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АНОТАЦІЯ 

Мельник О.Я. Міжнародні договори у системі джерел права 

соціального забезпечення України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення 

– Донецький юридичний інститут МВС України – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному 

аналізу і вивченню міжнародних договорів в системі джерел права 

соціального забезпечення України. В рамках наукового дослідження, на 

основі існуючих методико-теоретичних розробок, визначено місце і значення 

міжнародних договорів в системі джерел права соціального забезпечення 

України. Особливу увагу дисертант приділяє аналізу міжнародних договорів 

в системі джерел права соціального забезпечення, визначає їх місце в 

ієрархічній структурі джерел права соціального забезпечення. 

У роботі в систематизованому вигляді аналізуються основоположні 

міжнародні акти ООН як джерела права соціального забезпечення. У цьому 

сенсі розкривається значення конвенцій і рекомендацій МОП в системі 

джерел права соціального забезпечення. У дисертації аналізується роль 

двосторонніх міжнародних договорів у системі джерел права соціального 

забезпечення. В роботі відображено методику оцінки міжнародного договору 

в системі джерел права соціального забезпечення, яка визначатиметься з 

урахуванням таких особливостей: 1) вони не суперечать нормам Конституції 

України; 2) визначають і закріплюють систему міжнародних соціальних 

стандартів; 3) мають більш високий рівень легітимності в порівнянні з 

іншими актами законодавства (крім Конституції України); 4) виступають 

міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про 

соціальне забезпечення; 5) забезпечують міжнародне співробітництво 

України з питань соціального забезпечення з урахуванням конституційно-

правових приписів; 6) покликані розвивати і поглиблювати норми 

Конституції України з питань соціального забезпечення. 

Відзначається, що двосторонні договори з іншими державами у сфері 

соціального забезпечення спрямовані на: 1) формування двосторонньої 
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міжнародно-правової бази відносин України і інших держав з питань 

соціального забезпечення; 2) регламентацію питань щодо забезпечення 

реалізації, забезпечення та правової охорони соціальних прав громадян 

договірних держав; 3) розвиток і поглиблення міжнародно-правових актів 

ООН, МОП, інших міжнародних організацій з питань соціального 

забезпечення. 

Звертається увага на те, що реалізація положень Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю вимагає змістовного і комплексного доопрацювання 

з урахуванням практики його практичної реалізації, позиції інститутів 

громадянського суспільства, зокрема, громадських організацій осіб з 

інвалідністю, а також на основі аналізу потреб і інтересів таких осіб, в тому 

числі науково-теоретичних напрацювань учених-юристів, експертів та інших 

зацікавлених осіб. Це дозволить не тільки імплементувати відповідні норми 

Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також на її основі розробити дієву 

модель соціального забезпечення, вжити необхідних для цього законодавчих 

актів. Тому правильним було б підвищити ефективність інституційного 

громадського контролю за дотриманням міжнародних соціальних стандартів, 

в тому числі осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій осіб. 

В роботі зосереджується увага на тому, що міжнародні соціальні 

стандарти мають наступні основні ознаки: 1) визначають соціальні орієнтири 

розвитку суспільства і держави; 2) визначають основи, принципи і 

положення в правовому регулюванні відносин по соціальному забезпеченню; 

3) включають основні соціальні права; 4) реалізуються через призму 

адаптації та імплементації в національне законодавство; 5) сприяють 

транспозиції (адаптації, зближенню, уніфікації) законодавства України та 

міжнародного законодавства в сфері соціального забезпечення; 6) 

виступають базисом формування і розвитку джерел права соціального 

забезпечення. Відповідні процеси і сприяють посиленню співпраці в сфері 

соціального забезпечення між Україною та країнами ЄС. 

У дисертації обґрунтовано думку, що міжнародні договори виступають 

найбільш оптимальною міжнародно-правовою формою забезпечення 

реалізації та правової охорони права на соціальне забезпечення та тісно 

пов'язаних з ним прав, в ній також розроблено та обґрунтовано механізм 



4 

оцінки урядом положень міжнародно-правових договорів України на предмет 

їх ефективного впровадження в систему нормативно-правового регулювання 

правовідносин у сфері соціального забезпечення з підготовкою відповідних 

висновків. 

Удосконалено поняття міжнародного договору в праві соціального 

забезпечення, під яким слід розуміти специфічний акт, який укладений в 

письмовій формі за участю двох або більше держав і/або інших інститутів 

міжнародного права, що регулюється міжнародним правом і спрямований на 

регламентацію відносин по соціальному забезпеченню. 

Розкривається юридична сутність передумов кодифікації законодавства 

в соціальному забезпеченні в умовах міжнародної інтеграції, що повинні 

включати: 1) розробку Концепції кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення з урахуванням напрямів соціальних реформ, національного і 

міжнародного досвіду, досягнень науки права соціального забезпечення, 

висновків експертів, інститутів громадянського суспільства; 2) урахування 

міжнародних та європейських соціальних стандартів; 3) проведення 

громадських, науково-правових слухань та експертиз Концепції кодифікації 

законодавства про соціальне забезпечення із залученням провідних наукових 

шкіл соціального права; 4) проведення міжнародної соціальної експертизи 

проєкту Концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; 

5) оприлюднення та обговорення Концепції кодифікації законодавства про

соціальне забезпечення науково-експертними колом фахівців, експертів і 

громадських діячів; 6) розробку проєкту Кодексу соціального забезпечення 

на основі відповідної концепції. 

Особлива увага в дисертації приділяється виділенню і з'ясуванню 

міжнародних соціальних стандартів і їх ролі в удосконаленні системи джерел 

права соціального забезпечення з огляду на тенденції розвитку джерел права 

соціального забезпечення в умовах європейської інтеграції та значенню 

кодифікації законодавства соціального забезпечення в умовах міжнародної 

інтеграції. 

Ключові слова: міжнародні договори, джерело права, соціальне 

забезпечення, соціальні стандарти, міжнародні акти. 
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 SUMMARY 

Melnik O.Ya. International treaties in the system of sources of social 

security law of Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 

12.00.05 – labor law; social security law – Donetsk Law Institute of the Ministry 

of Internal Affairs of Ukraine – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation research is devoted to the complex critical analysis and 

studying of the international agreements in system of sources of the right of 

social security of Ukraine. In the framework of scientific research, on the basis 

of existing methodological and theoretical developments, the place and 

significance of international agreements in the system of sources of social 

security law of Ukraine are determined. The dissertation pays special attention 

to the analysis of international agreements in the system of sources of social 

security law, determines their place in the hierarchical structure of sources of 

social security law. 

The paper analyzes in a systematic way the fundamental international acts 

of the United Nations as a source of social security law. In this sense, the 

importance of ILO conventions and recommendations in the system of sources 

of social security law is revealed. The dissertation analyzes the role of bilateral 

international agreements in the system of sources of social security law. The 

paper reflects the methodology of evaluation of an international agreement in 

the system of sources of social security law, which will be determined taking 

into account the following features: 1) they do not contradict the norms of the 

Constitution of Ukraine; 2) defi ne and consolidate the system of international 

social standards; 3) have a higher level of legitimacy in comparison with other 

acts of legislation (except for the Constitution of Ukraine); 4) act as an 

international legal basis for the development of domestic legislation on social 

security; 5) ensure international cooperation of Ukraine on social security issues, 

taking into account constitutional and legal requirements; 6) are designed to 
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develop and deepen the provisions of the Constitution of Ukraine on social 

security. 

It is noted that bilateral agreements with other states in the field of social 

security are aimed at: 1) the formation of a bilateral international legal 

framework for relations between Ukraine and other states on social security 

issues; 2) regulation of issues related to ensuring the implementation, provision 

and legal protection of social rights of citizens of the Contracting States; 3) 

development and deepening of international legal acts of the UN, ILO and other 

social security international organizations. 

Attention is drawn to the fact that the implementation of the provisions of 

the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires 

meaningful and comprehensive elaboration taking into account the practice of its 

practical implementation, the position of civil society institutions, in particular, 

public organizations of persons with disabilities, as well as on the basis of the 

study, analysis of the needs and interests of such persons, including scientific 

and theoretical developments of legal scholars, experts and other stakeholders. 

This will allow not only to implement the relevant provisions of the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities, but also on its basis to develop an 

effective model of social security, to adopt the necessary legislation. Therefore, 

it would be appropriate to increase the effectiveness of institutional public 

control over compliance with international social standards, including persons 

with disabilities and other socially vulnerable categories of persons. 

The paper focuses on the fact that international social standards have the 

following main features: 1) determine the social guidelines for the development 

of society and the state; 2) determine the bases, principles and provisions in the 

legal regulation of social security relations; 3) include basic social rights; 4) are 

implemented through the prism of adaptation and implementation into national 

legislation; 5) promote transposition (adaptation, approximation, unification) of 

the legislation of Ukraine and international legislation in the field of social 

security; 6) act as a basis for the formation and development of sources of social 
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security law. Relevant processes contribute to the strengthening of cooperation 

in the field of social security between Ukraine and the EU countries. 

The dissertation substantiates the opinion that international treaties are the 

most optimal international legal form of ensuring the implementation and legal 

protection of the right to social security and closely related rights, also, the 

mechanism of assessment by the government of the provisions of international 

legal agreements of Ukraine for their effective implementation in the system of 

normative-legal regulation of legal relations in the field of social security with 

the preparation of the corresponding conclusions is developed and substantiated. 

The concept of an international treaty in social security law has been 

improved, which should be understood as a specific act concluded in writing 

with the participation of two or more states and / or other institutions of 

international law, regulated by international law and aimed at regulating social 

security relations. 

The legal essence of the preconditions for codification of legislation in 

social security in the context of international integration is revealed, they should 

include: 1) ) development of the Concept of codification of the legislation on 

social security taking into account directions of social reforms, national and 

international experience, achievements of science of the right of social security, 

conclusions of experts, institutes of civil society; 2) taking into account 

international and European social standards; 3) conducting public, scientific and 

legal hearings and examinations of the Concept of codification of legislation on 

social security with the involvement of leading scientific schools of social law; 

4) conducting an international social examination of the draft Concept of 

codification of legislation on social security; 5) promulgation and discussion of 

the Concept of codification of the legislation on social security by scientific and 

expert circle of specialists, experts and public figures; 6) development of a draft 

Social Security Code based on the relevant concept.  

The dissertation pays special attention to the selection and elucidation of 

international social standards and their role in improving the system of sources 



8 

of social security law, given the trends in the development of sources of social 

security law in European integration and the importance of codification of social 

security legislation in the context of international integration. 

Keywords: international treaties, source of law, social security, social 

standards, international acts. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Підвищений інтерес в умовах 

сьогодення до міжнародних договорів як важливої складової системи джерел 

права соціального забезпечення продиктований тим, що вони виступають 

основоположною, політико-правовою формою взаємодії України з 

міжнародними інституціями, іншими державами з цілого комплексу 

соціальних питань, визнання та гарантування соціальних прав, у тому числі 

соціальних прав громадян нашої держави, які працюють за кордоном.  

Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави 

передбачає організацію та проведення комплексної соціальної реформи, у 

першу чергу, через призму удосконалення правового регулювання відносин 

соціального забезпечення з урахуванням національного та міжнародного 

досвіду. У зв’язку із цим, потребує переосмислення міжнародно-правове 

регулювання відповідних відносин, виходячи із того, що відповідно до ст.9 

Конституції України міжнародні договори є невід’ємною частиною 

національного законодавства, посідають провідне місце у системі джерел 

права соціального забезпечення. 

З позиції сьогодення стає очевидним, що процес розбудови новітньої 

системи джерел права соціального забезпечення повинен передбачати вжиття 

імплементаційних заходів щодо міжнародних, у тому числі європейських, 

соціальних стандартів. Особлива цінність таких стандартів зумовлена тим, 

що вони відображають міжнародну практику та досвід і можуть слугувати 

базисом для забезпечення ефективності соціальних перетворень, якості та 

ефективності правового регулювання. 

Таким чином, ураховуючи важливість і значимість організації та 

проведення якісної й ефективної соціальної реформи, розбудови новітнього 

законодавства, одним із вагомих напрямів у цій сфері є наукове дослідження 

міжнародних договорів – джерел права соціального забезпечення – як 

цілісного, узгодженого, системного правового явища. Така характеристика 
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міжнародних договорів дає підстави констатувати, що вони здатні сприяти 

підвищенню ефективності та дієвості соціального забезпечення, рівня 

соціальних стандартів, що визначатимуть механізм реалізації соціальних 

прав та державних соціальних гарантій громадян. Міжнародні договори є 

пріоритетом державної соціальної політики щодо забезпечення потреб 

людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх 

реалізації, а також на основі яких визначатиметься розмір основних 

соціальних гарантій: мінімальний розмір соціальних виплат і допомоги. 

Науково-теоретичну базу дослідження проблем щодо міжнародних 

договорів як джерел права соціального забезпечення склали праці таких 

вчених-правників: В.М. Андріїв, М.І. Боднарук, Н.Б. Болотіна, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

М.Я. Вісьтак, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.В. Кобернюк, 

В.Л. Костюк, І.В. Лагутіна, І.М. Ласько, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

А.Р. Мацюк, В.П. Мельник, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, 

О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.П. 

Сайнецький, С.М. Синчук, Д.І. Сіроха, А.М. Слюсар, Б.І. Сташків, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, Г.І. Чанишева, 

С.М. Черноус, Ю.В. Чижмарь, В.І. Щербина, В.А. Юсупов, О.М. Ярошенко 

та ін. Незважаючи на вагомі наукові доктринальні здобутки цих та інших 

вчених-правників, в умовах сьогодення існує об’єктивна потреба у 

теоретичному обґрунтуванні особливостей міжнародних договорів як 

складової розбудови новітньої моделі джерел права соціального 

забезпечення. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України 

відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015), Національної стратегії у сфері 

прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015), 
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Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2015 року № 1393-р.), Концепції реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 654-р.), Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015 – 

2019 рр. (наказ МВС України від 16 березня 2015 року № 275). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016 – 2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування сутності та особливостей міжнародних договорів у системі 

джерел права соціального забезпечення, їх ролі у правовому регулюванні 

відносин у сфері соціального забезпечення, а також вироблення пропозицій з 

вдосконалення законодавства та правозастосовної практики. 

Для досягнення поставленої мети дисертації необхідно вирішити такі 

наукові завдання: 

 – визначити поняття та ознаки міжнародного договору у системі 

джерел права соціального забезпечення; 

– виокремити класифікацію міжнародних договорів у системі джерел 

права соціального забезпечення; 

– з’ясувати місце міжнародних договорів у ієрархічній структурі 

джерел права соціального забезпечення; 

– розкрити особливості міжнародних актів ООН як джерел права 

соціального забезпечення; 

– охарактеризувати правові положення конвенцій та рекомендацій 

МОП у системі джерел права соціального забезпечення; 
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 – виокремити перелік особливостей двосторонніх міжнародних 

договорів у системі джерел права соціального забезпечення; 

– визначити роль та значення соціальних стандартів в удосконаленні 

системи джерел права соціального забезпечення; 

– розкрити тенденції розвитку джерел права соціального забезпечення 

в умовах європейської інтеграції; 

– виділити значення кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення для джерел права соціального забезпечення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані з 

формуванням та об’єктивацією міжнародних норм і юридичних приписів у 

джерелах права соціального забезпечення України. 

Предметом дослідження є міжнародні договори у системі джерел 

права соціального забезпечення України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

діалектичний метод пізнання правових явищ. У роботі також 

використовувались такі методи наукового пізнання, як формально-логічний, 

системно-структурний, логіко-семантичний та порівняльно-правовий. За 

допомогою діалектичного методу визначено особливості правового 

регулювання поняття, ознак, класифікації та місця міжнародного договору у 

системі джерел права (підрозділи 1.1, 1.3, 1.4). Засоби формальної логіки 

надали можливість проаналізувати сутність та ознаки міжнародного договору 

у праві соціального забезпечення як цілісне явище, а також класифікацію 

міжнародних договорів, характеристики окремих їх видів (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.1 – 2.3). Системно-структурний метод було застосовано для визначення 

місця міжнародних договорів у системі джерел права соціального 

забезпечення, дослідження правового регулювання соціального забезпечення 

ЄС (підрозділи 1.3, 3.1). За допомогою логіко-семантичного методу 

поглиблено понятійний апарат юридичної науки «міжнародний договір у праві 

соціального забезпечення», «міжнародні договори ООН», «загальнодержавна 

програма імплементації міжнародних соціальних стандартів», «двосторонні 
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міжнародні договори», «загальнодержавна програма» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1 

– 2.3, 3.2). Порівняльно-правовий метод використано для порівняння 

національного законодавства, яке регламентує соціальне забезпечення України, 

ЄС та окремих держав – членів ЄС (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим правовим дослідженням, що спрямоване на розкриття 

сутності, місця та особливостей міжнародних договорів у системі джерел 

права соціального забезпечення. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку наукових положень і висновків, серед яких: 

уперше: 

– визначено, що загальнодержавна програма імплементації 

міжнародних соціальних стандартів – це комплекс взаємопов’язаних завдань 

з імплементації міжнародних соціальних стандартів, визначених відповідно 

до міжнародно-правових актів про права людини, у процесі розвитку системи 

актів законодавства, інших джерел права соціального забезпечення, 

спрямованих на реалізацію ефективної державної соціальної політики та 

пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України шляхом 

удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади та 

запровадження єдиної системи планування, координації та контролю роботи 

уповноважених органів державної влади, місцевого самоврядування разом з 

інститутами громадянського суспільства; 

– визначені первинні заходи підвищення ефективності та дієвості 

застосування міжнародних договорів у системі джерел права соціального 

забезпечення, зокрема: 1) розробка механізму оцінювання Кабінетом 

Міністрів України спільно з інститутами громадянського суспільства 

положень міжнародно-правових договорів України на предмет їх 

ефективного впровадження у систему нормативно-правового регулювання 

відносин соціального забезпечення України з підготовкою відповідних 

висновків; 2) розробка загальнодержавної програми імплементації 

міжнародних та європейських соціальних стандартів; 3) підвищення 
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ефективності науково-правової експертизи на предмет відповідності 

міжнародним договорам законодавства України у сфері соціального 

забезпечення; 4) законодавче закріплення недопустимості зменшення при 

ратифікації міжнародних договорів змісту та обсягу видів соціального 

забезпечення, які гарантуються громадянам України відповідно до актів 

національного законодавства у цій сфері; 

– узагальнено особливості, що визначають роль та місце міжнародних 

договорів у системі джерел права соціального забезпечення, до яких 

належить те, що вони: 1) укладаються виключно за умови, якщо не 

суперечать нормам Конституції України; 2) формулюють та закріплюють 

систему міжнародних соціальних стандартів; 3) мають вищий рівень 

легітимності порівняно з іншими актами законодавства (крім Конституції 

України); 4) виступають міжнародно-правовим базисом розвитку 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення; 5) забезпечують 

міжнародне співробітництво України з питань соціального забезпечення з 

урахуванням конституційно-правових приписів;  

– обґрунтована необхідність розширення та формування Україною 

цілісної системи двосторонніх міжнародних договорів у сфері соціального 

забезпечення, у яких варто закріпити: 1) перелік міжнародно-правових 

заходів захисту прав та інтересів громадян України; 2) систему дієвих, 

прозорих та доступних механізмів реалізації, правової охорони і захисту 

права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав; 3) 

механізми соціального, у тому числі пенсійного, страхування громадян 

України, які працюють за кордоном; 4) заходи державного нагляду та 

громадського контролю у сфері соціального забезпечення; 

