на яких ґрунтується вся 

міжнародна система збереження соціальних прав. Їх можна представити також у 

вигляді системи координат, у рамках якої розвивається міжнародна співпраця в 

соціальній сфері. Правильно сформульовані принципи надають змогу усувати 

прогалини в законодавстві при застосуванні правових норм. Цим пояснюється 

пропозиція розробити й ухвалити Соціальний кодекс України – базовий 

законодавчий акт, який надасть імпульсу справі реформування всієї соціальної 

сфери й дозволить уніфікувати понятійний апарат соціального законодавства. 

Крім того, застосувавши світовий досвід, слід обов’язково адаптувати вітчизняну 

систему соціального захисту з нормами міжнародного права. 

У підрозділі 3.2. «Конституційно–правові засади соціального захисту в 

Україні» обґрунтовується позиція, що прийняття Основного Закону країни стало 

відправним пунктом у розумінні сучасної концепції права, в якій людина, з точки 

зору властивих їх соціальних якостей, розглядається як суб’єкт різноманітних 

суспільних відносин, а сама концепція тісно переплітається з теорією соціальної і 

правової держави.  

Соціальний захист пропонується розглядати як систему заходів, 

спрямованих на попередження соціально ризикових ситуацій, ліквідацію або 

мінімізацію їх наслідків шляхом стабілізації й підвищення рівня життя з метою 

вільного розвитку людини, забезпечення її гідності й незалежності. 

Конституційно–правові засади соціального захисту проаналізовано за допомогою 

5–ти основних критеріїв: (а) це основне й суб’єктивне право, що належить людині 

від народження й не може бути відчуженим; (б) воно знайшло міжнародне й 

конституційне визнання; (в) конкретизовано в галузевих правових актах, що 

стосується умов отримання соціальних виплат і надання соціальних послуг; (г) 

рівень (обсяг) соціальних виплат залежить від офіційно  встановленого 

прожиткового мінімуму; (д) захист права на соціальний захист можливий в 

адміністративному та чи судовому порядку.   

У підрозділі 3.3. «Проблеми реалізації міжнародних стандартів у 

національному соціальному законодавстві» розкривається нормативно–правове та 

організаційне забезпечення адаптації національного законодавства до 

загальновизнаних міжнародно–правових стандартів соціального забезпечення як 

одного з пріоритетних завдань Української держави, що зумовлено певними 

чинниками, а саме: (а) відходом правової вітчизняної доктрини прав людини від 

соціалістичної до природної концепції її прав; (б) набуттям Україною членства в 

Раді Європи, що зумовило виникнення для держави міжнародних зобов’язань 

стосовно дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини й 

еволюційних процесів зміни юридичної природи низки прав.  

Обґрунтовується, що актуальність дослідження правового змісту соціальних 

прав людини Україні, гарантій їх забезпечення й механізмів реалізації зумовлено 

багатьма причинами, що охоплюють: (а) відсутність чітко визначених як 

теоретичних, так і законодавчих гарантій забезпечення таких прав; (б) значну 

декларативність соціальних прав, закріплених у нормативно–правових актах 

України; (в) мінімальну забезпеченість соціальних прав економічними чинниками 

та ін. Як вбачається, становлення і практична реалізація державних гарантій 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlrDu887RAhUEDiwKHb6eBqY4ChAWCC8wBA&url=http%3A%2F%2Fstudentam.net.ua%2Fcontent%2Fview%2F10999%2F101%2F&usg=AFQjCNHP8A51A8-h8IrZR5W-IPYvBo0l1g&bvm=bv.144224172,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlrDu887RAhUEDiwKHb6eBqY4ChAWCC8wBA&url=http%3A%2F%2Fstudentam.net.ua%2Fcontent%2Fview%2F10999%2F101%2F&usg=AFQjCNHP8A51A8-h8IrZR5W-IPYvBo0l1g&bvm=bv.144224172,d.bGg
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набуває особливого значення для захисту досліджуваних прав в умовах 

інтеграційних процесів до європейської спільноти соціально орієнтованих держав і 

соціально–економічних викликів сьогодення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення наукового завдання й 

обґрунтування пропозицій на підставі доктринального доробку юридичної 

науки загалом і права соціального забезпечення, зокрема, порівняльного 

аналізу національного, міжнародного й зарубіжного законодавства, 

опрацювання правозастосовної практики, а також визначено і всесторонньо 

охарактеризовано міжнародно–правові стандарти й напрямки розвитку 

нормативно–правового соціального забезпечення в суспільстві. 