удосконалено: 

– поняття міжнародного договору у праві соціального забезпечення, під 

яким запропоновано розуміти специфічний акт, укладений у письмовій формі 

за участю двох або більше держав та/або інших інститутів міжнародного 
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права, що регулюється міжнародним правом та спрямований на 

регламентацію відносин із соціального забезпечення; 

– визначення терміна «міжнародні договори ООН як джерела права 

соціального забезпечення», під яким запропоновано розуміти систему 

міжнародно-правових актів, дія й припинення яких регулюються 

міжнародними нормами, які спрямовані на регулювання відносин із 

соціального забезпечення, а також сприяють соціальній відповідальності 

держави, вирішенню соціальних проблем і забезпеченню соціальної безпеки 

у країні; 

– механізм імплементації міжнародно-правових актів ООН у галузі 

соціального забезпечення, що передбачає таке: 1) забезпечення 

співробітництва України та ООН з гуманітарних і соціальних питань; 

2) удосконалення механізмів щодо належної ратифікації міжнародно-

правових актів ООН; 3) розробку дієвих механізмів імплементації 

міжнародних соціальних стандартів ООН у законодавство про соціальне 

забезпечення; 4) запровадження міжнародної соціально-правової експертизи 

проєктів законів та інших актів законодавства у сфері соціального 

забезпечення на предмет відповідності міжнародно-правовим актам ООН; 5) 

запровадження механізмів виконання окремих міжнародно-правових актів 

ООН; 6) забезпечення дієвості та ефективності права на соціальне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав; 7) удосконалення 

нагляду та контролю за дотриманням права на соціальне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних з ним прав з огляду на зміст міжнародно-правових 

актів ООН; 8) визначення перспективних планів щодо розвитку новітнього 

законодавства про соціальне забезпечення з огляду на положення 

міжнародно-правових актів ООН; 

– обґрунтування необхідності прийняття комплексного програмного 

акта, що сприяв би імплементації міжнародних соціальних стандартів, метою 

якого буде визначення стратегії: 1) розробки, затвердження та впровадження 

Загальнодержавної програми зближення (адаптації, гармонізації) 
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законодавства України та держав – членів європейської спільноти (ЄС, Ради 

Європи) у сфері соціального забезпечення; 2) розробки проєкту та ухвалення 

Кодексу про соціальне забезпечення з урахуванням Загальнодержавної 

програми зближення (адаптації, гармонізації) законодавства України та 

держав – членів європейської спільноти (ЄС, Ради Європи) у сфері 

соціального забезпечення; 3) запровадження державного та громадського 

моніторингу щодо дотримання вимог прийнятого Кодексу про соціальне 

забезпечення; 

дістали подальшого розвитку: 

– обґрунтування, що міжнародні договори виступають найбільш 

оптимальною міжнародно-правовою формою забезпечення реалізації, 

гарантування і правової охорони права на соціальне забезпечення та інших 

тісно пов’язаних з ним прав; 

 узагальнення напрямів імплементації європейських соціальних 

стандартів у національне законодавство, що включає обґрунтування 

доцільності прийняття проєкту Загальнодержавної програми імплементації 

міжнародних соціальних стандартів, а також визначення основних завдань та 

перспективи прийняття цієї програми на загальнодержавному рівні;   

 розкриття проблем розвитку джерел права соціального 

забезпечення, що відображаються у: відсутності ефективної соціальної 

політики у відповідній сфері; наявності колізії у законодавстві про соціальне 

забезпечення; відсутність систематизації джерел; системності порушень 

права на соціальний захист та інших пов’язаних з ним прав. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації наукові положення, теоретичні і практичні висновки 

та пропозиції можуть використовуватись: 

а) у науково-дослідній сфері – надалі для досліджень у науці права 

соціального забезпечення щодо реалізації особою права на соціальне 

забезпечення; 
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б) у правотворчості – для удосконалення законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів, які регламентують реалізацію особою права на 

соціальне забезпечення; 

в) у правозастосовній діяльності – для удосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства про соціальне забезпечення, яке 

встановлює юридичні гарантії реалізації особою права на соціальне 

забезпечення; 

г) у навчальному процесі – при підготовці лекцій, відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників з права соціального забезпечення, при 

викладанні навчальних дисциплін «Право соціального забезпечення», 

«Трудове право та право соціального забезпечення», а також у науково-

дослідній роботі студентів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового 

права та права соціального забезпечення. Усі сформульовані в дисертації 

положення і висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. 

Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження.  Підсумки розробки проблеми 

в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки 

доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри державно-правових 

дисциплін та міжнародного права Донецького юридичного інституту 

МВС України, а також були оприлюднені на засіданнях Всеукраїнського 

круглого столу: «Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: 

проблеми та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 22–24 червня 2012 року); 

«Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів» (м. Київ, 

19–20 липня 2013 року), на всеукраїнських і міжнародних конференціях: 

«Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової 

грамотності» (м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2017 року); «Актуальные 

проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» (г. Минск, 14 

апреля 2017 года); «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 
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сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 року); «Малиновські 

читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 року) та у науково-практичних 

посібниках: «Актуальні проблеми соціального права»: науково-практичний 

посібник: збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм 

(заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.; 

«Актуальні проблеми соціального права»: збірник матеріалів учасників 

всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації 

та соціальних технологій» у 2019 р.. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у дев’яти наукових статтях, які опубліковані у фахових 

наукових виданнях, з них дві опубліковані у зарубіжному науковому виданні, 

а також у дев’яти тезах науково-практичних конференцій та десяти інших 

комунікативних наукових заходах. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, поєднаних у дев’ять підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 210 сторінок. Список використаних джерел складається 

з 227 найменувань і займає 25 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ 

ДОГОВОРІВ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1.1  Поняття та ознаки міжнародного договору у системі джерел права 

соціального забезпечення 

 Організація та проведення задекларованих в Україні соціальних 

реформ, здійснення ефективних демократичних, соціальних, правових 

перетворень тісно пов’язано із системним реформуванням правового 

регулювання відносин соціального забезпечення. На пріоритетності 

соціальних реформ наголошується у Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», яка затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015. Про це свідчить той факт, що її метою є впровадження в Україні 

європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

При цьому у зазначеному документі акцентується увага на необхідності 

забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ 

та, як наслідок, підвищення стандартів життя на основі гарантування 

безпеки життя та здоров’я людини, розвитку ефективної медицини, 

захищеності соціально вразливих верств населення тощо [1]. Утвердження 

в Україні ефективної моделі держави, виходячи із змісту приписів 

Конституції України, має ґрунтуватися на таких важливих та 

концептуальних конституційних нормах-принципах: «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», «держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність», «утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави», «в 

Україні визнається і діє принцип верховенства права» (статті 3, 8) [2]. Крім 

того, в Основному Законі України закріплено право громадян на 
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соціальний захист, тобто «право на забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом». З правової точки зору, реалізація такого 

концептуального права передбачає не лише втілення положень 

вищеозначеної Стратегії та національної Стратегії у сфері прав людини [3], 

а також Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року, яка затверджена розпорядженням КМУ від 23 

листопада 2015 року № 1393-р [4]. За таких умов варто вести мову про 

формування новітньої та конструктивної моделі соціального забезпечення, 

яка буде відображати не лише національний та міжнародний досвід і 

традиції, а й відповідати інтересам та потребам окремих соціально 

вразливих категорій осіб на основі забезпечення дієвості, ефективності та 

доступності усієї системи соціальних прав [5, с. 19-20]. Тому можна 

погодитися із професором С.М. Прилипком, який наголошує, що на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства соціальне забезпечення 

варто розглядати як «особливий соціальний інститут сучасної 

демократичної, правової, соціальної держави, який є показником 

соціальної впевненості, виступає соціальною гарантією гідного існування і 

розвитку кожного члена суспільства, здійснюється в певних організаційно-

правових формах (з чітким визначенням джерел фінансування) залежно від 

настання певного соціального ризику» [6, с. 8]. 

 Серед пріоритетів розвитку в Україні ефективної моделі соціального 

забезпечення, насамперед, має бути урахування міжнародно-правового 

регулювання у цій сфері як складової частини інтеграції нашої держави до 

міжнародної, у тому числі європейської, спільности [7, с. 27], [8]. У 

юридичній літературі підкреслюється, що європейська інтеграція, яка 

сприяла створенню Європейських співтовариств і Євросоюзу, стала 

можливою завдяки тому, що в середині ХХ ст. склалися необхідні 

передумови у вигляді унікальної комбінації чинників природного та 
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загальносоціального характеру, які й спонукали європейські держави до 

об’єднання. При цьому європейська інтеграція супроводжувалася високим 

рівнем правового регулювання, саме ці чинники, на думку автора, 

виступили також факторами, що обумовили виникнення, розвиток, зміст 

права Євросоюзу і, відповідно, являють собою природні, історичні, 

культурні, релігійні, політичні, економічні та інші фактори правоутворення 

або матеріальні джерела права Євросоюзу [9, с. 17]. 

За своєю суттю міжнародні договори у сфері соціального 

забезпечення, по-перше, виступають частиною національного 

законодавства, по-друге, уособлюють міжнародний досвід, принципи та 

стандарти, по-третє, здатні виступати міжнародно-правовим базисом 

активного розвитку внутрішнього законодавства, по-четверте, закладають 

механізми реалізації, гарантування та правової охорони системи 

соціальних прав. 

 У контексті цього дослідження видається обґрунтованим розгляд 

ключових питань щодо сутності міжнародного договору в системі джерел 

права соціального забезпечення, ураховуючи особливості міжнародно-

правового регулювання відносин у зазначеній сфері.  

З правової точки зору, міжнародний договір виступає 

основоположним та фундаментальним міжнародно-правовим актом, що 

забезпечує формування міжнародних (міждержавних) правовідносин у 

різних сферах суспільного життя. Генезис міжнародного договору сягає 

Стародавніх Китаю, Індії, Греції, Риму та Єгипту. У цей час сформувалися 

основні релігії, писемність, державність, право [10, с. 39 ]. Аналіз історії 

становлення та розвитку міжнародного договору як джерела права, 

дозволяє виокремити наступні етапи його розвитку: 1) виникнення 

міжнародного договору як способу закріплення домовленостей та розвитку 

державності у Стародавньому світі; 2) розвиток міжнародного договору в 

Середньовіччі, поява першого нормативного регулювання; 3) уніфікація 

нормативно-правового регулювання міжнародно-правових відносин з XVI 
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сторіччя до кінця ХІХ сторіччя; 4) сучасний період становлення і розвитку 

права міжнародних договорів [10, с. 163-164]. Доречно підкреслити, що 

особливого значення у системі джерел права міжнародний договір набув у 

XX сторіччі, коли відбувалася активізація процесів щодо 

інституціоналізації міжнародних відносин, появи таких авторитетних 

міжнародних інституцій, як Ліга Націй, ООН, МОП тощо. Саме їх 

діяльність сприяла утвердженню міжнародного договору як 

основоположного і фундаментального джерела права.  

В одному із своїх рішень Постійною палатою міжнародного 

правосуддя як постійного судового органу Ліги Націй на початку 

формування міжнародних правових організацій у ХХ сторіччі було 

зазначено про те, що норми права, які є обов’язковими для держав, 

випливають з їхньої вільної волі, вираженої в конвенціях, або із звичаїв, 

що виражають принципи права та встановлені для того, щоб регулювати 

відносини між цими співіснуючими незалежними співтовариствами або з 

метою досягнення спільних загальних цілей [7, с. 27-30].  

 Крім того, в умовах сьогодення відбувається утвердження інституту 

міжнародних договорів, що пов’язано із станом та динамікою міжнародно-

правового регулювання через призму формування правових норм, що 

регулюють відносини суб’єктів міжнародного права [11, с. 44]. 

Ураховуючи зазначене, зробимо висновок, що міжнародні договори 

можуть вирішувати фактично будь-які питання, пов’язані з міжнародною 

безпекою та міжнародним співробітництвом, а також з дотриманням прав 

людини і громадянина [12, с. 32]. Тому наразі через міжнародні договори 

формується сучасна парадигма міжнародно-правової взаємодії, передусім з 

питань прав людини, соціальних питань, що дозволяє справедливо 

відзначити їх ключове місце у системі джерел права соціального 

забезпечення.  

У юридичній літературі наголошується, що у міжнародному праві 

активізувались кодифікаційні процеси, пов’язані із системним та 
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комплексним упорядкуванням міжнародних договорів, відбувається 

підвищення їх ефективності та дієвості, що характеризується такими 

тенденціями: 1) стрімким зростанням кількості договорів, що укладаються 

за участю міжнародних організацій; 2) появою угод універсального 

характеру, предмет яких становить загальний інтерес для всіх держав 

світу; 3) кодифікацією галузей міжнародного права, у тому числі права 

соціального забезпечення, соціального права, медичного права, 

гуманітарного права, трудового права, а також інших галузей права, 

суміжних з проблематикою даного дослідження; 4) появою нових видів і 

форм міжнародних договорів; 5) процесом подальшої деформалізації 

процедур укладення міжнародних договорів у практиці міжнародних 

організацій; 6) формуванням на основі міжнародних договорів права 

Європейського Союзу (далі – ЄС), норми яких мають пряму дію щодо 

фізичних і юридичних осіб; 7) у певних аспектах процедурою укладення 

договорів в рамках міжнародних організацій, яка починає нагадувати 

законотворчий процес у національних парламентах, наприклад конвенцій 

Міжнародної організації праці (далі – МОП); 8) успішною кодифікацією 

права міжнародних договорів [13, с. 27]. 

Варто вказати, що легальне визначення терміна «міжнародний 

договір» надається у Законі України «Про міжнародні договори України» 

[14]. Цим Законом передбачено, що міжнародний договір України – 

укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 

міжнародного права нормативно-правовий акт, який регулюється 

міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи 

декількох пов’язаних між собою документах, а також незалежно від його 

конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 

тощо). Крім того, зазначеним Законом (ст. 2) легалізовано низку інших 

ключових термінів, а саме: «укладення міжнародного договору України» – 

«дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, 

встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та 
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надання згоди на його обов’язковість для України» , «повноваження» – 

«документ, яким одній або декільком особам у встановленому цим 

Законом порядку доручено представляти Україну з метою підготовки 

тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його 

автентичності, підписання міжнародного договору та у випадках, 

передбачених міжнародним договором, надання згоди на його 

обов’язковість для України», «ратифікація», «затвердження», «прийняття», 

«приєднання» – залежно від конкретного випадку форма надання згоди 

України на обов’язковість для неї міжнародного договору», «сторона» – 

держава, інший суб’єкт міжнародного права, які погодились на 

обов’язковість для них договору і для яких договір є чиним».  

Варто також відзначити, що термін «міжнародний договір» 

розкривається у сучасній доктрині права. По-перше, дослідники трактують 

міжнародний договір як родове поняття, що використовується у 

дипломатичній практиці для позначення юридичних актів, які добровільно 

укладаються суб’єктами міжнародного права один з одним у письмовій 

формі з наміром встановити, закріпити, змінити чи відмінити права, 

обов’язки в будь-якій сфері їх взаємних відносин, незалежно від 

найменувань (договори, угоди, конвенції, пакти, трактати, регламенти, 

протоколи та інші), які притаманні тому чи іншому акту (за об’єктом 

правового регулювання, кількістю учасників, терміном чи масштабом дій). 

Усі вони однаково обов’язкові для їх учасників, мають однакове 

правоутворююче значення як джерело міжнародного права [15, с. 209]. По-

друге, Віденська конвенція про право міжнародних договорів [16] визначає 

«міжнародний договір» як угоду, яку укладають між собою держави в 

письмовій формі, що регулюється міжнародним правом. У ній також 

проголошується, що «кожна держава має право укладати договори» [17, с. 

57]. Крім того, Конвенція встановлює, що міжнародний договір слід 

визначати як письмову угоду, що регулюється міжнародним публічним 

правом, укладену між двома або декількома суб’єктами міжнародного 
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права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або 

кількох пов’язаних між собою документах, а також незалежно від її 

конкретної назви. По-третє, дослідниками поняття «міжнародний договір» 

розглядається як угода між державами та/або іншими суб’єктами 

міжнародного права, що регулює їх взаємні або багатосторонні міжнародні 

відносини, встановлюючи для учасників відповідні права та обов’язки 

згідно з основними принципами міжнародного права [18, с. 239]. По-

четверте, у сучасній правовій енциклопедії «міжнародний договір 

України» трактується як «укладений у письмовій формі з іноземною 

державою або іншим суб’єктом міжнародного права документ, який 

регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 

одному чи декількох пов’язаних між собою документах, а також незалежно 

від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт тощо) 

[19, с. 192]. По-п’яте, вчені відзначають, що проголошення у ст. 9 

Конституції України чинних міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, частиною 

національного законодавства і, відповідно, можливість їх застосування в 

Україні означає приєднання до національних принципів та норм, якими 

врегульовані конституційні правовідносини, також і тих, які містяться у 

міжнародних договорах України, що, безперечно, збагачує національну 

правову систему, створює умови для всебічного врегулювання 

конституційно-правових відносин, сприяє повнішому забезпеченню 

інтересів їх суб’єктів. При цьому О.А. Назаренко розглядає «міжнародний 

договір» як «угоду між Українською державою, яка виступає 

посередником волі українського народу, та державами, міжнародними 

організаціями й іншими суб’єктами міжнародного права, що регулює 

відносини між ними та породжує взаємні права і обов’язки щодо предмета 

конституційно-правового регулювання, насамперед щодо прав і свобод 

людини і громадянина» [20, с. 3,12]. По-шосте, у юридичній літературі 

відзначається, що ст. 9 Конституції України закріплює санкцію, яка 
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передбачає сприйняття певних міжнародних договорів у значенні 

безпосередніх джерел правових норм, що регламентують поведінку 

суб’єктів національного права, а не критерію визначення ступеня 

обов’язковості міжнародних договорів для держави Україна. При цьому з 

огляду на ч. 1 ст. 9 Конституції України, жоден міжнародний договір не 

стає і не може стати частиною національного законодавства без надання 

згоди Верховною Радою України. Міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана іншим органом, не здійснюють 

безпосереднього регулювання правовідносин в Україні і потребують 

вчинення імплементаційних заходів, зокрема правотворчих, з метою їх 

належної реалізації в Україні [21, с. 7-9]. 

Науково-змістовий аналіз зазначених та інших підходів, які містить 

доктрина права соціального забезпечення, дозволяє зробити декілька 

застережень: 1) міжнародний договір України формується під впливом 

волевиявлення нашої держави, інших держав та/або міжнародних 

інституцій з широкого кола соціальних питань згідно з принципами 

міжнародного права; 2) за змістом Конституції України (ст. 9) чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України; 

укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України; 3) 

міжнародні договори виступають базисом внутрішнього законодавства про 

соціальне забезпечення. 

Таким чином, міжнародний договір у праві соціального забезпечення 

– це специфічний акт, укладений у письмовій формі за участю двох або 

більше держав та/або інших інститутів міжнародного права, що 

регулюється міжнародним правом та спрямований на регламентацію 

відносин із соціального забезпечення. 
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Характеризуючи міжнародні договори у системі джерел права 

соціального забезпечення, варто звернути увагу на загальні риси джерел 

права.  

Відомі теоретики права, зокрема професори О.В. Зайчук, А.П. Заєць, 

О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та інші, відзначаючи багатогранність 

розуміння категорії «джерело права», вказують, що у юридичному 

значенні під ним варто розуміти спосіб зовнішнього прояву права [22, с. 

335]. Водночас М.І. Козюбра та інші дослідники вказують, що джерела 

права у формальному значенні варто трактувати як спосіб зовнішнього 

виразу змісту правових норм – своєрідного «резервуару», з якого суб’єкти 

правозастосування черпають відповідні норми (правила) для вирішення 

справи [23, с. 152]. Н.М. Пархоменко відзначає, що джерела права – це 

обов’язкові до виконання акти уповноважених суб’єктів права, які містять 

норми права у письмовій формі, а також акти волевиявлення владних 

суб’єктів, що є неписаними нормативними фактами, на основі яких (актів) 

виникають, змінюються та припиняються правові відносини. При цьому до 

ознак джерел права відносять такі: публічність – джерела права, 

створюються суб’єктами правотворчості і діють щодо всіх осіб, які 

знаходяться в межах юрисдикції держави; формалізований характер – 

джерела права являють собою відповідним чином оформлені або визнані 

нормативні правові акти; ієрархічність – джерела права утворюють певну 

ієрархію за юридичною силою, розташовуються в порядку послідовного 

зменшення останньої; безпосередній зв’язок з державою – джерела права 

приймаються від імені держави або з її дозволу санкціонуються нею, їх 

реалізація забезпечується за допомогою системи державних гарантій і 

санкцій [24, с. 13].  

Виходячи із зазначеного, вкажемо, що міжнародні договори України, 

по-перше, відображають загальні ознаки, притаманні джерелам права; по-

друге, покликані розвивати внутрішню систему джерел права. 
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 У контексті зазначеного дослідження на особливу увагу 

заслуговують питання щодо сутності та ознак джерел права соціального 

забезпечення у контексті виокремлення особливостей міжнародного 

договору.  

 У доктрині права соціального забезпечення професори М.І. Іншин, 

Т.А. Занфірова, С.М Прилипко, О.М. Ярошенко та інші дослідники 

доречно відзначають, що джерела права соціального забезпечення варто 

розглядати з двох позицій: формальної й матеріальної. Так, джерела права 

соціального забезпечення у формальному аспекті – це сукупність 

загальновідомих і внутрішньо структурованих форм установлення й 

вираження нормотворчими органами загальнообов’язкових правил 

поведінки, які регулюють відносини щодо соціального забезпечення, а у 

матеріальному аспекті джерела права соціального забезпечення 

виявляються через відносини, що становлять предмет цієї галузі права [25, 

с. 106]. Акцентуючи увагу на предметі права соціального забезпечення, 

підкреслимо наступні відносини: матеріальні розподільчі (майнові) 

відносини, зокрема пенсійні відносини по забезпеченню громадян 

страховими та державними пенсіями; відносини із забезпечення 

страховими та державними допомога ми; відносини з надання соціальних 

послуг непрацездатним, інвалідам та особам похилого віку; відносини 

соціального страхування, тобто відносини щодо обов’язкового та 

добровільного страхування, розміру страхових внесків, створення, 

діяльності та управління фондами соціального страхування, використання 

коштів фондів соціального страхування, визначення видів соціального 

забезпечення, які надаються застрахованим особам при настанні 

страхового випадку; процедурні відносини, тобто відносини з приводу 

встановлення юридичних фактів, які мають значення при вирішенні 

питання про право на той чи інший вид забезпечення; процесуальні 

відносини, які виникають з приводу поновлення порушеного права 

громадянина на той чи інший вид соціального забезпечення [26, с. 360]. 
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Також варто підкреслити, що ознаками джерел права соціального 

забезпечення є наступні: формальна визначеність, тобто конкретне, чітке 

оформлення правових приписів, вираження їх зовнішньої форми із 

вказівкою на відповідні права, обов’язки, наслідки невиконання; 

загальнообов’язковість, що означає незаперечність правових положень, 

беззаперечність їх виконання з боку всіх суб’єктів права, гарантією чого 

виступають судові та інші державні органи, оскільки за правовою нормою 

стоїть держава з її можливістю застосовувати заходи примусу; 

загальновідомість, що досягається шляхом інформування суб’єктів про 

зміст правил поведінки, сферу й межу дії відповідно до встановленого 

порядку оприлюднення правових приписів, доведення їх змісту до 

конкретних адресатів; внутрішня структурованість як сукупність стійких 

зв’язків джерел права, що забезпечує їх цілісність, відповідну організацію 

правових положень, їх компонування [25, с. 107]. Подібну позицію 

достатньо переконливо розвиває професор О.М. Ярошенко у контексті 

джерел трудового права, який зазначає наступне: «На підставі наявних 

поглядів на джерела трудового права встановлено, що їх поняття повинно 

ґрунтуватися на досягненнях загальної теорії права й розглядатися з 2-х 

точок зору. Перша означає формальний підхід. При цьому джерелами 

трудового права вважається весь масив загальновідомих і 

внутрішньоструктурованих форм установлення й вираження 

нормотворчими органами загальнообов’язкових правил, які 

регламентують трудові й пов’язані з ними відносини. Водночас приписи 

права створюються для впровадження їх у суспільні відносини, на 

регламентацію яких вони спрямовані. Отже, джерела трудового права 

можуть матеріалізуватися в конкретній мережі правовідносин. Із позиції 

матеріального аспекту досліджувані джерела виявляються в тих 

відносинах, що становлять предмет трудового права» [27, с. 10]. Також у 

доктрині права соціального забезпечення розвиваються й інші підходи. 

С.В. Кобернюк наголошує на тому, що форму права соціального 
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забезпечення слід розглядати як «письмове оформлення рішень 

правотворчих органів з приводу створення, зміни чи відміни норм права 

соціально-забезпечувального характеру». При цьому дослідник відзначає, 

що до ознак джерел права соціального забезпечення відносяться такі: 

відсутність єдиного кодифікованого акта, наявність кількох рівнів 

правового регулювання, значну частину яких складають документи 

міжнародних організацій, міждержавні договори; вони являють собою 

доволі громіздку систему різних за юридичною силою нормативно-

правових актів, більшість їх положень мають правовстановлюючий 

характер, наділяють громадян правом на отримання того чи іншого виду 

соціального захисту [28, с. 10]. І.М. Ласько доречно підкреслює, що 

джерела права соціального забезпечення розглядаються у формально-

юридичному розумінні як організація змісту права соціального 

забезпечення, власне, в нормативно-законодавчому аспекті. При цьому, на 

відміну від поняття форми права соціального забезпечення, під яким слід 

розуміти «спосіб організації права та його зовнішній вираз, що 

характеризує процедуру утворення та існування права соціального 

забезпечення, юридичну силу норм зазначеної галузі, визначає їхню сферу 

правового регулювання», «джерело права соціального забезпечення» 

робить акцент на сутнісних, змістовних і формальних характеристиках 

права соціального забезпечення України» [29, с. 6].  

Важливо відзначити, що міжнародні договори як джрела права 

соціального забезпечення спрямовані на міжнародно-правове регулювання 

соціальних прав, насамперед права на соціальний захист; права на 

достатній життєвий рівень для себе і членів своєї родини; права на охорону 

здоров’я; права на медичну допомогу і страхування; права на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, 

передбачених законом; права на освіту тощо [30, с. 144]. При цьому 
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міжнародні договори – найбільш поширена форма закріплення взаємних 

міжнародних прав і обов’язків [11, с. 44, 80-83].  

Варто наголосити, що порядок укладання і денонсації міжнародних 

договорів визначається нормами Закону України «Про міжнародні 

договори України». Слід відзначити, що порядок укладення міжнародного 

договору України включає наступні дії: по-перше, підготовка тексту 

міжнародного договору; по-друге, його прийняття; по-третє, встановлення 

його автентичності; по-четверте, підписання міжнародного договору та 

надання згоди на його обов’язковість для України. Так, законодавець на 

підставі зазначеного Закону (статей 4, 8, 9) встановлює, що пропозиції 

щодо укладення від імені України, Уряду України міжнародних договорів 

України подаються відповідно Президентові України або Кабінету 

Міністрів України. Водночас згода України на обов’язковість для неї 

міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, 

затвердження, прийняття договору, приєднання до договору. При цьому 

зазначена згода може надаватися й іншим шляхом, про який домовилися 

сторони. У свою чергу, ратифікація міжнародних договорів України 

здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід’ємною 

частиною якого є текст міжнародного договору. На підставі підписаного та 

офіційно оприлюдненого Президентом України Закону Голова Верховної 

Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом 

Міністра закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін 

такими грамотами.  

Також чинні міжнародні договори України публікуються 

українською мовою в «Зібранні діючих міжнародних договорів України» 

та інших офіційних друкованих виданнях України, а офіційний переклад 

багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову 

здійснює Міністерство закордонних справ України в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [31]. У юридичній літературі 

наголошується, що «юридична сила міжнародно-правових актів у зв’язку 
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із особливостями міжнародного правового співробітництва може 

визначатися за декількома напрямками: 1) за змістом; 2) за суб’єктом 

міжнародного права, яким виданий акт, та за територією, на яку 

поширюється дія акта. За змістом ієрархія джерел міжнародно-правового 

регулювання праці (від джерел вищої юридичної сили до джерел нижчої 

юридичної сили) має наступний вигляд: 1) принципи міжнародного 

права; 2) міжнародно-правові звичаї; 3) принципи міжнародного 

трудового права; 4) норми міжнародного трудового права [32, с. 13]. 

Достатньо важливе значення така характеристика має щодо міжнародних 

договорів у праві соціального забезпечення як складової новітньої моделі 

його джерел. 

 Варто відзначити, що міжнародні договори підлягають сумлінному 

та належному виконанню. Зокрема Закон України «Про міжнародні 

договори України» встановлює, що: чинні міжнародні договори України 

підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм 

міжнародного права; згідно з принципом сумлінного дотримання 

міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб й інші сторони 

міжнародних договорів України неухильно виконували свої зобов’язання 

за цими договорами; Міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної 

влади, до відання яких віднесені питання, що регулюються міжнародними 

договорами України, забезпечують дотримання і виконання зобов’язань, 

взятих за міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, 

які випливають з таких договорів для України, і за виконанням іншими 

сторонами міжнародних договорів України їхніх зобов’язань; відповідні 

органи державної влади, а також відповідні підприємства, установи та 

організації надають Міністерству закордонних справ України інформацію, 

що стосується виконання міжнародних договорів України; загальний 

нагляд за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й 

іншими їх сторонами, здійснює Міністерство закордонних справ України; 
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на запит органів, які застосовують міжнародні договори України, 

Міністерство закордонних справ України надає інформацію з питань, що 

виникають у зв’язку з виконанням міжнародних договорів України; у разі 

невиконання або неналежного виконання зобов’язань України за 

міжнародними договорами Міністерство закордонних справ України 

інформує про це, відповідно, Президента України або Кабінет Міністрів 

України і вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів; у разі 

порушення зобов’язань за міжнародним договором України іншими його 

сторонами Міністерство закордонних справ України вносить Президентові 

України або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття необхідних 

заходів відповідно до норм міжнародного права; інші центральні органи 

виконавчої влади та державні колегіальні органи, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим вносять відповідні пропозиції через 

Міністерство закордонних справ України; у разі суттєвого порушення 

міжнародного договору України іншими його сторонами, якщо виконання 

договору може зашкодити національним інтересам України, а також в 

інших випадках, передбачених міжнародним правом, дію такого договору 

може бути припинено або зупинено. При цьому у національному праві діє 

принцип пріоритетності норм міжнародного договору до норм 

національного (внутрішнього) законодавства. У ч. 2 ст. 19  Закону України 

«Про міжнародні договори України» у цьому контексті зазначено 

наступне: «Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору». Відповідні правила щодо сфери соціального 

забезпечення зафіксовані у законах України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [33], «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [34] та інших. Так, Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 4) передбачено, 

що законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України, складається з Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [35], цього Закону, 

законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [34], «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [36], «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [37], міжнародних 

договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також інших законів та нормативно-правових 

актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що 

регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні. 

Водночас, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, 

що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то 

застосовуються норми міжнародного договору. 

 Крім того, припинення та/або зупинення міжнародних договорів 

провадиться відповідно до Закону України «Про міжнародні договори 

України» (статті 24-26). Доречно відзначити, що міжнародні договори у 

праві соціального забезпечення характеризуються тим, що містять 

міжнародні соціальні стандарти. В юридичній літературі відзначається, що 

до ознак міжнародних трудових стандартів відносять наступні: по-перше, 

вони є нормами міжнародного права, що являють собою відповідну модель 

правової поведінки у сфері трудової діяльності, і, будучи втіленими у 

формі міжнародного договору, є обов’язковими для виконання державами; 

по-друге, держави вільні у виборі засобів імплементації положень цих 

міжнародних трудових стандартів; по-третє, прийняття нових міжнародних 

трудових стандартів повинно узгоджуватися з комплексом чинних 

міжнародних норм у цій сфері; по-четверте, зміст цих стандартів є 

результатом компромісу між суб’єктами, уповноваженими на їх прийняття, 

що зумовлює закріплення в них мінімально обґрунтованого рівня вимог до 

законодавства різних країн щодо забезпечення прав людини у сфері 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
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трудових відносин [38, с. 9]. Професор Н.Б. Болотіна вказує на те, що 

міжнародні соціальні стандарти віддзеркалюють: 1) міжнародне правове 

регулювання відносин у сфері соціального захисту; 2) стандарти ООН у 

сфері соціального захисту; 3) конвенції МОП у сфері соціального захисту; 

4) європейські міжнародні стандарти у галузі соціального захисту [39, 

с. 100-105]. Також конструктивною є позиція, яка трактує міжнародні 

соціальні стандарти у широкому та вузькому значеннях. У широкому 

значенні міжнародні соціальні стандарти – це сукупність означених та 

упорядкованих міжнародною спільнотою норм та положень 

концептуального характеру з широкого кола соціальних питань. У 

вузькому значенні міжнародні соціальні стандарти – це сукупність 

визначених на підставі міжнародно-правових актів фундаментальних 

соціальних прав людини [ 40, с. 204].  

 Такі твердження є достатньо актуальними, з точки зору 

характеристики міжнародних договорів як джерел права соціального 

забезпечення. Та обставина, що міжнародні договори передбачають 

міжнародні соціальні стандарти, дозволяє констатувати, що вони 

виступають важливою передумовою здійснення конструктивних 

реформацій у соціальній сфері та перспективного розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення. Водночас з позиції урахування 

ефективності та дієвості укладених Україною міжнародних договорів 

слушним було б запровадити механізм оцінювання КМУ положень 

міжнародно-правових договорів України на предмет їх ефективного 

впровадження у систему нормативно-правового регулювання відносин 

соціального забезпечення із підготовкою відповідних висновків. Це 

дозволило б сформувати практику перегляду міжнародних договорів з 

можливою періодичністю раз на  п’ять років та проведення їх оцінювання 

на ефективність і результативність. У цьому випадку відповідні 

конструктивні оцінки були б важливими для розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення.  
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Таким чином, міжнародний договір у праві соціального забезпечення 

– це специфічний акт, укладений у письмовій формі за участю двох або 

більше держав та/або інших інститутів міжнародного права, що 

регулюється міжнародним правом та спрямований на регламентацію 

відносин із соціального забезпечення. 

1.  Основними ознаками міжнародних договорів у праві соціального 

забезпечення є наступні: 1) мають міждержавний (міжнародний) характер; 

2) мають усталену письмову форму; 3) укладаються державою та/або 

іншими інститутами міжнародного права; 4) спрямовані на регулювання 

відносин із соціального забезпечення; 5) спрямовані на формування 

ефективних механізмів реалізації, гарантування і правової охорони права на 

соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним соціальних прав; 6) 

мають специфічну процедуру укладення, виконання та припинення; 7) 

містять міжнародні норми права соціального забезпечення; 8) містять 

міжнародні соціальні стандарти; 9) виступають базисом для національного 

законодавства та мають переваги при застосуванні порівняно з актами 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення; 10) у своїй системі 

особливе місце віддають конвенціям та рекомендаціям МОП; 

11) розраховані на тривалу дію. 

2. З огляду на зазначене, вкажемо, що Україна має активізувати 

практику укладення міжнародних договорів із соціального забезпечення, у 

першу чергу, у контексті розвитку національного законодавства, а також 

правової охорони і захисту соціальних прав та інтересів громадян, які 

працюють за кордоном, запровадивши при цьому запобіжники щодо 

унеможливлення звуження прав та гарантій громадян у цій сфері.  

  

1.2 Класифікація міжнародних договорів у системі джерел права 

соціального забезпечення 

За своєю суттю міжнародні договори у праві соціального 

забезпечення є багатоаспектним правовим явищем. Це пов’язано із такими 
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чинниками: наявність складних політичних, соціальних, правових процесів 

розвитку міжнародного співтовариства; складність та багатоаспектність 

соціального розвитку міжнародного співтовариства; різноаспектність 

міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення; 

інституційність міжнародного співтовариства; наявність ускладнених 

механізмів міжнародної нормотворчості держав та міжнародних 

інституцій.  

Варто відзначити, що багатоаспектність міжнародного договору 

пов’язана із його співвідношенням із актами національного законодавства. 

О.О. Мережко доречно відзначає, що «в принципі питання про дію 

міжнародних договорів у внутрішньому праві залежить від співвідношення 

між національним і міжнародним правом» [13, c. 275-276]. При цьому 

дискусії стосовно співвідношення міжнародного та національного права, 

розуміння видів міжнародних договорів, їх класифікації сягають своїм 

корінням ще початку ХХ століття [41, c. 706-736]. 

Генезис розвитку системи міжнародних договорів пов’язаний із 

історико-правовими засадами розвитку міжнародних договорів, у тому 

числі міжнародних звичаїв. Відомий дослідник І.І. Лукашук виділяє такі 

періоди: 1) передісторія (з давніх часів – до кінця Середньовіччя) – 

класичне міжнародне право; 2) з кінця Середньовіччя – до створення Ліги 

Націй; 3) перехідний період до сучасного міжнародного права (до 

прийняття Статуту ООН); 4) сучасне міжнародне право ( з часу прийняття 

Статуту ООН) [42, c. 41]. Водночас О.В. Буткевич, досліджуючи питання 

щодо системи міжнародних договорів та їх еволюції, виділяє понад 20 

періодизацій, виходячи із наявних поглядів та доктрин вітчизняних і 

зарубіжних дослідників за різними критеріями, наголошуючи на 

комплексності, системності та багатоаспектності як складного історично 

зумовленого правового явища [43, c. 196-215]. Варто підкреслити, що 

протягом століть питання співвідношення міжнародно-правових норм 

вирішувались на підставі правил, що визначаються сьогодні як загальні 
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принципи права, зокрема надання переваг тій нормі, яка з’явилась пізніше 

( lex posterior derogat legi priori – пізнішим законом відміняється прийнятий 

раніше [44, с. 20-28 та ін.]) або яка є спеціальною по відношенню до 

загальної норми (lex specialis derogat legi generalis – спеціальний закон 

скасовує (витісняє) загальний закон [45, с. 170.]).  

Також варто підкреслити, що у Статуті Міжнародного Суду ООН 

(ст. 38) [46] звичаєву норму визначено «як доказ загальної практики, 

визнаної правовою нормою», тобто загальна практика стає міжнародною 

звичаєвою нормою внаслідок визнання її міжнародним співтовариством. 

Американський професор Ч. Хайд підкреслює, що звичай являє собою 

скоріше лінію поведінки, яку міжнародне співтовариство погодилося 

вважати обов’язковою [47, с. 223]. На думку англійського дослідника 

Я. Броунлі, складовими звичаю є: 1) тривалість існування практики; 

2) однаковість, постійність практики; 3) загальний характер практики; 

4) переконаність у її правомірності й необхідності [48, с. 324].  