Проведене дослідження дозволило зробити певні висновки і внести 

пропозиції, спрямовані на досягнення поставленої мети: 

1. Соціальні права – це врегульовані нормами права соціальні 

зобов’язання держави з позиції дотримання міжнародних соціальних стандартів 

і забезпечення ефективного механізму їх захисту в суспільстві. По суті, якщо у 

взаємодії між соціальними правами людини і реалізацією соціальної функції 

держави  дотримується форма «права людини → соціальні права → захист 

соціальних прав», можна стверджувати, що така держава є соціальною і 

правовою.  

2. Соціальним правам, які мають загальні риси з іншими основними 

правами людини, водночас властиві ознаки юридичної своєрідності: 

(а) основною відмінністю передбачених соціальних прав є те, що 

скористуватися ними можуть усі без винятку люди у встановлених 

законодавством випадках; 

(б) забезпечення соціальних прав людини завжди відбувається за активної 

участі держави, яка створює юридичні, економічні, організаційні й 

інформаційні умови для їх реалізації й одночасно виступає суб’єктом 

соціальних відносин; 

(в) соціальні права та ступінь їх забезпечення визначаються рівнем 

економічного розвитку держави, її об’єктивною спроможністю надавати 

соціальну допомогу людині у всіх випадках, коли вона цього потребує; 

(г) соціальні права людини складають невід’ємний елемент не лише 

правового статусу останньої, вони включені до системи міжнародного права й 

національних правових систем. 

3. Всеосяжність права на соціальне забезпечення тлумачиться як 

проголошена міжнародною спільнотою й гарантована державою можливість 

людини забезпечувати фізіологічні, соціальні й духовні потреби в обсязі, 

необхідному для достатнього рівня життя у випадку настання соціального 

ризику, що поширюються рівною мірою на всіх і на кожного члена соціуму, 

включаючи громадян, іноземних громадян, апатридів, біженців, рівне право 

чоловіка й жінки та ін., без будь–якої дискримінації включаючи користуватися 

передбаченими правами. 
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4. Відсутність одностайного трактування правовій конструкції 

«міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення» – як в 

теоретичному, так і в практичному плані – призводить до нечіткості, 

неоднозначності, а часом і невизначеності їх характеристик в міжнародно–

правових актах. Довільне використання термінів, різні значення одних і тих же 

понять, брак необхідних дефініцій негативно впливають на якість міжнародних 

документів. Це свідчить про необхідність запровадження єдиного підходу до 

розроблення правової термінології й понятійного апарату при формулюванні 

положень міжнародно–правових документів у сфері соціального захисту. 

Обґрунтовано, що міжнародно–правові стандарти соціального 

забезпечення – це комплекс правових норм, закріплених у міжнародно–

правових актах, що визначають і врегульовують умови життєдіяльності людей, 

спрямовані на забезпечення позитивного розвитку особи, її соціальну 

захищеність на території конкретної держави й мають бути закріплені в 

національному законодавстві держав відповідно до міжнародно–правових 

зобов’язань. 

5. Міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення не 

зафіксовані в якомусь одному міжнародно–правовому документі, а розкидані 

по численних правочинах – договорах, угодах і звичаях, оскільки в 

міжнародному праві не існує кодифікованих актів (кодексів), подібних до тих, 

які є у внутрішньому національному праві кожної держави. Цілком можливо 

взяти за основу концепцію, яка включила б у себе тезу, що норми міжнародного 

права, які містять у собі стандарти в соціальній сфері, автоматично належать до 

загальновизнаних норм і принципів у силу існуючого принципу поваги до прав 

і свобод людини.  

6. Національне соціальне законодавство має вдосконалюватися 

шляхом окреслення місця й ролі міжнародних соціальних стандартів у праві 

соціального забезпечення та їх застосування при регулюванні суспільних 

відносин у зв’язку з наданням людині того чи іншого виду такого забезпечення. 

Крім того, саме соціальні стандарти сприяють створенню дійового й 

оптимального механізму реалізації конституційних положень про найвищі 

цінності прав та свобод людини і громадянина (ст. 1), умов, що забезпечують 

гідне життя й вільний розвиток кожного (ст. 3), а також прав громадян, 

закріплених у розділі II Конституції України. 

7. Широкий спектр міжнародних соціальних стандартів рівня життя, 

їх багатогранність зумовлюють створення універсальної системи соціальної 

експертизи в суспільстві. На сьогодні в Україні конче необхідний суспільний 

моніторинг державних соціальних стандартів, їх переосмислення з точки зору 

безпеки для людей. 

8. Поняття «достатній життєвий рівень» співвідноситься з 2–ма 

основними (природними) правами людини — (1) правом на життя і (2) правом 

на людську гідність. Розуміння цього явища як соціального блага є основною 

засадою для обґрунтування необхідності створення й ефективного 

функціонування системи соціального захисту, спрямованої на задоволення 

базових матеріальних й духовних потреб тих членів суспільства, які з огляду на 
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об’єктивні чинники позбавлені можливості самостійно подолати важкі життєві 

ситуації. 

9. Ратифікація Конвенції МОП №117 і № 102, а також підписання 

Європейського кодексу соціального забезпечення створює для національного 

законодавства умови, коли кожен подальший крок, з одного боку, вимагатиме 

від держави неухильного виконання відповідних зобов’язань щодо дотримання 

мінімальних соціальних норм, а з другого – створить нові можливості для 

захисту соціальних прав громадян України й надасть змогу забезпечити 

мінімальний рівень соціальних гарантій, що відповідатимуть міжнародним 

стандартам. 

10.  Новітні міжнародні стандарти соціальних прав індивіда базуються 

на таких важливих положеннях: соціальні права є особистим благом, вони є 

невіддільними та невідчужуваними та діють на принципах рівності, свободи та 

заборони дискримінації у сфері соціального захисту. У цьому значенні 

соціальні права слід розглядати як права природні, обсяг і зміст яких 

установлюються державою. Утвердження й забезпечення соціальних прав 

людини є обов'язком держави, яка має створювати належні умови для їх 

реалізації у зазначеній царині. 

11. Функціонування соціального захисту згідно з міжнародними 

соціальними стандартами повинно здійснюватися за певними принципами, що 

охоплюють: (а) всебічність (універсальність) соціального захисту; (б) рівність 

прав і можливостей, заборону дискримінації; (в) диференціацію умов і рівня 

соціального захисту; (г) наукову й економічну обґрунтованість соціальних 

нормативів; (ґ) незменшуваність змісту й обсягу соціальних виплат й послуг; 

(д) державну гарантованість установлених прав у сфері соціального захисту. 

12. Порівняльно–правовий аналіз міжнародно–правових стандартів 

соціального забезпечення і законодавства України щодо основних соціальних 

прав дозволяє дійти висновку, що останнє не повністю відповідає вимогам 

зазначених стандартів, хоча в той же час містить навіть більш високі стандарти. 

З огляду на те, що національна система соціального захисту включає в себе 

розгалужену мережу соціальних виплат і пільг з дублюванням певних функцій, 

дотримання міжнародно–правових стандартів соціального забезпечення та 

приєднання до відповідних міжнародно–правових документів надасть змогу 

побудувати систему пріоритетів у соціальній сфері, яка служитиме підґрунтям 

для формування виваженої соціальної політики, що ґрунтуватиметься на 

міжнародних традиціях у правовій сфері й ураховуватиме економічно 

обґрунтовані позиції. 

13. Імплементація міжнародно–правових стандартів соціального 

забезпечення національним законодавством дозволить підтягти мінімальні 

розміри окремих страхових виплат, зокрема, пенсій за віком, по інвалідності, 

допомоги в разі втрати годувальника, у випадку безробіття, і встановити 

гарантії їх виконання. Для досягнення відповідності таким стандартам потрібно 

адаптувати чинне законодавство, зокрема, внести зміни до Конституції, 

нормативних актів, які регулюють  соціальне забезпечення з урахуванням змін і 

доповнень, зміст яких викладено в цій дисертації. 
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14. Узагальнивши зміст проаналізованих нормативно–правових актів, 

тенденції розвитку правотворчої діяльності у сфері соціального забезпечення, 

можна стверджувати, що у ХХІ ст. міжнародна спільнота вступила з 

міжнародним кодексом соціального захисту. Загальними зусиллями створено 

звід міжнародно–правових стандартів соціального забезпечення – нормативної 

субстанції міжнародного права в цій царині. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено системному вивченню теоретичних і практичних 

проблем здійснення соціальних прав у системі прав людини та їх юридичного 

взаємозв`язку з міжнародно–правовими стандартами соціального забезпечення. 

Теоретичні результати проведеного дослідження полягають в обґрунтуванні 

поняття «міжнародно–правові стандарти соціального забезпечення» як комплексу 

правових норм, закріплених у міжнародно–правових актах, що визначають  

соціальну захищеність людини. 