З метою визначення міжнародних договорів як системного правового 

явища у праві соціального забезпечення виникає необхідність їх 

систематизації, проведення характеристики з позиції різних критеріїв 

класифікації. Адже, за своєю суттю, міжнародні договори укладаються між 

державами та іншими суб’єктами міжнародного права стосовно 

становлення, виконання, зміни або припинення їх взаємних прав і 

обов’язків у сфері соціального забезпечення [29, с. 7]. Саме така обставина 

засвідчує багатогранність міжнародних договорів щодо суті та змісту 

закладених у них положень. У юридичній літературі підкреслюється, що 

характеристика науково-правового розуміння терміна «міжнародний 

договір» розкривається через його багатоаспектність та комплексність, що 

обумовлюється, у першу чергу, наявністю окремих видів міжнародних 

договорів, які укладаються нашою державою у письмовій формі, а саме: 

договори; конвенції; пакти; угоди; протоколи; статути; спільні заяви; 

заключні акти та інші [20, с. 12]. Професори Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 
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С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші наголошують на тому, що 

міжнародно-правове регулювання соціального забезпечення засновано на 

ратифікованих нормах міжнародних організацій (ООН, МОП, Рада Європи 

та ін.) і міжнародних договорах (у широкому розумінні). Також учені 

відзначають, що порядок укладення, виконання й денонсації міжнародних 

договорів визначається Законом України «Про міжнародні договори 

України» від 29 червня 2004 року, відповідно до ст. 3 якого міжнародні 

договори поділяються на міждержавні, міжурядові й міжвідомчі. 

Особливістю міжнародних актів як джерел правового регламентування 

соціального забезпечення є те, що разом з двосторонніми договорами 

України з іншими державами велике значення мають багатосторонні 

договори, зокрема конвенції й рекомендації Міжнародної організації праці 

(далі – МОП) [25, с. 113]. Подібний підхід у контексті трудових прав 

висловлює Г.І. Чанишева, на думку якої нормативну базу регламентації і 

забезпечення колективних трудових прав складають три групи джерел: 

міжнародно-правові акти всесвітнього рівня (акти ООН, МОП), акти 

регіонального (європейського) рівня (акти Ради Європи, Європейського 

Союзу), акти національного рівня, якими встановлено гарантії здійснення 

та захисту колективних трудових прав [49, с. 10]. При цьому особлива роль 

у міжнародній нормотворчій діяльності у сфері соціального забезпечення 

належить ООН та МОП. У юридичній літературі підкреслюється, що 

важливість дослідження міжнародних джерел про право людини на 

соціальне забезпечення пов’язана з тим, що вони є своєрідним соціальним 

стандартом, набором мінімальних вимог, якому має відповідати 

законодавство країни, що претендує на звання правової, демократичної 

держави [28, с. 10].  

Слід відзначити, що загальні принципи та критерії класифікації 

міжнародних договорів визначаються з урахуванням норм Закону України 

«Про міжнародні договори України» (статті 3-7). По-перше, цей Закон 

(ст. 3) передбачає наступне: міжнародні договори України укладаються 
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Президентом України або за його дорученням – від імені України; 

Кабінетом Міністрів України або за його дорученням – від імені Уряду 

України; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади, державними органами – від імені міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, державних органів. По-друге, від імені України 

укладаються наступні міжнародні договори України: а) політичні, мирні, 

територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування 

виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу 

України; б) ті, що стосуються прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина; в) про участь України в міждержавних союзах та інших 

міждержавних об’єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки; 

г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил 

України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил іноземних 

держав на територію України, умови їх тимчасового перебування, 

включаючи терміни виведення, фінансово-економічні, екологічні та інші 

наслідки і компенсації; ґ) про використання території та природних 

ресурсів України; д) яким за згодою сторін надається міждержавний 

характер. По-третє, від імені Уряду України укладаються міжнародні 

договори України з економічних, торговельних, науково-технічних, 

гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів 

України. По-четверте, міжвідомчими є міжнародні договори України з 

питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади та державних колегіальних органів. По-п’яте, 

пропозиції щодо укладення від імені України, Уряду України міжнародних 

договорів України подаються відповідно Президентові України або 

Кабінету Міністрів України. Водночас пропозиції щодо укладення 

міжнародних договорів України включають такі документи: подання, 

відповідно, Президентові України або Кабінету Міністрів України; 

пояснювальну записку, в якій обґрунтовується доцільність укладення 

міжнародного договору, визначаються вірогідні політичні, правові, 
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соціально-економічні, фінансові, гуманітарні та інші наслідки його 

укладення, а також суб’єкти виконання міжнародного договору; проект 

міжнародного договору українською мовою; текст міжнародного договору 

українською мовою в офіційному перекладі та мовою оригіналу в разі 

подання пропозиції щодо його ратифікації, затвердження, прийняття або 

приєднання до нього; довідку про погодження проекту міжнародного 

договору зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади та державними колегіальними органами; проект рішення 

про утворення делегації чи доручення представникові України щодо 

підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення 

його автентичності, а також проект директив делегації чи представникові 

України; електронні версії текстів документів. По-шосте, пропозиції щодо 

укладення міжнародних договорів України подаються Міністерством 

закордонних справ України. Інші центральні органи виконавчої влади та 

державні колегіальні органи, а також Верховний Суд України, 

Національний банк України, Генеральна прокуратура України подають 

пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України разом з 

Міністерством закордонних справ України. Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні державні адміністрації подають пропозиції щодо 

укладення міжнародних договорів України через Міністерство 

закордонних справ України, інший центральний орган виконавчої влади, 

до компетенції якого належать питання, які пропонуються для 

врегулювання міжнародним договором. По-сьоме, пропозиції про 

укладення міжнародних договорів України подаються після проведення 

Міністерством юстиції України правової експертизи щодо відповідності 

проекту міжнародного договору Конституції та законам України. У разі 

внесення пропозицій щодо укладення міжнародного договору України, 

який встановлює інші правила, ніж ті, що містяться в актах законодавства 

України, до них додаються у формі порівняльних таблиць пропозиції щодо 

внесення змін до відповідних актів законодавства України або пропозиції 
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щодо прийняття нових актів законодавства України. По-восьме, підготовка 

пропозицій здійснюється міністерством, іншим центральним органом 

виконавчої влади або державним колегіальним органом, який ініціював 

процес укладення відповідного міжнародного договору України, або 

визначеним відповідальним за його укладення Президентом України чи 

Кабінетом Міністрів України. Порядок подання пропозицій щодо 

укладення міжвідомчих договорів встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. По-дев’яте, рішення про проведення переговорів і про підписання 

міжнародних договорів України приймаються: а) щодо міжнародних 

договорів, які укладаються від імені України, – Президентом України; 

б) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені Уряду України, 

– Кабінетом Міністрів України; в) щодо міжвідомчих договорів – у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. По-десяте, 

рішенням, прийнятим Президентом України або Кабінетом Міністрів 

України: а) визначаються міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади та державні колегіальні органи, які необхідно залучити до укладення 

міжнародного договору України та на які може бути покладено 

забезпечення виконання договірних зобов’язань; б) затверджується 

персональний склад делегації чи представник України, яким доручається 

ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його 

прийняття, встановлення його автентичності або підписання, а також 

відповідні директиви делегації чи представникові України. По-одинадцяте, 

ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його 

прийняття, встановлення його автентичності або підписання міжнародного 

договору України здійснюються лише уповноваженими на те особами. 

Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ 

України мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори 

України без спеціальних повноважень. По-дванадцяте, повноваження на 

ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України 

надаються: а) щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені 
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України, – Президентом України; б) щодо міжнародних договорів, які 

укладаються від імені Уряду України, – Кабінетом Міністрів України; 

в) щодо міжвідомчих договорів – у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.  

Таким чином, можна констатувати, що законодавець щодо 

класифікації міжнародних договорів застосовує такі основні підходи: 1) 

універсалізація міжнародно-правового регулювання; 2) урахування 

регіональних особливостей, що пов’язані із об’єктивними чинниками, 

дотичними із вирішенням конкретних питань; 3) урахування географічних 

та інших пов’язаних із ними чинників; 4) урахування змістових 

особливостей; 5) виділення окремих правових особливостей міжнародних 

договорів. 

У системі міжнародних договорів особливого значення набувають 

універсальні договори, тобто такі, які не містять певних обмежень щодо 

змісту та особливостей застосування. Тому універсальні міжнародні 

договори діють у глобальних масштабах і мають загальнообов’язкову силу. 

Основною формою вираження цих норм є міжнародні звичаї, положення, 

стандарти. Прикладом універсальних міжнародних договорів є: Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів (1969 р.), на підставі якої 

визначено загальні (універсальні) правила щодо укладення міжнародних 

договорів, Загальна декларація прав людини [50], якою визначено 

міжнародні стандарти з прав людини. За своєю суттю універсальні 

міжнародні договори стосуються таких сфер: 1) принципів міжнародного 

права; 2) засад міжнародно-правового регулювання; 3) прав та свобод 

людини; 4) питань безпеки, миру. 

Акцентуючи увагу на багатогранності міжнародних договорів у праві 

соціального забезпечення, справедливо зауважимо, що «акти міжнародних 

організацій у переважній більшості встановлюють міжнародні соціальні 

стандарти, які є необхідною мірою соціального забезпечення усіх громадян 

розвинених країн, а двосторонні та багатосторонні міжнародні договори 
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встановлюють правові приписи, які регламентують питання надання 

соціального забезпечення громадянам договірних сторін» [29, с. 8]. 

Погоджуючись із таким твердженням, вкажемо, що в умовах сьогодення 

міжнародні відносини стали більш комплексними та складними, хоча 

основна функція міжнародного права як регулятора відносин юридично 

рівноправних суб’єктів залишилась. Ураховуючи загальні принципи 

міжнародного права, які входять до ієрархії джерел міжнародного права, 

зазначимо, що вони містять наступні правила: 1) основні джерела 

міжнародного права (договір та звичай) є рівноправними і не мають 

пріоритету один перед одним; 2) норми міжнародного права, які містяться 

в одному джерелі, можуть змінювати норми, що містяться в іншому 

джерелі; 3) у рамках міжнародного права вищу юридичну силу мають 

норми jus cogens (імперативні норми); 4) водночас ст. 38 Статуту 

Міжнародного Суду ООН не встановлює ієрархії джерел міжнародного 

права, її перелік віддзеркалює лише певну практичну черговість 

застосування джерел міжнародного права з огляду на ступінь їхньої 

визначеності. Водночас основні принципи ООН поширюються і на ті 

держави, що не є її членами. З одного боку, це є результатом того, що 

принципи тривалий час сприймаються світовим співтовариством як 

універсальні міжнародні звичаї, що формують основу загального 

міжнародного права. З іншого боку, положення Статуту ООН (ст. 2) 

прописують: «Організація піклується про те, щоб держави, які не є її 

членами, діяли відповідно до цих принципів, оскільки це може виявитися 

необхідним для підтримання міжнародного миру та безпеки» [51, с. 93]. 

Адже, як зазначає професор І.І. Лукашук, міжнародний договір відображає 

виражену угоду суб’єктів міжнародного права, призначену для 

регулювання їх взаємовідносин шляхом створення і контролю за 

дотриманням виконання міжнародно-правових зобов’язань [52, с. 324]. 

Т.М. Ругляк, наводячи класифікацію міжнародних актів як джерел права 

соціального захисту, згадує міждержавні угоди, однак тут же зазначає, що 
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«міжнародно-правові акти, які є джерелами права соціального захисту, 

можна поділити на: всесвітні (універсальні) та регіональні, зокрема 

європейські та країн СНД» [53, с. 121]. Отже, основними видами актів 

міжнародно-правового регулювання відносин із соціального забезпечення 

є: 1) універсальні, які враховують соціальні норми та стандарти 

міжнародно-правових актів ООН, МОП; 2) регіональні, які враховують 

соціальні норми та стандарти міжнародно-правових актів регіональних 

міжнародних інституцій (Ради Європи, ЄС та ін.); 3) локальні, які 

враховують положення двосторонніх міжнародних договорів України та 

інших держав у сфері соціального забезпечення.  

З огляду на вищевикладене, можемо констатувати, що міжнародні 

договори як багатоаспектне правове явище у праві соціального 

забезпечення поділяються на окремі види за наступними критеріями:  

1) за особливостями правової природи: а) акти, що обов’язкові для 

виконання державами-учасницями міжнародних організацій, наприклад 

Статут ООН, б) акти, обов’язкові для виконання після їх ратифікації, 

наприклад конвенції МОП), в) акти, які не підлягають ратифікації і не 

обов’язкові для виконання; 2) за характером міжнародно-правових норм у 

сфері соціального забезпечення: а) імперативні, б) диспозитивні, 

в) комплексні, тобто такі, що поєднують імперативні та диспозитивні 

норми. Так, наприклад, характерна особливість імперативних норм полягає 

у тому, що вони мають обов’язковий характер. Диспозитивні ж 

міжнародно-правові норми закріплюють право сторін на відступ від 

їхнього змісту й обрання іншого варіанта поведінки, який самою нормою 

прямо не передбачений. Однак в умовах сьогодення дедалі частіше 

зустрічаються міжнародні договори, які поєднують імперативні та 

диспозитивні норми; 3) за функціями в системі міжнародного права: 

а) матеріальні, б) процесуальні. Якщо матеріальні норми визначають 

конкретні права й обов’язки сторін щодо певного об’єкта міжнародно-

правового регулювання, то процесуальні норми встановлюють порядок 
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створення та реалізації матеріальних норм (правила процедури 

міжнародних конференцій та організацій, процедури вирішення 

міжнародних спорів та інше); 4) за способом створення та формою 

вираження: а) звичаєві, б) договірні, в) ті, що містяться в рішеннях 

міжнародних організацій, що мають нормативні властивості; 5) за 

способом правового регулювання: а) зобов’язальні, б) уповноважувальні, 

в) заборонні, г) відсильні. Так, зобов’язальні норми закріплюють обов’язки 

учасників конкретних міжнародних правовідносин; уповноважувальні 

норми встановлюють певні права взаємодіючих учасників міжнародних 

правовідносин; заборонні містять заборони на здійснення певних дій або 

на утримання від вчинення таких дій; відсильні норми зобов’язують 

керуватися правилами, що містяться в інших нормативних актах; 6) за 

часом дії: а) строкові, б) безстрокові. Так, наприклад, існування строкових 

міжнародних договорів визначається або чіткими часовими межами, або 

залежить від настання чи ненастання будь-яких юридичних фактів. Про це 

йдеться у Угоді між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про 

трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки 

Вірменія, які працюють за межами своїх держав, від 17 червня 1995 року, а 

саме «... на п’ять років з автоматичним продовженням на один рік ...» [54]; 

7) за предметом (об’єктом) правового регулювання міжнародні договори 

поділяються за окремими видами соціальних виплат залежно від 

соціального випадку (хвороба, інвалідність, досягнення пенсійного віку, 

втрата годувальника тощо); 8) залежно від органу, що прийняв 

міжнародний нормативно-правовий акт: а) акти, прийняті ООН і МОП 

(Конвенція МОП про охорону материнства № 103  (переглянута 1952 року) 

[55], Конвенція МОП про основні цілі та норми соціальної політики № 117  

(1962 р.) [56], Конвенція МОП про професійну реабілітацію та зайнятість 

інвалідів № 159 (1983 р.) [57]); б) акти, прийняті регіональними 

міжнародними організаціями, наприклад Радою Європи (Європейська 

соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) [58]); 9) за змістом: а) загальні, 
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б) спецальні. Так, наприклад, за змістом акта, в якому закріплені норми 

права соціального забезпечення, міжнародно-правові акти можуть бути 

загальними (Загальна декларація прав людини (1948 р.), Європейська 

соціальна хартія (1996 р.) та спеціальними (Конвенція ООН про права осіб 

з інвалідністю (2006 р.) [59], Конвенція МОП про допомоги по 

інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника № 128  

(1967 р.) [60], Конвенція МОП про медичну допомогу та допомогу у разі 

хвороби № 134  (1969 р.) [61]; 10) за формою закріплення: а) декларація – 

одностороння заява однієї або декількох держав, у якій висловлюється її 

(їх) точка зору на яку-небудь одну важливу проблему (Декларація 1948 р.), 

б) пакт – двостороння або багатостороння угода між державами, що 

укладають з якого-небудь важливого питання (Міжнародний пакт 1966 р.) 

[62], в) договір – найбільш поширене найменування різноманітних угод 

між державами з окремих питань соціального забезпечення (Угода між 

Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення (2012 р.) 

[63], яка була ратифікована Верховною Радою України 05.09.2013 [64]), 

г) угода – міждержавний договір, що підписується зазвичай від імені уряду 

і, як правило, не підлягає ратифікації (Угода між Урядом України та 

Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне 

працевлаштування громадян та їх соціальний захист (1996 р.) [65]), 

ґ) конвенція – міжнародна угода, що укладається в окремій спеціальній 

галузі з цілого ряду питань (конвенції МОП з питань соціального 

забезпечення), д) протокол – офіційний документ допоміжного характеру, 

за допомогою якого доповнюється, уточнюється міжнародний договір 

(Факультативний протокол до Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю (2006 р.) [66], е) меморандум – документ, у якому фіксуються 

наміри держав із вирішення певних проблем у сфері соціального 

забезпечення (Меморандум про співробітництво між Міністерством праці 

та соціальної політики України і Міністерством розвитку людських 

ресурсів Канади у сфері праці та соціального захисту (1998 р.) [67]. 
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Також слушним буде наголосити, що на території України 

продовжують діяти міжнародні договори, укладені колишніми УРСР та 

СРСР у сфері соціального забезпечення. Відповідно до Закону України 

«Про правонаступництво» (статті 6, 7) [68, 69], по-перше, Україна 

підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними 

Українською РСР до проголошення незалежності України; по-друге, 

Україна є правонаступником прав і обов’язків за міжнародними 

договорами СРСР, які не суперечать Конституції України та інтересам 

республіки. Варто підкреслити, що дія таких договорів на території 

України матиме переважно тимчасовий характер, допоки наша держава не 

переукладе відповідний договір або укладе його у новій редакції, 

ураховуючи об’єктивні тенденції розбудови новітньої моделі соціального 

забезпечення, зовнішні та внутрішні виклики. За таких обставин в умовах 

сьогодення видається доречним розробити відповідний план перегляду 

міжнародних договорів, укладених колишніми УРСР та СРСР. 

 Посилюючи процеси щодо розвитку в Україні конструктивних 

передумов для впливу міжнародних договорів на формування 

внутрішнього законодавства, зазначимо, що важливим було б запровадити 

міжнародну соціально-правову експертизу проектів законів та інших 

нормативно-правових актів на предмет відповідності міжнародним 

договорам України у сфері соціального забезпечення.  

Таким чином, можна констатувати, що класифікація міжнародних 

договорів у праві соціального забезпечення тісно пов’язана із такими 

чинниками: 1) базовими критеріями класифікації міжнародних договорів, 

до яких належать: а) соціально-правова спрямованість, б) сфера дії, 

в) суб’єкт міжнародної нормотворчої діяльності, г) форма закріплення 

міжнародно-правових норм; 2) продовженням практики домінування 

універсальних міжнародних договорів з питань соціального забезпечення; 

3) розширенням сфери міжнародно-правового співробітництва з 

соціального забезпечення; 4) активізацією практики укладення 
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регіональних та двосторонніх міжнародних договорів як складової 

співпраці окремих держав.  