Приведення національного законодавства у відповідність із 

загальновизнаними міжнародними правовими стандартами прав людини – одне з 

пріоритетних завдань Української держави. Міжнародні норми з прав людини 

вважаються критерієм, якого мають дотримуватися законодавство і юридична 

практика всіх держав міжнародної спільноти. Розвиток міжнародних відносин 

вимагає зміни меж внутрішньої юрисдикції держав, які самі встановлюють її 

рамки, передаючи низку питань у відання міжнародно–правового регулювання. 

Соціальні права людини є найважливішим складником загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права: вони визначають рамки національного 

права соціального забезпечення. Метою національного соціального законодавства 

слід вважати встановлення державних стандартів і гарантій соціальних прав з 

додержанням міжнародно–правових стандартів соціального забезпечення. 

Наукове осмислення сутності і змісту такої важливої категорії, як «міжнародно–

правові стандарти соціального забезпечення», дозволить установити ключові 

параметри майбутньої загальнодержавної концепції соціального розвитку. 

Ключові слова: соціальний розвиток, міжнародно–правові стандарти, 

міжнародні норми з прав людини, соціальне забезпечення. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения / 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена системному изучению теоретических и 

практических проблем социальных прав в системе прав человека и их 

юридической взаимосвязи с международно–правовыми стандартами социального 

обеспечения. Теоретические результаты проведенного исследования заключаются 

в обосновании понятия «международно–правовые стандарты социального 

обеспечения» как комплекса правовых норм, закрепленных в международно–

правовых актах, определяющих социальную защищенность человека. 

Приведение национального законодательства в соответствие с 

общепризнанными международными правовыми стандартами прав человека – 

одна из приоритетных задач Украинского государства. Международные нормы по 

правам человека считаются критерием, которого должны придерживаться 

законодательство и юридическая практика всех государств международного 

сообщества. Развитие международных отношений требует изменения границ 

внутренней юрисдикции государств, которые сами устанавливают ее рамки, 

передавая ряд вопросов к ведению международно правового регулирования. 

Социальные права человека – важнейшая составляющая общепризнанных 

принципов и норм международного права; они определяют рамки национального 

права социального обеспечения. Целью национального социального 

законодательства следует считать установление государственных стандартов и 

гарантий социальных прав с соблюдением международно–правовых стандартов 

социального обеспечения. 

Сегодня перед наукой права социального обеспечения стоит целый 

комплекс задач, вытекающих из новых условий экономического, общественного и 

государственного развития. Основной задачей является критический пересмотр и 

переосмысление действующего законодательства, регулирующего отношения в 

социальной сфере, что актуализирует реальную необходимость его кодификации 

и разработку концептуальных подходов создания нового социального 

законодательства, которое соответствовало бы реалиям современного 

общественного развития и международно–правовым стандартам социального 

обеспечения. 

Научное осмысление сущности и содержания такой важной категории, как 

«международно–правовые стандарты социального обеспечения», позволит 

определить ключевые параметры будущей общегосударственной концепции 

социального развития. Положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

основываются на анализе действующего национального законодательства, на 

практики его применения, на нормативно–правовых актах зарубежных стран и на 

общепризнанных международных и европейских стандартах. 

Ключевые слова: социальное развитие, международно–правовые стандарты, 

международные нормы по правам человека, социальное обеспечение. 
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Klimenko A.L. International legal standards of social security. –  

The manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.05 – labor law; 

social security law / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Thesis deals with the theoretical and practical aspects of social rights in the 

system of human rights and their legal interrelation with international legal standards of 

social security. The theoretical results of the study are to substantiate the notion of 

international legal standards of social security as a set of legal norms enshrined in 

international instruments that determine social security rights. 

Bringing national legislation into line with generally accepted international legal 

standards of human rights – one of the priorities of the Ukrainian state. International 

human rights standards are considered criteria which must comply with relevant 

legislation and legal practice of all States of the international community. The 

development of international relations is to change the boundaries of domestic 

jurisdiction of states that set themselves beyond such restrictions, passing a number of 

questions to the conduct of international regulation. 

Social rights is an essential part of the generally recognized principles and norms 

of international law and national law define the scope of social security. The purpose of 

the national social legislation should consider establishing national standards and 

guarantees social rights in compliance with international legal standards of social 

security. 

Scientific understanding of the nature and content of such an important thing as 

international legal standards of social security will determine the key parameters of the 

future national social concept of development. 

Keywords: social development, international legal standards, international 

standards of human rights, social security. 

 