В умовах утвердження сьогоденної конструктивної моделі 

міжнародно-правового регулювання відносин у сфері соціального 

забезпечення видається доречним взяти до уваги основну класифікацію 

міжнародних договорів, яка здійснюється за такими критеріями: 1) за 

сферою дії: а) універсальні міжнародні договори ООН; б) універсальні 

міжнародні договори МОП; в) регіональні міжнародні договори, укладені у 

межах міжнародних регіональних інституцій; г) двосторонні міжнародні 

договори; ґ) міжнародні договори, укладені колишніми УРСР та СРСР, які 

відповідно до чинного законодавства є чинними на території України;  

2) об’єктом міжнародно-правового спрямування (функціональної 

спрямованості): а) міжнародні договори з питань засад соціальної 

політики; б) міжнародні договори з питань принципів та механізмів 

соціального забезпечення; в) міжнародні договори з питань медичного 

обслуговування; г) міжнародні договори з питань видів пенсійного 

забезпечення; д) міжнародні договори з питань видів соціальних допомог, 

є) міжнародні договори щодо соціальних послуг; ж) міжнародні договори з 

питань реабілітації (у тому числі освітньої реабілітації) окремих категорій 

осіб; з) міжнародні договори з питань соціальних пільг..  

Подальший процес утвердження міжнародних договорів як джерел 

права соціального забезпечення вимагає підвищення активності 

міжнародно-правового співробітництва України, вироблення практики 

імплементації міжнародних соціальних стандартів.   

 

1.3 Місце міжнародних договорів у ієрархічній структурі джерел 

права соціального забезпечення 

У системі джерел права соціального забезпечення міжнародні 

договори є системним правовим явищем. Варто відзначити, що місце 

міжнародних договорів у системі джерел права соціального забезпечення 
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пов’язане із такими чинниками: 1) особливостями системи джерел права 

соціального забезпечення; 2) співвідношенням із нормами Конституції 

України як Основного Закону, що має найвищу юридичну силу; 

3) співвідношенням із нормами законів України; 4) співвідношенням із 

нормами підзаконних нормативних актів. Тому міжнародний договір як 

одна з найпоширеніших форм міжнародно-правового акта, який є 

предметом даного дослідження, має основне значення для 

правозастосування в системі національного законодавства. Можна 

погодитися із С.М. Прилипком стосовно того, що право на соціальне 

забезпечення – це визнане Конституцією України, міжнародним 

співтовариством і гарантоване державою Україна право людини на 

отримання соціальної допомоги та підтримки, задоволення фізіологічних, 

соціальних і духовних потреб в обсязі, необхідному для гідного життя, у 

тих випадках, якщо у зв’язку з впливом соціального ризику громадянин з 

незалежних від нього причин не має джерел та засобів існування[6,с.9]. 

 У юридичній літературі доречно наголошується на тому, що однією 

із особливостей права соціального забезпечення України є значна кількість 

його джерел та їх різноманітність, що зумовлено потребами комлексного 

вирішення завдань забезпечення цілісного регулювання чисельних 

відносин у царині соціального захисту. Також вченими відзначається, що 

система джерел права соціального забезпечення послідовно будується за 

відповідними інститутами даної галузі, яка, у свою чергу, побудована за 

предметом правового регулювання та, на відміну від системи цієї галузі 

права, становить сукупність видів джерел останньої [25, с. 107-198]. У 

доктрині система джерел права соціального забезпечення розглядається як 

об’єктивно зумовлений зв’язок між нормативними, формально 

визначеними та загальнообов’язковими документами, які в органічній 

єдності та цілісності регулюють відносини соціального забезпечення в 

Україні [28, с. 8]. Це означає, що система джерел права соціального 

забезпечення становить сукупність актів нормативно-правового характеру, 
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що регулюють соціально-забезпечувальні відносини, соціально-страхові та 

процедурні відносини у сфері соціального забезпечення [29, с. 6; 70, с. 117-

122]. В умовах сьогодення видається, що більш логічним було б 

характеризувати систему джерел права соціального забезпечення як таку, 

яка спрямована на регулювання соціально-забезпечувальних, 

організаційно-забезпечувальних, а також пов’язаних із ними страхових, 

процедурних, процесуальних відносин. Тому доречно буде відзначити, що 

до системи джерел права соціального забезпечення належить увесь масив 

нормативно-правових актів з цих питань (нормативно-правові акти народу 

України, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, міністерств та відомств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо).  

Враховуючи викладене, вважаємо, що варто зосередити увагу на 

співвідношенні міжнародного договору із іншими нормативно-правовими 

актами, які є джерелами права соціального забезпечення. При цьому слід 

підкреслити, що норми норми міжнародних договорів не регулюють 

відносини із соціального захисту, а містять певні сатандарти в даній сфері, 

які  можуть імплементуватися в систему національного законодавства та 

мати свій механізм реалізації, а також встановлюються механізми 

реалізації таких норм, порядку бюджетного фінансування державою 

відповідних соціальних виплат, системи органів з впровадження та 

реалізації таких норм і відповідальності за їх порушення. 

Основоположна та фундаментальна роль у системі джерел права 

соціального забезпечення належить Конституції України. У сучасній теорії 

права термін «конституція», як правило, вживається в двох значеннях: 

конституція фактична (реальна, існуюча в дійсності організація держави і 

суспільства та взаємовідносини її з людиною) і конституція юридична 

(політико-правовий документ) [71, с. 10]. Достатньо слушною є думка 

В.В. Костицького, який відзначає, що Конституція України виступає 
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своєрідною моделлю Української держави [ 72, с. 16-17]. При цьому 

Основний Закон України є основоположним конституційно-правовим 

орієнтиром розвитку усіх галузей права України [73, с. 5] та вирішення 

проблеми систематизації чинного законодавства України [74, с. 26], 

базисом розбудови новітньої системи законодавства, ключове місце у якій 

належить міжнародним договорам.  

У юридичній літературі підкреслюється, що Основний Закон країни 

розглядається із соціальної, політичної та юридичної позицій таким 

чином: із соціальної – як прояв громадської злагоди, волі всіх членів 

українського суспільства, своєрідний договір, що створює засади 

державної стабільності, розвитку і становлення кожного індивіда; із 

політичної – як підґрунтя здійснення державної влади, її функціонування 

згідно з принципом поділу єдиної державної влади на гілки; із юридичної 

– як нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу й 

безпосередньо регулює суспільні відносини в різних сферах життя 

держави, закріплює підвалини правової системи [27, с. 11]. Доречно 

наголосити, що положення Основного Закону України пронизують 

соціальні пріоритети розвитку суспільства і держави. Із змісту Основного 

Закону України (ст. 3) випливає, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Розвиваючи цей припис, Конституція України 

закріплює положення, згідно з яким права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави і держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Крім того, у ній визначається, що 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Таким чином, можна констатувати, що Конституція України, по-

перше, визначає та окреслює соціальну стратегію розвитку суспільства і 

держави; по-друге, визначає права та свободи людини основним 

соціальним орієнтиром по відношенню до держави, органів державної 

влади, їх посадових осіб; по-третє, визначає соціальні орієнтири розвитку 
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національного законодавства та джерел права.  

Розуміння сутності Конституції України як Основного Закону 

України, що має найвищу юридичну силу на території України, випливає із 

змісту її норм. Відповідно до змісту Конституції України в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. При цьому Конституція 

України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй 

(ст. 8). А.П. Заєць зазначає, що принцип верховенства права знаходить свій 

прояв і у власних регулятивних властивостях права, а саме: 1) у 

мінімальній достатності правового регулювання суспільних відносин та 

всезагальності права; 2) у позапартійності права, його відносній 

самостійності щодо політичних сил та деідеологізованості; 3) у відносній 

самостійності щодо судової та виконавчої влади; 4) у верховенстві 

Конституції та законів України [75, с. 15]. Це, з правової точки зору, 

означає, що норми Конституції України: по-перше, є першоосновою 

системи джерел національного права, насамперед джерел права 

соціального забезпечення; по-друге, виступають конституційно-правовим 

базисом відносно усієї системи джерел права; по-третє, закладають 

основоположні засади та принципи, які покликані забезпечувати системну 

регламентацію суспільних відносин, ураховуючи пріоритетність прав та 

свобод людини; по-четверте, визначають механізми стабільності 

закладених у них засад та принципів. Тому Конституція України є 

первинним та основоположним елементом у системі джерел права 

соціального забезпечення [76]. Також Конституція України визнає 

чинність на території України міжнародних договорів. Згідно з 

положеннями Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України (ст. 9). Укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України. У такому розумінні 
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міжнародні договори України є конституційно-правовою основою для 

розвитку внутрішніх актів законодавства про соціальне забезпечення [77, 

с. 50-54]. Варто відзначити, що свого часу Пленум Верховного Суду 

України у своїй постанові від 01.11.1996 № 9 «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» [78] роз’яснив, що 

міжнародні договори застосовуються, якщо вони не суперечать 

Конституції України.  

Прикметною рисою Конституції України є те, що у ній визначено 

загальні риси окремих елементів системи законодавства (статті 8, 91-94, 

102-106, 113-116, 140-143 та ін.), механізми конституційного контролю 

стосовно окремих актів законодавства про соціальне забезпечення. 

 Основоположність та фундаментальність Конституції України щодо 

по системи джерел права соціального забезпечення засвідчує те, що у ній 

визначено основні соціальні права людини та гарантії їх реалізації.  

 По-перше, Конституція України визначає право на соціальний 

захист (соціальне забезпечення) (ст. 46). Відповідно до змісту цього права 

громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Отже, право на соціальний захист покликане убезпечити кожного від 

можливості настання певних соціальних ризиків. С.М. Синчук 

справедливо підкреслює, що у фаховій літературі соціальний ризик 

трактують як ту обставину, наслідки якої не можуть бути усунені особою 

самостійно, за допомогою членів сім’ї через зовнішні об’єктивні чинники, 

а не з будь-яких суб’єктивних причин [79, с. 73]. Можна погодитися із 

В.Л. Костюком та іншими вченими, які акцентують увагу на системності та 

комплексності цього конституційного права [80, с. 19; 81, с. 252-259].  

Норми Основного Закону України визначають, що право на 

соціальний захист гарантується: 1) загальнообов’язковим державним 
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соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій; 2) використанням бюджетних та інших 

джерел соціального забезпечення; 3) створенням мережі державних, 

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними; 

4) конституційною вимогою стосовно того, що пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. Справедливою та переконливою є теза 

О.В. Тищенко стосовно того, що такий підхід половинчастий, він збіднює 

зміст статті. Тому, на думку вченої, бажано також вказати на існування 

недержавних видів соціального забезпечення [82, с. 116]. По-друге, 

Конституція України встановлює право кожного на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло 

(ст. 48). За своєю суттю таке право є позитивно-декларативним, що 

окреслює соціальну спрямованість суспільства і держави у прагненні 

забезпечити належний рівень життя кожній особі. По-третє, Конституція 

України гарантує право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування (ст. 49). У цьому контексті охорона здоров’я 

забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Також держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 

громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча 

мережа таких закладів не може бути скорочена. Крім того, держава сприяє 

розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. У юридичній 

літературі підкреслюється, що, оскільки ст. 49 Конституції України 

закріплює право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування, то суб’єктом правовідносин з медичного 

обслуговування є будь-яка людина (громадянин України, іноземець, особа 

без громадянства). Іншим суб’єктом правовідносин з медичного 
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обслуговування, який зобов’язаний надати певний вид медичної допомоги, 

є медичні заклади [83, с. 11]. По-четверте, Конституція України гарантує 

право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50). З 

конституційно-правової точки зору, кожному гарантується право вільного 

доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і 

предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким 

не може бути засекречена. По-п’яте, Основний Закон України декларує 

право кожного на освіту (ст. 53). У цьому аспекті Конституція України 

гарантує, що повна загальна середня освіта є обов’язковою, а держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 

форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 

Крім того, Конституція України визначає фундаментальні принципи 

конституційного визначення і гарантування системи прав людини, у тому 

числі соціальних, а саме: 1) усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах; 2) права і свободи людини є невідчужуваними, невичерпними та 

непорушними; 3) конституційні права і свободи гарантуються і не можуть 

бути скасовані; 4) при прийнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод; 5) кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має 

обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток її особистості; 6) громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом (статті 21-24). 

 Враховуючи норми статей 3, 9, 46, 92 Конституції України, 

підкреслимо, що міжнародні договори виступають найбільш оптимальною 

міжнародно-правовою формою забезпечення реалізації, гарантування та 
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правової охорони права на соціальне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних із ним прав. У такому сенсі вони начебто підтримують 

позитивну, соціальну спрямованість Конституції України. 

Також слід констатувати, що Основний Закон України гарантує 

право кожного на захист своїх прав та свобод (ст. 55). Спираючись на 

зазначене, можемо зробити висновок, що Конституцію України як основне 

джерело права соціального забезпечення характеризують такі риси: 

містить норми права соціального забезпечення; має найвищу юридичну 

силу стосовно міжнародних договорів та інших актів законодавства у сфері 

соціального забезпечення; визначає конституційну модель системи джерел 

права соціального забезпечення; визначає основні ознаки міжнародного 

договору та інших актів системи законодавства про соціальне 

забезпечення; визначає право на соціальний захист та інші пов’язані із ним 

соціальні права людини, загальні конституційні гарантії щодо закріплення, 

визнання та незмінності системи соціальних прав; окреслює механізми 

конституційного контролю щодо системи джерел права соціального 

забезпечення. 

Міжнародні договори по відношенню до Конституції України у 

системі джерел права соціального забезпечення мають такі особливості: 

1) укладаються винятково за умови, якщо не суперечать нормам 

Конституції України; 2) підпорядковуються нормам Конституції України з 

питань соціального забезпечення; 3) забезпечують міжнародне 

співробітництво України з питань соціального забезпечення з урахуванням 

конституційно-правових приписів; 4) покликані розвивати та 

поглиблювати норми Конституції України з питань соціального 

забезпечення. 

 Достатньо важлива роль у системі джерел права соціального 

забезпечення належить законам як нормативно-правовим актам, які 

формуються під впливом нормотворчих повноважень народу України у 

порядку всеукраїнського референдуму та Верховної Ради України.  
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У правовій доктрині переважно відсутні єдині погляди стосовно 

розуміння сутності закону та його місця у системі законодавства, у тому 

числі щодо співвідношення із міжнародними договорами. У юридичній 

літературі зазначається, що серед інших нормативно-правових актів 

важливу роль в ієрархічній структурі законодавства відіграє закон – 

специфічний акт законодавства, що ухвалюється у спеціальному порядку 

та регламентує найбільш суспільно важливі аспекти взаємовідносин між 

особою, суспільством і державою [84, с. 9]. При цьому дослідники доречно 

роблять висновок, що закони України в ієрархічній структурі 

законодавства посідають наступну сходинку після Конституції та 

міжнародних договорів України, водночас вони виступають правовою 

основою формування системи підзаконних нормативно-правових актів [84, 

с. 9]. У правовій доктрині наводяться й інші підходи, зокрема закон 

дослідники визначають як різновид нормативно-правового акта, документ 

вищої юридичної сили, ухвалений в особливому порядку законодавчим 

органом державної влади чи на референдумі, який встановлює, відміняє чи 

змінює норми права та регулює найбільш соціально значущі і стійкі 

суспільні відносини [22, с. 28]. Інші науковці розглядають закон через 

призму того, що він є нормативно-правовим актом вищого 

представницького органу державної законодавчої влади або самого народу, 

який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й 

інтереси більшості населення, втілює основні права людини та інші 

загальнолюдські цінності і має найвищу юридичну силу щодо інших 

нормативно-правових актів [ 83, с. 142]. Крім того, вченими також 

відзначається, що законом є нормативний акт, прийнятий в особливому 

порядку Парламентом – Верховною Радою України – або всеукраїнським 

референдумом, що має вищу юридичну силу щодо всіх інших, окрім 

Конституції, нормативних актів [85 , с. 5]. 

 Конституція України встановлює, що винятково законами 

визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
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забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, 

охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури 

і охорони здоров’я; екологічної безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 92). Тому Конституція 

України декларує принцип домінування законодавчого регулювання 

відносин у сфері соціального захисту (соціального забезпечення). 

законодавчого регулювання відносин у сфері соціального забезпечення, що 

полягає в тому, що лише законом можуть встановлюватись норми та 

правила у цій сфері. Такий підхід покликаний підкреслити важливість 

відкритість, доступність, прозорість такої системи суспільних відносин. 

Міжнародні договори в цій системі покликані її розвивати, що пов’язано з 

регулюванням соціально-забезпечувальних, організаційно-

забезпечувальних, а також страхових, процедурних, процесуальних 

відносин. Основне завдання міжнародних договорів в ієрархічній структурі 

джерел права соціального забезпечення полягає в тому, що норми 

міжнародних договорів безпосередньо не регулюють відносини із 

соціального захисту, а встановлюють певні стандарти в цій сфері.  

На виконання норм Конституції України Верховною Радою України 

було ухвалено цілу низку законів України про соціальне забезпечення. До 

основних можна віднести такі: Закон України «Про пенсійне 

забезпечення» [86], Закон України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» [87], Закон України «Основи законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закон 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [88], Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» [89], Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» [90], Закон України 

«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості» [91] та інші. 
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 У відповідності із Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» (ст. 4) законодавство про пенсійне 

забезпечення базується на Конституції України, складається з Основ 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, цього Закону, … міжнародних договорів з пенсійного 

забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини 

у сфері пенсійного забезпечення в Україні. При цьому, якщо міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються 

норми міжнародного договору.  

 Також вищезазначеним Законом (ст. 4) встановлено, що винятково 

законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пенсійного 

забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік 

для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання 

пенсійних виплат; джерела формування коштів, що спрямовуються на 

пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; 

організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного 

забезпечення. 

Міжнародні договори по відношенню до законів України у системі 

джерел права соціального забезпечення мають такі особливості: 

1) виступають міжнародно-правовим базисом для ухвалення законів 

України з питань соціального забезпечення; 2) відображають систему 

міжнародних соціальних стандартів, які виступають важливою складовою 

законодавчого регулювання відносин з соціального забезпечення; 

3) розвиваються та поглиблюються через норми законів України про 

соціальне забезпечення; 4) мають переваги у застосуванні у порівнянні із 

нормами законів України про соціальне забезпечення; 5) виступають 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
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важливим критерієм оцінки ефективності законів України про соціальне 

забезпечення. 

 У системі джерел права соціального забезпечення важлива роль 

відводиться підзаконним нормативно-правовим актам, які ухвалюються 

уповноваженими на те органами (суб’єктами) на виконання Конституції та 

законів України. Це ж стосується і міжнародних договорів України. Вони 

покликані розвивати систему соціального забезпечення [92, с. 85-107; 93, 

с. 42-48]. Можна погодитися із твердженням В.П. Мельника, що у 

правовому регулюванні суспільних відносин окреме місце посідають 

підзаконні нормативно-правові акти, які покликані забезпечувати 

практичну реалізацію на території України Конституції, міжнародних 

договорів і законів України, що свідчить про їхній «підзаконний» характер 

на основі дослідження властивостей нормативно-правових актів Верховної 

Ради України, а також Президента України, Кабінету Міністрів України, 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, актів 

колишньої Української РСР [84, с. 9].  

 У юридичній літературі відзначається, що Президент України 

наділений компетенцією видавати укази та розпорядження на основі 

Конституції та законів України, виходячи із сутності та змісту 

повноважень Президента України [95, с. 24-26]. Кабінет Міністрів України 

виступає вищим органом виконавчої влади, який уповноважений видавати 

постанови та розпорядження [96, с. 8-10]. Змістовний науковий аналіз 

приписів Основного Закону України засвідчує, що Президент України на 

основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і 

розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України 

(ч. 3 ст. 106), а Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає 

постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання (ст. 117). 

Доречним буде підкреслити, що акти Кабінету Міністрів України підписує 

Прем’єр-міністр України. Крім того, нормативно-правові акти Кабінету 

Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 
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влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. Також 

формально-декларативне значення у Конституції України відведено іншим 

підзаконним нормативним актам (нормативним актам міністерств, 

відомств, місцевих органів влади тощо). Прикладом ухвалених Кабінетом 

Міністрів України підзаконних нормативно-правових актів є наступні 

постанови: «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми» [97], «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» [98], 

«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» [99], «Про 

затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки 

дітей та сімей» [100], «Про затвердження Порядку призначення тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» [101], «Деякі 

питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності» 

[102] тощо.  

У юридичній літературі також наголошується, що до джерел права 

соціального забезпечення належать нормативно-правові акти інших 

органів державної влади, місцевого самоврядування, органів соціального 

страхування, а також окремі національні договори [29, с. 6-8]. До переліку 

підзаконних нормативно-правових актів включаються ті, які виступають 

результатом нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої 

влади (міністерств України та інших центральних органів виконавчої 

влади). Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади поширюються на всю територію держави. Варто підкреслити, що 

відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

[103] міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 



57 

Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр 

відповідного міністерства. Накази міністерства, видані в межах його 

повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами 

виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними 

адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями 

всіх форм власності та громадянами. Також слушним буде додати, що 

підзаконні нормативно-правові акти є чинними на території України, крім 

випадків, коли вони видаються уповноваженими місцевими органами 

влади (органами місцевого самоврядування, місцевими державними 

адміністраціями). Крім того, ціла низка підзаконних нормативно-правових 

актів підлягає державній реєстрації [104]. З позиції формування ефективної 

системи підзаконних нормативно-правових актів важливого значення 

набувають приписи міжнародних договорів, які містять соціальні 

стандарти в сфері соціального захисту прав людини [51, с. 100-120].  

У юридичній літературі підкреслюється, що імплементація положень 

міжнародних договорів України у систему актів законодавства про 

соціальне забезпечення сприяє забезпеченню належного контролю за 

виконанням сторонами міжнародного договору взятих на себе зобов’язань 

за міжнародним договором [105]. Як зазначає А.В. Басиста, переважна 

більшість головних та функціональних органів ООН залучені до 

здійснення контролю за виконанням взятих державами в інвалідозахисній 

сфері зобов’язаннями. Однак потенціал інституційних механізмів 

міжнародно-правового захисту прав інвалідів ще не повністю розкритий. 

Особливе місце в системі механізмів відведене Комітету з прав інвалідів 

[106, с. 328]. 

Враховуючи зазначене, констатуємо, що міжнародні договори по 

відношенню до підзаконних нормативних актів у системі джерел права 

соціального забезпечення мають такі особливості: 1) виступають 
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міжнародно-правовим базисом для ухвалення підзаконних нормативних 

актів з питань соціального забезпечення; 2) розвиваються та 

поглиблюються через норми підзаконних нормативних актів про соціальне 

забезпечення; 3) мають вищу юридичну силу у порівнянні із нормами 

підзаконних нормативних актів про соціальне забезпечення; 4) виступають 

важливим критерієм оцінки ефективності підзаконних нормативних актів 

про соціальне забезпечення. 

Достатньо важливе значення міжнародні договори відіграють 

стосовно актів органів судової влади. Варто відзначити, що органи судової 

влади, здійснюючи свої повноваження [107], мають дотримуватись та 

застосовувати міжнародні договори відповідно до встановленого порядку 

[108; 109; 110]. 

У контексті даного дослідження достатньо важливою видається теза 

В.П. Мельника, який, обґрунтовуючи місце міжнародних договорів у 

ієрархічній структурі законодавства, цілком аргументовано наголошує на 

необхідності урахування «їх конституційно-правового статусу та низки 

інших рис, які відображають правові властивості (особливу процедуру 

укладання та набрання чинності, юридична силу, правові механізми 

виконання тощо)», та відповідно робить висновок, що «міжнародні 

договори України посідають у ієрархічній структурі національного 

законодавства наступну сходинку після Конституції України та водночас 

мають вищий рівень легітимності порівняно з іншими актами 

законодавства» [84, с. 8-9]. 

 Ураховуючи викладене, відзначимо, що з метою забезпечення 

якісного новітнього розвитку законодавства про соціальне забезпечення 

слушним було б, щоб закони та інші акти законодавства про соціальне 

забезпечення не могли погіршувати правового становища громадян у 

порівнянні із міжнародними договорами України у цій сфері. Водночас 

доречним було б у Законі України «Про міжнародні договори України» 

передбачити норму, згідно з якою міжнародні договори України не можуть 
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звужувати за змістом та обсягом види соціального забезпечення, які 

гарантуються громадянам України відповідно до актів внутрішнього 

законодавства у цій сфері. 

Таким чином, можна констатувати, що місце міжнародного договору 

у системі джерел права соціального забезпечення визначається із 

урахуванням наступних особливостей: 1) укладаються виключно за умови, 

якщо не суперечать нормам Конституції України; 2) формулюють та 

закріплюють систему міжнародних соціальних стандартів, які виступають 

своєрівним міжнародним соціально-правовим орієнтиром розвитку 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення; 

3) підпорядковуються нормам Конституції України з питань соціального 

забезпечення; 4) мають вищий рівень легітимності у порівнянні із іншими 

актами законодавства (крім Конституції України); 5) виступають 

міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про 

соціальне забезпечення; 6) забезпечують міжнародне співробітництво 

України з питань соціального забезпечення з урахуванням конституційно-

правових приписів; 7) покликані розвивати та поглиблювати норми 

Конституції України з питань соціального забезпечення; 8) окреме 

допоміжне значення мають міжнародні договори, укладені колишніми 

Українською РСР та СРСР, які відповідно до чинного законодавства є 

чинними на території України (як правило, чинні до укладення Україною 

відповідного договору).  
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Висновки до розділу 1 

1. За своєю суттю міжнародний договір у праві соціального 

забезпечення – це специфічний акт, укладений у письмовій формі за 

участю двох або більше держав та/або інших інститутів міжнародного 

права, що регулюється міжнародним правом та спрямований на 

регламентацію відносин із соціального забезпечення. 

2. До основних ознак міжнародних договорів у праві соціального 

забезпечення можна віднести наступні: 1) мають міждержавний 

(міжнародний) характер; 2) укладаються в усталеній письмовій формі; 3) їх 

суб’єктами виступають держави та/або інші інститути міжнародного 

права; 4) спрямовані на регулювання відносин з соціального забезпечення; 

5) спрямовані на формування ефективних механізмів реалізації, 

гарантування і правової охорони права на соціальний захист та інших тісно 

пов’язаних із ним соціальних прав; 6) мають специфічну процедуру 

укладення, виконання та припинення; 7) містять міжнародні норми права 

соціального забезпечення; 8) містять міжнародні соціальні стандарти; 9) як 

правило, виступають базисом для національного законодавства та мають 

переваги при застосуванні у порівнянні із актами внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення; 10) у їх системі особливе місце 

посідають конвенції та рекомендації МОП; 11) як правило, розраховані на 

тривалу дію. 

 3. Класифікація міжнародних договорів у праві соціального 

забезпечення тісно пов’язана із такими чинниками: 1) базовими критеріями 

класифікації міжнародних договорів, яким є наступні: а) соціально-правова 

спрямованість, б) сфера дії, в) суб’єкт міжнародної нормотворчої 

діяльності, г) форма закріплення міжнародно-правових норм; 

2) продовженням практики домінування універсальних міжнародних 

договорів з питань соціального забезпечення; 3) розширенням сфери 

міжнародно-правового співробітництва із соціального забезпечення; 
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4) активізацією практики укладення регіональних та двосторонніх 

міжнародних договорів як складової співпраці окремих держав.  

4. Міжнародний договір – це основоположне джерело права 

соціального забезпечення, яке відображає стан, динаміку міжнародно-

правового регулювання відносин у зазначеній сфері. 

5. Міжнародні договори стосовно Конституції України у системі 

джерел права соціального забезпечення мають такі особливості: 1) 

укладаються виключно за умови, якщо не суперечать нормам Конституції 

України; 2) підпорядковуються нормам Конституції України з питань 

соціального забезпечення; 3) забезпечують міжнародне співробітництво 

України з питань соціального забезпечення з урахуванням конституційно-

правових приписів; 4) покликані розвивати та поглиблювати норми 

Конституції України з питань соціального забезпечення. 

6. Міжнародні договори щодо законів України у системі джерел 

права соціального забезпечення мають такі особливості: 1) виступають 

міжнародно-правовим базисом для ухвалення законів України з питань 

соціального забезпечення; 2) відображають систему міжнародних 

соціальних стандартів, які є важливою складовою законодавчого 

регулювання відносин з соціального забезпечення; 3) розвиваються та 

поглиблюються через норми законів України про соціальне забезпечення; 

4) мають переваги у застосуванні у порівнянні із нормами законів України 

про соціальне забезпечення; 5) виступають важливим критерієм оцінки 

ефективності законів України про соціальне забезпечення. 

7. Міжнародні договори стосовно підзаконних нормативних актів у 

системі джерел права соціального забезпечення мають такі особливості: 

1) виступають міжнародно-правовим базисом для ухвалення підзаконних 

нормативних актів з питань соціального забезпечення; 2) розвиваються та 

поглиблюються через норми підзаконних нормативних актів про соціальне 

забезпечення; 3) мають вищу юридичну силу у порівнянні із нормами 

підзаконних нормативних актів про соціальне забезпечення; 4) виступають 
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важливим критерієм оцінки ефективності підзаконних нормативних актів 

про соціальне забезпечення. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 ОСНОВНІ ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СИСТЕМІ 

ДЖЕРЕЛ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

 

2.1 Основоположні міжнародні акти ООН як джерела права 

соціального забезпечення 

Невід’ємною складовою започаткованих в Україні демократичних 

перетворень, здійснення соціальних реформ виступає виконання 

зобов’язань за міжнародно-правовими актами ООН, які мають слугувати 

відповідним демократичним дороговказом на шляху виконання 

зобов’язань держави по впровадженню ефективної соціальної політики, 

розвитку ефективної та дієвої системи міжнародних стандартів з прав 

людини. Саме права людини набувають фундаментального значення 

стосовно розвитку права соціального забезпечення та його джерел. Досить 

конструктивною є позиція академіка О.В. Петришина, який стверджує, що 

як однорідні явища повинні розглядатися право та права людини, які 

мають єдину соціально-юридичну природу, і тому прав поза межами права 

не може існувати, так само як і права за межами прав людини [111, с. 92]. 

Водночас права людини виступають соціантропологічним фундаментом 

права як нормативної системи, що забезпечує його зумовленість потребами 

та інтересами різноманітних суб’єктів суспільних відносин. Адже, як 

зазначає вчений, правові норми у будь-якому випадку не можуть 

використовуватись, виконуватись, дотримуватись, застосовуватися поза 

межами свідомої вольової поведінки людини [112, с. 15-16].  

Принагідно відзначити, що відповідно до Статуту ООН до цілей 

ООН належать: підтримувати міжнародний мир і безпеку та у зв’язку з 

цим приймати ефективні колективні заходи для запобігання і усунення 

небезпеки миру і придушення актів агресії або інших порушень миру; 

проводити мирними засобами у відповідності з принципами 

справедливості та міжнародного права врегулювання або вирішення 
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міжнародних спорів або ситуацій, які можуть привести до порушення 

миру; розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до 

принципу рівноправності та самовизначення народів, а також приймати 

інші відповідні заходи для зміцнення всезагального миру; здійснювати 

міжнародне співробітництво у розв’язанні міжнародних проблем 

економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру і в 

поширенні та розвитку дотримання прав людини і основних свобод; бути 

центром узгодження дій націй задля досягнення загальних цілей. Тому 

питання соціальної політики, формування міжнародних стандартів з прав 

людини, у тому числі соціальних прав та свобод, розвитку соціального 

забезпечення є важливою ланкою діяльності ООН. Посилення уваги до 

питань соціальних прав людини у контексті ООН пов’язано із новітніми 

процесами глобалізації, які поставили питання про закріплення та 

забезпечення прав особи в масштабі світового співтовариства. Реалії такі, 

що дотримання комплексу прав, закріплених у міжнародних нормативно-

правових документах, є загальнообов’язковим для будь-якої правової 

системи, будь-якої держави. Суттєвий вплив процеси глобалізації 

справляють і на романо-германську правову систему. Водночас 

наближення національних правових систем, створення єдиних правових 

стандартів, у тому числі в галузі прав особи, передбачає здійснення таких 

заходів: більш чіткого визначення поняття предмета закону, більш 

конкретного закріплення в європейському законодавстві поняття об’єкта 

захисту; розширення сфери та ефективності інформаційного забезпечення 

законодавчої діяльності; розвитку і вдосконалення механізмів захисту прав 

особи в соціальній, трудовій та публічно-правовій галузях [113, с. 9]. 

Відповідні світові, інтеграційні процеси тісно пов’язані із розвитком 

сучасної конструкції соціального права, правового регулювання у цій 

сфері.  

Доречно відзначити, що в умовах сьогодення міжнародно-правове 

регулювання та міжнародний вплив ООН на соціальну сферу провадиться 
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із урахуванням існуючих особливостей соціально-страхових, бюджетних 

та недержавних організаційно-правових форм соціального забезпечення 

[114, с. 20]. Слід наголосити, що посилення ролі ООН у соціальній сфері, у 

тому числі соціального забезпечення, пов’язано із глобалізаційними 

процесами, що впливають на правову сферу суспільного життя. Тому 

надзвичайно важливим є розуміння сутності правової глобалізації, 

визначення ступеня її впливу на національне право з метою раціонального 

використання переваг, які можна отримати від процесів глобалізації, та 

максимального попередження і усунення шкоди, яку вони можуть завдати 

[115, с. 3]. 

У системі джерел права соціального забезпечення важливе місце 

посідають міжнародні договори, ухвалені у результаті нормотворчої 

діяльності ООН. Доречно наголосити, що такі міжнародні договори 

виступають об’єктивним та закономірним результатом глобалізації 

соціально-економічних процесів, міжнародного співробітництва та 

партнерства. Особливого значення міжнародні договори набувають у 

контексті задекларованих державою соціальних реформ, оскільки вони 

відображають та уособлюють міжнародний досвід, стандарти та традиції 

[116]. Крім того, організація та проведення соціальних реформ передбачає 

їх спрямованість на підвищення ефективності системи соціальних прав 

людини [5, с. 17-18]. Тому важливого значення набувають питання 

урахування при цьому міжнародних соціальних стандартів [40, с. 211-214] 

та світового досвіду і практики держав Європейського Союзу з огляду на 

обраний Україною геополітичний вектор розвитку [117, с.  537-540].  

З правової точки зору, міжнародно-правові акти ООН спрямовані на: 

виконання мети, завдань та повноважень ООН; визнання та гарантування 

основоположних прав та свобод людини; формування системи 

міжнародних соціальних стандартів; формування засад міжнародно-

правового статусу особи. 
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 Необхідно відзначити, що ООН ухвалено цілу низку міжнародно-

правових актів з питань соціального забезпечення. Насамперед, це 

пов’язано із тим, що значна увага ООН приділяється питанням, дотичним 

до соціальних прав людини, тенденціям їх еволюції, визнання та 

гарантування. У юридичній літературі відзначається, що велике значення 

для захисту соціально-економічних прав та свобод людини і громадянина 

відіграють Загальна декларація прав людини (1948 р.) і Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), які прийняті 

Генеральною Асамблеєю ООН. Ці документи є складовими частинами 

Міжнародного білля про права людини і закріплюють широкий перелік 

соціально-економічних прав людини [118, с. 10]. 

 Свого часу відомий теоретик права, професор О.А. Лукашева 

звертала увагу на те, що, «друге покоління прав людини сформувалося в 

процесі боротьби народів за покращання свого економічного становища, за 

підвищення культурного статусу (так звані позитивні права) … 

соціального реформування суспільства, яке мало пом’якшити 

протиборство між багатими й бідними в суспільстві» [119, с. 21]. Соціальні 

права у системі конституційних прав людини набувають особливого 

значення через призму становлення України як демократичної, соціальної 

та правової держави [120, с. 8-9; 121, с. 16-19].  

Серед фундаментальних, основоположних міжнародно-правових 

актів ООН у сфері соціального забезпечення ключове місце посідають: 

Декларація (1948 р.), Міжнародний пакт (1966 р.), Конвенція ООН про 

права дитини (1989 р.), Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 

(2006 р.). 

Ухвалена 10.12.1948 Генеральною асамблеєю ООН Загальна 

декларація прав людини проголошує фундаментальні та основоположні 

права людини. За своєю суттю, вони виступають основними 

міжнародними стандартами з прав людини, що є визнанням 

людиноцентричної моделі розвитку суспільства та держави. У юридичній 
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літературі наголошується, що Загальна декларація прав людини – один із 

найвидатніших гуманітарних документів сучасності, який стверджує 

пріоритет прав людини та визначає, що здійснення проголошених нею 

прав та свобод ні в якому разі не може суперечити меті і принципам ООН 

[19, c. 125]. 

Теоретико-правове дослідження змісту положень Декларації 

(1948 р.) дозволяє виділити наступні фундаментальні права: право на 

рівність у своїй гідності та правах (ст. 1); право мати всі права і всі 

свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору 

шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного чи соціального походження, майнового, станового або 

іншого становища (ст. 2); право на життя, на свободу і на особисту 

недоторканність (ст. 3); право на заборону бути в рабстві або у 

підневільному стані (ст. 4); право на заборону тортур, або жорстокого, 

нелюдського, або такого, що принижує його гідність (ст. 5); право на 

визнання її правосуб’єктності (ст. 6); право на рівність перед законом та на 

рівний їх захист законом, у тому числі на захист від якої б то не було 

дискримінації (ст. 7); право на ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами (ст. 8); право на заборону 

безпідставного втручання у особисте і сімейне життя (ст. 12); право вільно 

пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави 

(ст. 13); право на соціальне забезпечення (ст. 22); право на працю, на 

вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист 

від безробіття (ст. 23); право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на 

розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку 

(ст. 24); право на гідний життєвий рівень (ст. 25); право на охорону 

материнства та дитинства та на особливе піклування і допомогу (ст. 25); 

право на соціальний захист усіх дітей (ст. 25); право на освіту, у тому числі 

початкову, загальну, технічну, професійну та вищу (ст. 26); право вільно 

брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, 
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брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами (ст. 27); 

право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, 

викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені (ст. 28). Ці 

фундаментальні, концептуальні права людини за своєю суттю закладають 

базис системи міжнародних стандартів. Адже, як наголошується 

дослідниками, «міжнародні стандарти прав людини – це загальновизнані 

міжнародно-правові норми (звичаєві й договірні), які визначають на основі 

тенденцій і потреб соціального прогресу загальнолюдський статус 

особистості шляхом: 1) визначення переліку прав та свобод, що підлягають 

загальному дотриманню; 2) закріплення юридичного змісту і обов`язку 

держав дотримуватись цих прав і свобод; 3) встановлення краю можливого 

та припустимого обмеження цих прав і свобод; 4) заборони певних дій з 

боку держави, юридичних та фізичних осіб» [122, с. 7]. 

Проголошуючи право на соціальне забезпечення, Декларація 

(1948 р.) (ст. 22) встановлює, що воно включає здійснення особистих прав 

людини у економічній, соціальній і культурній галузях, необхідних для 

підтримання її гідності і вільного розвитку, за допомогою національних 

зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і 

ресурсів кожної держави. Це означає, що право соціальне забезпечення: є 

основоположним соціальним правом; має системний, багатоаспектний 

характер; виступає основоположним по відношенню до системи інших 

соціальних прав; спрямоване на підтримання гідності та вільного розвитку 

особи; здійснюється на таких принципах, як універсальність, відкритість, 

прозорість, доступність, інклюзивність тощо; передбачає, що кожна 

держава розвиває національну модель соціального забезпечення з 

урахуванням структури, ресурсів, інших чинників; передбачає 

встановлення чітких та доступних механізмів реалізації, гарантування та 

правової охорони; передбачає належне законодавче забезпечення 

відповідно до національного законодавства. Б.І. Сташків відзначає, що 

всезагальність соціального захисту має абсолютний характер і не може 
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бути обмежена національним законодавством, тобто нормативними актами 

не можна позбавляти соціального захисту окремих категорій громадян. 

Також вчений відзначає, що Декларація відносить сім’ю, дітей та жінок, 

які мають малолітній дітей, до найбільш вразливих груп населення [123, 

с. 187-188]. Можна погодитися із тезою Т.А. Латковської, що стаття 22 є 

вступною та узагальнюючою стосовно соціально-економічних і 

культурних прав. У статті підкреслюється їхня значимість для 

забезпечення гідності і вільного розвитку особистості і визначаються 

засоби і форми їхньої реалізації, а саме: національні зусилля, міжнародне 

співробітництво, наявність відповідної структури і ресурсів. Також у 

Декларації підкреслюється взаємозв’язок громадянських, політичних і 

соціально-економічних прав, необхідність встановлення такого 

соціального і міжнародного правопорядку, при якому вони можуть бути 

цілком здійснені (ст. 28) [124]. 

Виходячи із змісту Декларації (1948 р.) (ст. 25), зазначимо, що 

людина має право на гідний життєвий рівень, включаючи право на їжу, 

одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 

який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, 

а також право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 

незалежні від неї обставини. При цьому материнство і дитинство дають 

право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або 

поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. 

Таким чином, право на гідний життєвий рівень характеризується 

наступним: випливає із змісту права на соціальне забезпечення; включає 

право на їжу, одяг, житло, медичний догляд, необхідне соціальне 

обслуговування ( необхідне для підтримання здоров’я і добробуту її самої 

та її сім’ї); право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 

незалежні від неї обставини; особливе піклування та допомогу щодо 
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материнства і дитинства; право на соціальний захист дітей; є комплексним, 

інтегрованим соціальним правом; як правило, реалізується через призму 

інших соціальних прав; передбачає наявність відповідних механізмів 

реалізації, гарантування та правової охорони; передбачає належне 

законодавче забезпечення відповідно до національного законодавства. 

Тому можна підтримати думку О.В. Тищенко, що «вперше стандарти 

соціального забезпечення були визначені Загальною декларацією прав 

людини, прийнятою та проголошеною Генеральною Асамблеєю 

Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року, згідно з якою кожна 

людина має право на такий рівень життя (включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний огляд та необхідне соціальне обслуговування), який є 

необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, й 

право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 

старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від 

неї обставини; материнство та дитинство дають право на особливе 

піклування і допомогу (стаття 25) [125, с. 173-174].  

На виконання норм Декларації (1948 р.) Генеральною Асамблеєю 

ООН на ХХІ сесії 16 грудня 1966 року було ухвалено Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні та культурні права [126]. Цей Міжнародний пакт 

покладає на держави-учасниці обов’язки щодо дотримання і забезпечення 

реалізації основних прав людини в економічній, соціальній та культурній 

сферах [19, с. 193].  

У юридичній літературі відзначається, що ухвалення міжнародних 

пактів про права людини: Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права від 16 грудня 1966 року – стало новою віхою в розвитку 

міжнародного права. При цьому відповідно до положень таких пактів всі 

особи, які проживають у державі-учасниці, отримують можливість 

користуватися правами, передбаченими пактами, незалежно від раси, 

кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, 
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національного, соціального походження, майнового, станового або іншого 

становища, а тому всі держави-учасниці зобов’язані привести національне 

законодавство у відповідність з нормами цих правових документів [127, 

с. 329-330].  

З правової точки зору, Міжнародний пакт (1996 р.) характеризується 

такими рисами: 1) розвиває та поглиблює приписи Декларації (1948 р.); 

2) розвиває та конкретизує систему міжнародних соціальних прав і 

соціальних стандартів; 3) виступає міжнародно-правовою основою 

розбудови національної моделі соціального забезпечення; 4) потребує 

належної національної імплементації та розвитку у внутрішньому 

законодавстві. 

Принциповими новаціями Міжнародного пакту (1966 р.) у системі 

джерел права соціального забезпечення є визнання наступних прав: права 

народів на самовизначення у своєму економічному, соціальному і 

культурному розвитку (ст. 1); держави, які беруть участь у цьому Пакті, 

зобов’язуються гарантувати, що права, проголошені в цьому Пакті, 

здійснюватимуться без будь-якої дискримінації (ст. 2); права на рівне 

користування всіма економічними, соціальними і культурними правами; 

право на працю (ст. 6); права кожного на справедливі і сприятливі умови 

праці (ст. 7), права кожної людини створювати для здійснення і захисту 

своїх економічних та соціальних інтересів професійні спілки (ст. 8); права 

кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне 

страхування (ст. 9); права на соціальний захист дітей та матерів (ст. 10); 

права кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї, що 

включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення 

умов життя, у тому числі право на свободу від голоду (ст. 11); права 

кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 

здоров’я (ст. 12); права кожної людини на освіту, яке повинно 

спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення її 

гідності і повинно зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод 
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(ст. 13); права кожної людини на участь у культурному житті, 

користування результатами наукового прогресу та їх практичне 

застосування, користування захистом моральних і матеріальних інтересів, 

що виникають у зв’язку з будь-якими науковими, літературними чи 

художніми працями, автором яких вона є (cт. 14); права на повагу свободи 

наукових досліджень і творчої діяльності (ст. 15). 

 Характеризуючи зазначений Міжнародний пакт, необхідно 

відзначити, що він: 1) поглиблює систему соціальних прав, які передбачені 

Загальною декларацією прав людини; 2) розвиває систему міжнародних 

соціальних стандартів; 3) потребує належної конкретизації у межах актів 

внутрішнього законодавства [116].  

Ще одним важливим та принциповим міжнародно-правовим актом 

ООН є Конвенція про права дитини (1989 р.). Ухвалена Генеральною 

Асамблеєю ООН 20листопада 1989 року, Конвенція ООН про права 

дитини визначає, закріплює систему прав дитини [128], [129], а також 

спрямована на утвердження загальнолюдських принципів захисту прав 

дитини та забезпечення її умов для повноцінного і гармонійного розвитку 

[19, с.163].  

 У юридичній літературі наголошується, що, «ратифікувавши у 1991 

році Конвенцію про права дитини 1989 р. і проголосувавши за Весвітню 

декларацію про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей у 90-ті 

роки, Україна прийняла на себе міжнародно-правові зобов`язання по 

здійсненню міжнародних стандартів прав дитини, відповідно з якими вона 

повинна забезпечити добробут, охорону здоров`я, житло, освіту для кожної 

дитини без будь-якої дискримінації, забезпечити якнайкраще здійснення 

інтересів і прав дитини в усіх сферах суспільного життя» [122, с. 3]. 

Конвенція про права дитини (1989 р.) покликана: 1) розвивати 

положення Декларації (1948 р.) та Міжнародного пакту (1966 р.); 

2) поглиблювати систему міжнародних соціальних прав та соціальних 

стандартів щодо дитини; 3) застосовувати свою дію щодо дитини, до якої 
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належать людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, 

застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше; 

4) виступати базисом розвитку національного законодавства. 

 Принциповими новаціями Конвенції ООН про права дитини            

(1989 р.) у системі джерел права соціального забезпечення є наступні: 

визнання поваги та забезпечення прав дитини кожною державою (ст. 1); 

гарантування усього обсягу прав (ст. 2); закріплення права на 

першочергову увагу до інтересів дитини з питань соціального 

забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами 

(ст. 3); визнання права на отримання інформації щодо соціального, 

духовного і морального благополуччя, а також здорового фізичного і 

психічного розвитку дитини (ст. 17); закріплення права на повноцінне і 

достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю 

впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства 

(ст. 23); визнання права на користування найбільш досконалими послугами 

системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення 

здоров’я (ст. 24); визнання права дитини, яка віддана компетентними 

органами на піклування з метою догляду за нею, її захисту або фізичного 

чи психічного лікування, на періодичну оцінку лікування, наданого дитині, 

і всіх інших умов, пов’язаних з таким піклуванням про дитину (ст. 25); 

закріплення права на користування благами соціального забезпечення, 

включаючи соціальне страхування, і вживання необхідних заходів щодо 

досягнення повного здійснення цього права згідно з національним 

законодавством (ст. 26); встановлення права на рівень життя, необхідний 

для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку 

(ст. 27); визнання права на освіту з метою поступового досягнення 

здійснення цього права на підставі рівних можливостей (ст. 28) тощо. 

Як зазначають вчені, суттєві проблеми соціального життя вимагають 

подальшого уточнення юридичного змісту цих стандартів у договірних 

міжнародно-правових нормах. Такими питаннями, що потребують 
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подальшого міжнародно-правового врегулювання, на наш погляд, є: 

1) закріплення особливого статусу дитини шляхом розробки заходів щодо 

запобігання мертвонароджуваності та смертності малолітніх дітей і в 

зв’язку з цим уточнення змісту права дитини на життя; 2) захист прав дітей 

не тільки під час збройних конфліктів, але і в умовах стихійних та 

техногенних лих; 3) закріплення юридичних гарантій у вигляді 

кримінальної відповідальності за сучасні форми рабства, вилучення і 

продаж органів дітей; 4) введення спеціальних гарантій проти катувань 

дітей їх батьками та опікунами, свавільного втручання батьків та опікунів 

в особисте життя дитини; 5) доповнення заходів захисту дітей від 

наркоманії гарантіями на реабілітацію тих з них, хто постраждав від 

вживання наркотиків; 6) конкретизація права дитини на соціальний захист 

і достатній життєвий рівень [125, с. 9]. 

Серед пріоритетів діяльності ООН останнього періоду – 

гарантування прав осіб з інвалідністю (обмеженими можливостями). 

Достатньо важливим кроком у цьому напрямі стало ухвалення Декларації 

ООН про права розумово відсталих осіб (1971 р.) [130], на підставі якої 

було закріплено права таких осіб на медичне і матеріальне забезпечення, 

освіту, достатній життєвий рівень тощо. Також у цей період ООН було 

ухвалено Декларацію про права інвалідів (1975 р.) [131], яка зафіксувала 

основні права осіб з інвалідністю, зокрема право на повагу їх людської 

гідності, право на освіту, ремісничу професійну підготовку та відновлення 

працездатності, прискорення процесу їх соціальної інтеграції або 

реінтеграції, розвитку інклюзивної освіти [132, с. 67-68].  

На виконання зазначеної Декларації 13 грудня 2006 року 

Генеральною Асамблеєю ООН було ухвалено Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю [133]. У юридичній літературі підкреслюється, що, виходячи 

із правової природи і сутності Конвенції, її норми містять найбільш 

фундаментальні положення з питань прав осіб з інвалідністю.  Відповідно  

до Конвенції (ст. 1) її метою є заохочення, захист, забезпечення повного і 
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рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних 

свобод, а також заохочення поваги до їхньої гідності. Враховуючи 

міжнародно-правову і суспільну значимість положень Конвенції, 

необхідність виконання Україною своїх зобов’язань як держави-учасниці 

ООН, розбудови новітнього законодавства, зазначимо, що перед нашою 

державою постало одне із важливих завдань щодо повноцінної реалізації 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [134].  

До загальних рис Конвенції про права осіб з інвалідністю (2006 р.) 

(статті 1-10) варто віднести такі: мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, 

захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма особами з 

інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також у 

заохоченні поваги, притаманної їх гідності; до осіб з інвалідністю належать 

особи із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 

сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар’єрами можуть 

заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з 

іншими; до основних принципів віднесено наступні: повага до притаманної 

людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи робити 

власний вибір, і незалежності; недискримінація; повне й ефективне 

залучення та включення до суспільства; повага до особливостей осіб з 

інвалідністю і прийняття їх як компонента людської різноманітності й 

частини людства; рівність можливостей; доступність; рівність чоловіків і 

жінок; повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і 

повага до права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуальність; 

держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати й заохочувати повну 

реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з 

інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності, а також 

вживати всіх належних законодавчих, адміністративних та інших заходів 

для здійснення прав, що визнаються в цій Конвенції; вживати всіх 

належних заходів, зокрема законодавчих, для зміни чи скасування 

існуючих законів, постанов, звичаїв та практик, які є дискримінаційними 
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стосовно осіб з інвалідністю; ураховувати осіб з інвалідністю в усіх 

стратегіях і програмах захисту і заохочення прав людини; утримуватися 

від будь-яких дій або методів, які не узгоджуються із цією Конвенцією, і 

забезпечувати, щоб державні органи та установи діяли відповідно до цієї 

Конвенції; уживати всіх належних заходів для усунення дискримінації за 

ознакою інвалідності з боку будь-якої особи, організації або приватного 

підприємства; проводити або заохочувати дослідну та конструкторську 

розробку товарів, послуг, устаткування та об’єктів універсального дизайну, 

пристосування яких до конкретних потреб особи з інвалідністю вимагало б 

якомога меншої адаптації й мінімальних витрат, сприяти наявності й 

використанню їх, а також просувати ідею універсального дизайну під час 

вироблення стандартів і керівних орієнтирів; проводити або заохочувати 

дослідну та конструкторську розробку, а також сприяти наявності й 

використанню нових технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних 

технологій, засобів, що полегшують мобільність, обладнання та 

допоміжних технологій, підхожих для осіб з інвалідністю, приділяючи 

першочергову увагу недорогим технологіям; надавати особам з 

інвалідністю доступну інформацію про засоби, що полегшують 

мобільність, обладнання та допоміжні технології, зокрема нові технології, 

а також інші форми допомоги, допоміжні послуги та об’єкти; заохочувати 

викладання спеціалістами і персоналом, що працюють з особами з 

інвалідністю, прав, які визнаються в цій Конвенції, щоб удосконалювати 

надання гарантованих цими правами допомоги та послуг; під час розробки 

й застосування законодавства і стратегій, спрямованих на виконання цієї 

Конвенції, і в рамках інших процесів ухвалення рішень з питань, що 

стосуються осіб з інвалідністю, держави-учасниці тісно консультуються з 

особами з інвалідністю, зокрема дітьми з інвалідністю, й активно 

залучають їх через організації, що їх представляють; держави-учасниці 

визнають, що всі особи є рівними перед законом та мають право на рівний 

захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації; 
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держави-учасниці визнають, що жінки з інвалідністю та дівчата з 

інвалідністю піддаються множинній дискримінації і у цьому зв’язку 

уживають заходів для забезпечення повного й рівного здійснення ними 

всіх прав людини й основоположних свобод; держави-учасниці вживають 

усіх необхідних заходів для забезпечення повного здійснення дітьми з 

інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з іншими 

дітьми; держави-учасниці зобов’язуються вживати невідкладних, 

ефективних та належних заходів, щоб: підвищувати освіченість усього 

суспільства, зокрема на рівні сім’ї, у питаннях інвалідності й зміцнювати 

повагу до прав і гідності осіб з інвалідністю; вести боротьбу із 

стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно осіб з 

інвалідністю, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах 

життя; пропагувати потенціал і внесок осіб з інвалідністю. Також 

Конвенцією про права осіб з інвалідністю встановлено, щоб надати особам 

з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно брати 

участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних 

заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими 

до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема 

інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших 

об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у 

міських, так і в сільських районах.  

 У юридичній літературі відзначається, що, з правової точки зору, 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю характеризується тим, що 

вона як міжнародний договір: 1) має відповідати вимогам Конституції 

України; 2) має відповідати основоположним документам ООН з питань 

осіб з інвалідністю; 3) визначає перелік базових прав осіб з інвалідністю; 

4) визначає принципи реалізації і гарантування прав осіб з інвалідністю; 

5) визначає зобов’язання держави з питань забезпечення прав осіб з 

інвалідністю; 6) виступає правовим базисом розвитку національного 

(внутрішнього) законодавства [134]. 
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Принциповими новаціями Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю (2006 р.) у системі джерел права соціального забезпечення є 

визнання наступних прав: невід’ємного права кожної людини на життя і 

здійснення усіх необхідних заходів для забезпечення його ефективного 

здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими (ст. 10); права на 

вжиття необхідних заходів для забезпечення захисту й безпеки осіб з 

інвалідністю у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, 

надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих (ст. 11); 

права на рівний правовий захист, у тому числі на правоздатність нарівні з 

іншими в усіх аспектах життя (ст. 12); права на ефективний доступ до 

правосуддя, яке передбачає й процесуальні та відповідні вікові корективи, 

які полегшують виконання ними ефективної ролі прямих і 

опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях 

юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях 

попереднього провадження (ст. 13); права осіб з інвалідністю нарівні з 

іншими: користуватися правом на свободу та особисту недоторканність; не 

позбавлятися волі незаконно чи довільно і щоб будь-яке позбавлення волі 

відповідало законові, а наявність інвалідності в жодному випадку не 

ставала підставою для позбавлення волі (ст. 14); права на поводження з 

особами з інвалідністю відповідно до цілей і принципів цієї Конвенції, 

зокрема щодо забезпечення розумного пристосування (ст. 14); права на 

заборону піддаватися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, 

що принижують його гідність, поводженню чи покаранню, піддаватися 

медичним чи науковим дослідам (ст. 15); права на вжиття належних 

законодавчих, адміністративних, соціальних, просвітних та інших заходів 

для захисту осіб з інвалідністю як удома, так і поза ним від усіх форм 

експлуатації, насилля та наруги, зокрема від тих їхніх аспектів, які мають 

гендерне підґрунтя (ст. 16); права на вжиття належних заходів для 

сприяння фізичному, когнітивному та психологічному відновленню, 

реабілітації та соціальній реінтеграції осіб з інвалідністю, які стали 
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жертвами будь-якої форми експлуатації, насилля чи наруги, зокрема 

шляхом надання захисту (ст. 16); права на ефективне законодавство та 

стратегії, зокрема орієнтовані на жінок і дітей, для забезпечення того, щоб 

випадки експлуатації, насилля та наруги стосовно осіб з інвалідністю 

виявлялися, розслідувалися та в належних випадках переслідувалися 

(ст. 16); права на повагу до її фізичної та психічної цілісності нарівні з 

іншими (ст. 17); права на свободу пересування, на свободу вибору місця 

проживання та на громадянство нарівні з іншими (ст. 18); права жити у 

звичайних місцях проживання, коли варіанти вибору є рівними з іншими 

людьми, і вживання ефективних і належних заходів для того, щоб сприяти 

повній реалізації особами з інвалідністю цього права та повному 

включенню й залученню їх до місцевої спільноти (ст. 19); права на вжиття 

ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з 

інвалідністю з максимально можливим ступенем їхньої самостійності, 

зокрема шляхом: сприяння індивідуальній мобільності осіб з інвалідністю 

вибраним ними способом, у вибраний ними час та за доступною ціною; 

полегшення доступу осіб з інвалідністю до якісних засобів, що 

полегшують мобільність, пристроїв, допоміжних технологій та послуг 

помічників і посередників, зокрема за рахунок надання їх за доступною 

ціною; навчання осіб з інвалідністю та кадрів спеціалістів, що з ними 

працюють, навичкам мобільності; спонукання підприємств, що займаються 

виробництвом засобів, які полегшують мобільність, пристроїв та 

допоміжних технологій, до врахування всіх аспектів мобільності осіб з 

інвалідністю (ст. 20); права на свободу висловлення думки та переконань, 

на недорканність приватного житла, а також прав у всіх питаннях, що 

стосуються шлюбу, сім’ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, 

нарівні з іншими (статті 21-23); права на освіту без дискримінації й на 

підставі рівності можливостей; держави-учасниці забезпечують 

інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя, 

прагнучи при цьому: до повного розвитку людського потенціалу, а також 
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почуття достоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав 

людини, основоположних свобод і людської багатоманітності; до розвитку 

особистості, талантів і творчості осіб з інвалідністю, а також їхніх 

розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі; до надання 

особам з інвалідністю можливості брати ефективну участь у житті вільного 

суспільства (ст. 24); права на найбільш досяжний рівень здоров’я без 

дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі через вжиття усіх 

належних заходів для забезпечення доступу осіб з інвалідністю до послуг у 

сфері охорони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, зокрема до 

реабілітації за станом здоров’я. Так, держави-учасниці зобов’язані: 

забезпечити особам з інвалідністю той самий набір, якість і рівень 

безоплатних або недорогих послуг і програм з охорони здоров’я, що й 

іншим особам, зокрема у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я 

та за державними програмами охорони здоров’я, що пропонуються 

населенню; надавати послуги у сфері охорони здоров’я, які необхідні 

особам з інвалідністю безпосередньо з причини їхньої інвалідності, в тому 

числі послуги з ранньої діагностики, а в підходящих випадках – корекції та 

послуги, покликані звести до мінімуму та запобігти подальшому 

виникненню інвалідності, зокрема серед дітей і людей похилого віку; 

організовувати такі послуги у сфері охорони здоров’я якомога ближче до 

місць безпосереднього проживання цих людей, зокрема в сільських 

районах; вимагати, щоб спеціалісти з охорони здоров’я надавали особам з 

інвалідністю послуги такої самої якості, що й іншим особам, зокрема на 

підставі вільної та поінформованої згоди через, серед іншого, підвищення 

обізнаності стосовно прав людини, достоїнства, самостійності й потреб 

осіб з інвалідністю за рахунок навчання та прийняття етичних стандартів 

для державної та приватної охорони здоров’я; забороняти дискримінацію 

стосовно осіб з інвалідністю під час надання медичного страхування та 

страхування життя, якщо останнє дозволене національним правом, і 

передбачати надання його на справедливих і розумних засадах; не 
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допускати дискримінаційної відмови в охороні здоров’я чи послугах у цій 

галузі чи отриманні продовольчих продуктів або рідин з причини 

інвалідності (ст. 25); права на вжиття за підтримки з боку інших осіб з 

інвалідністю, ефективних і належних заходів для того, щоб надати особам 

з інвалідністю можливість для досягнення й збереження максимальної 

незалежності, повних фізичних, розумових, соціальних та професійних 

здібностей і повного включення й залучення до всіх аспектів життя 

шляхом організації, зміцнення та розширення комплексних абілітаційних 

та реабілітаційних послуг і програм, особливо у сфері охорони здоров’я, 

зайнятості, освіти й соціального обслуговування, таким чином, щоб ці 

послуги та програми: починали реалізуватися якомога раніше й 

ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда; 

сприяли залученню та включенню до місцевої спільноти і до всіх аспектів 

життя суспільства, мали добровільний характер і були доступними для осіб 

з інвалідністю якомога ближче до місць їхнього безпосереднього 

проживання, зокрема в сільських районах (ст. 26); права на працю нарівні з 

іншими, яке включає право на отримання можливості заробляти собі на 

життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона 

вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є 

відкритими, інклюзивними і доступними для осіб з інвалідністю (ст. 27); 

права на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що 

включає достатнє харчування, одяг та житло, на безперервне поліпшення 

умов життя і вживання належних заходів для забезпечення та заохочення 

реалізації цього права без дискримінації за ознакою інвалідності, у тому 

числі на користування цим правом без дискримінації за ознакою 

інвалідності і вживання належних заходів для забезпечення та заохочення 

реалізації цього права, зокрема заходів: із забезпечення особам з 

інвалідністю рівного доступу до отримання чистої води та із забезпечення 

доступу до належних і недорогих послуг, пристроїв та іншої допомоги для 

задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; із забезпечення особам з 
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інвалідністю, зокрема жінкам, дівчатам і людям похилого віку з 

інвалідністю, доступу до програм соціального захисту й програм 

скорочення масштабів бідності; із забезпечення особам з інвалідністю та 

їхнім сім’ям, що живуть в умовах бідності, доступу до допомоги з боку 

держави з метою покриття витрат, пов’язаних з інвалідністю, зокрема 

належного навчання, консультування, фінансової допомоги та тимчасового 

патронажного догляду; із забезпечення особам з інвалідністю доступу до 

програм державного житла; із забезпечення особам з інвалідністю доступу 

до пенсійних допомоги та програм (ст. 28); права брати участь нарівні з 

іншими в культурному житті і вживання усіх належних заходів для 

забезпечення того, щоб особи з інвалідністю: мали доступ до творів 

культури в доступних форматах; мали доступ до телевізійних програм, 

фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних форматах; мали 

доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, 

кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали 

найможливішою мірою доступ до пам’ятників і об’єктів, що являють 

собою національну культурну значущість (ст. 30) тощо. 

Варто відзначити, що ратифікація вищезазначеної Конвенції 

Верховною Радою України та набуття нею чинності на території України 

заклали підвалини щодо формування конструктивних механізмів реалізації 

її положень, а також імплементації відповідних норм у національне 

законодавство [135, с. 54]. Також можна погодитися із В.Л. Костюком, що 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю має такі особливості:                

по-перше, виступає міжнародно-правовим базисом існування і закріплення 

найбільш важливих і фундаментальних прав осіб з інвалідністю; по-друге, 

визначає міжнародно-правові стандарти з питань прав осіб з інвалідністю 

та окреслює соціальні орієнтири розвитку суспільства та держави;                 

по-третє, виступає ключовим міжнародним договором у системі джерел 

права соціального забезпечення, що покликаний регулювати відносини 

соціального забезпечення за участі осіб з інвалідністю; по-четверте, 
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виступає міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення і законодавство про права з 

інвалідністю; по-п’яте, потребує більш глибинної і адекватної 

імплементації у чинне законодавство України на підставі розробки та 

ухвалення новітнього суспільно схваленого законодавчого акта про права 

осіб з інвалідністю [136, с. 129]. Водночас також буде справедливим 

погодитися із тезою щодо декларативно-спрямовуючого рамкового 

характеру цієї Конвенції. На виконання Конвенції Кабінетом Міністрів 

України було затверджено Державну цільову програму «Національний 

план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року 

[137], метою якої є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з 

інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності згідно з Конвенцією про права осіб з інвалідністю [134]. 

Очевидно, що проголошений Національний план щодо реалізації положень 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю потребує змістового та 

комплексного доопрацювання з урахуванням практики його реалізації, 

позиції інститутів громадянського суспільства, зокрема громадських 

організацій осіб з інвалідністю, а також на основі вивчення, аналізу потреб 

та інтересів таких осіб, у тому числі науково-теоретичних напрацювань 

вчених-правників, експертів та інших зацікавлених осіб. Це дозволить не 

лише імплементувати відповідні норми Конвенції про права осіб з 

інвалідністю, а й на її базі розробити дієву модель соціального 

забезпечення, ухвалити необхідні для цього законодавчі акти. Тому 

слушним було б підвищити ефективність інституційного громадського 

контролю за дотриманням міжнародних соціальних стандартів, у тому 

числі, осіб з інвалідністю та інших соціально-вразливих категорій осіб. У 

юридичній літературі підкреслюється, що, як показує міжнародний досвід, 

ефективність гарантій основних прав і свобод людини та громадянина 

залежить від рівня розвитку правових інститутів демократії, стану 

економіки, засобів розподілу життєвих благ, правотворчої діяльності в 
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суспільстві, рівня правового виховання і культури населення, ступеня 

суспільної злагоди, наявності належного функціонування державної влади 

тощо [138, с.  3]. 

Міжнародні договори ООН як джерела права соціального 

забезпечення – це система міжнародно-правових актів, ухвалених 

уповноваженими органами ООН за встановленою процедурою та 

спрямованих на регулювання відносин із соціального забезпечення. 

Основними ознаками міжнародних договорів ООН у системі джерел 

права соціального забезпечення є наступні: такі акти визначають засади 

співробітництва та партнерства України з іншими державами у соціальній 

сфері; ухвалюються уповноваженими органами ООН; ухвалюються та 

набувають чинності за спеціальною процедурою ООН; сприяють розвитку 

міжнародно-правового регулювання у сфері соціального забезпечення; 

визначають систему міжнародних соціальних стандартів; виступають 

базисом розвитку внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення, 

його систематизації, а на перспективу – кодифікації; визначають систему 

основоположних соціальних прав людини; визначають засади міжнародної 

правосуб’єктності особи.  

Перспективними напрямами удосконалення напрямів імплементації 

міжнародно-правових актів ООН у галузі соціального забезпечення 

(соціального захисту) є наступні: 1) посилення співробітництва України та 

ООН з гуманітарних та соціальних питань; 2) визначення дієвих 

механізмів імплементації міжнародних соціальних стандартів ООН у 

законодавство про соціальне забезпечення; 3) запровадження міжнародної 

соціально-правової експертизи проектів законів та інших актів 

законодавства у сфері соціального забезпечення (соціального захисту) на 

предмет відповідності міжнародно-правовим актам ООН; 4) визначення 

дієвих механізмів виконання окремих міжнародно-правових актів ООН, 

наприклад Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 5) забезпечення 

дієвості й ефективності права на соціальне забезпечення та інших тісно 
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пов’язаних із ним прав; 6) посилення нагляду та контролю за дотриманням 

права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав, 

виходячи із змісту міжнародно-правових актів ООН; 7) визначення 

перспективних планів щодо розвитку новітнього законодавства про 

соціальне забезпечення, виходячи із положень міжнародно-правових актів 

ООН. 

 

2.2 Конвенції та рекомендації МОП у системі джерел права 

соціального забезпечення 

У системі міжнародних договорів як джерел права соціального 

забезпечення важливе місце посідають міжнародно-правові акти МОП.  

По-перше, вони є логічним продовженням міжнародно-правових актів 

ООН. По-друге, вони відображають міжнародний досвід та практику 

держав-членів МОП у сфері соціального забезпечення. По-третє, вони 

спрямовані на формування системи міжнародних соціальних стандартів. 

По-четверте, вони виступають міжнародно-правовим базисом розвитку 

національних законодавств у сфері соціального забезпечення. По-п’яте, 

вони здатні сприяти активізації соціальних реформ. Особливо цінним та 

актуальним є досвід діяльності МОП у сфері соціального забезпечення, 

враховуючи те, що Україною декларується проголошення соціальних 

реформ через призму підвищення ефективності, дієвості та доступності 

усієї системи соціальних прав [139, с. 14-15], що на перспективу може 

свідчити про оцінку відповідних реформаторських кроків.  

Принагідно відзначити, що створення та діяльність МОП пов’язана із 

формуванням міжнародних стандартів з питань праці та соціального 

забезпечення. МОП була заснована Версальським мирним договором 

(1919 р.) як автономна організація при Лізі Націй [140, с. 337]. Можна 

погодитися із позицією професорів Т.А. Занфірової, М.І. Іншина, 

С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка та інших, які підкреслюють, що МОП – це 

спеціалізована міжнародна установа, заснована з метою міжнародного 
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співробітництва для забезпечення тривалого миру і ліквідації соціальної 

несправедливості шляхом покращення умов праці [ 25, c. 113]. 

У Преамбулі Статуту МОП декларуються такі передумови: «Беручи 

до уваги, що загальний і міцний мир може бути встановлений тільки на 

основі соціальної справедливості; беручи до уваги, що існують умови 

праці, що тягнуть за собою несправедливість, потребу та злидні для 

великого числа людей, що породжує невдоволення, яке наражає на 

небезпеку мир і злагоду в усьому світі … необхідність поліпшення … 

захисту робітників від хвороб, професійних захворювань і від нещасних 

випадків на виробництві; захисту дітей, підлітків і жінок; пенсій по 

старості та інвалідності» [141]. Україна є учасницею МОП з 1954 року, а 

отже, з одного боку, вона має брати участь у діяльності цієї поважної та 

авторитетної міжнародної інституції, а з іншого – виконувати взяті на себе 

зобов’язання, які випливають із ухвалених нею актів.  

Варто підкреслити, що Статут МОП базується на двох основних 

принципах: універсальності та тристороннього представництва. 

Універсальність означає, перш за все, можливість вступу до Організації 

будь-якої держави, яка погоджується виконувати зобов’язання відповідно 

до Статуту. Водночас принцип тристороннього представництва означає те, 

що у діяльності МОП беруть участь не лише представники урядів держав-

учасниць, а й роботодавців та працівників, що дозволяє формувати 

конструктивні механізми вироблення дієвих рішень у сфері праці та 

соціального захисту. У зв’язку із цим основними стратегічними цілями 

МОП є сприяння реалізації основоположних принципів та прав у сфері 

праці, соціального захисту, створення більш широких можливостей для 

жінок та чоловіків з метою забезпечення гідної зайнятості та отримання 

належної заробітної плати, підвищення ефективності соціального захисту 

для всіх верств населення, а також зміцнення соціального діалогу.  

У контексті даного дослідження варто наголосити, що діяльність 

МОП передбачає здійснення нею міжнародної нормотворчості у сфері 
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праці та соціального захисту. Можна погодитися із позицією професора 

Н.Б. Болотіної, що важливим для ефективного впровадження міжнародних 

норм для побудови ефективної соціальної політики держави є врахування у 

національному законодавстві стандартів, встановлених міжнародними 

організаціями, які мають світове значення, а саме ООН і МОП [142, с. 255]. 

Водночас М.М. Шумило слушно зазначає, що до універсальних джерел 

міжнародних стандартів у сфері соціального захисту належать конвенції та 

рекомендації МОП [143].  

 У юридичній літературі відзначається, що основними напрямками 

діяльності МОП є наступні: 1) розробка та прийняття конвенцій та 

рекомендацій; 2) надання технічної допомоги країнам, у тому числі й у 

створенні їх національного законодавства; 3) навчання та освіта з питань, 

віднесених до її компетенції [25, с. 114].  

Міжнародна нормотворча діяльність МОП у сфері соціального 

захисту здійснюється шляхом ухвалення конвенцій та рекомендацій [144, 

с. 81-84]. У юридичній літературі наголошується, що метою конвенцій є 

встановлення міжнародних стандартів у сфері соціального захисту, 

рекомендації ж тлумачать та доповнюють їх. Таким чином, МОП заклала 

основи соціальної стандартизації шляхом прийняття конвенцій та 

рекомендацій, які можна поділити на дві групи: до першої належать ті, які 

визначають загальні питання; до другої – ті, які визначають правовий 

статус окремих суб’єктів [143]. Протягом періоду діяльності МОП 

прийняла 189 конвенцій, 204 рекомендації та 6 протоколів [145, с. 1]. 

У першу чергу, варто відзначити, що діяльність МОП передбачає 

ухвалення конвенцій. За своїм призначенням конвенції МОП покликані: 

1) забезпечувати реалізацію повноважень МОП; 2) посилювати механізми 

реалізації міжнародної нормотворчості у сфері соціального забезпечення; 

3) розвивати та посилювати систему міжнародних соціальних стандартів; 

4) сприяти розвиткові національного законодавства держав-членів МОП. 

Також досить часто трапляються випадки, коли нова конвенція, ухвалена 
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МОП, передбачає скасування (відміну, денонсацію) інших попередньо 

схвалених. 

Враховуючи сказане вище, пропонуємо зупинити увагу на 

характеристиці окремих конвенцій МОП. Однією із перших конвенцій 

МОП у сфері соціального забезпечення стала Конвенція про соціальне 

забезпечення моряків № 70  [146]. Ця Конвенція передбачала такі права 

моряків: право на медичне забезпечення, щонайменше рівноцінне щодо 

його умов призначення, розміру і тривалості того, яким користуються 

промислові робітники; право в разі непрацездатності (незалежно від того, 

чи є вона результатом виробничої травми, чи ні), в разі безробіття або 

старості на грошову допомогу, щонайменше рівноцінну щодо умов її 

призначення, розміру і тривалості тим, якими користуються промислові 

робітники. Крім того, Конвенція передбачає право утриманців моряків на 

медичне забезпечення, щонайменше рівноцінне щодо умов призначення, 

розміру і тривалості тому, яким користуються промислові робітники. У 

разі ж смерті моряка його утриманці мають право на грошові допомоги, 

щонайменше рівноцінні щодо умов призначення, розміру і тривалості тим, 

якими користуються промислові робітники (ст. 2). 

Фундаментального значення у системі джерел права соціального 

забезпечення має Конвенція МОП про мінімальні норми соціального 

забезпечення № 102  [147, 148], на підставі якої визначено базові 

міжнародні соціальні стандарти, які закладають соціально-правові основи 

національної моделі кожної держави-члена МОП, щодо якої діють її 

положення. Тому видається коректним звернути увагу на основні 

положення цієї Конвенції. По-перше, Конвенція закріплює загальні засади 

дії її положень, а саме: дотримання державами-учасницями її норм; 

застосування можливих тимчасових винятків; здійснення заходів контролю 

щодо дії відповідних положень; запровадження таких видів соціального 

забезпечення, як медичне обслуговування, допомога у зв’язку з хворобою, 

допомога по безробіттю, допомога по старості, допомога у випадку 
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трудового каліцтва або професійного захворювання, родинна допомога, 

допомога у зв’язку з вагітністю і пологами, допомога по інвалідності, 

допомога у зв’язку з втратою годувальника.  

По-друге, кожна держава-член гарантує захищеним особам, коли 

їхній стан потребує медичного обслуговування профілактичного або 

лікувального характеру, надання допомоги; охоплювані ризики включають 

будь-який хворобливий стан незалежно від його причини, а також 

вагітність, пологи та їх наслідки; захищеними особами виступають: 

встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 

відсотків усіх працюючих, а також їхніх дружин і дітей, або встановлені 

категорії економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 

відсотків усіх жителів, а також їхніх дружин і дітей, або встановлені 

категорії жителів, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх жителів; 

допомога у випадку хворобливого стану охоплює щонайменше: 

обслуговування лікарем загальної практики, включаючи візити додому; 

обслуговування спеціалізованим лікарем стаціонарних або амбулаторних 

хворих у лікарнях та таке саме обслуговування, яке може надаватися поза 

лікарнями; надання основних фармацевтичних засобів, які приписав лікар 

або інший кваліфікований практик, і госпіталізацію в разі необхідності, а 

також у випадку вагітності й пологів та їх наслідків: обслуговування до, 

під час та після пологів, що надається або лікарем, або кваліфікованою 

акушеркою, та госпіталізацію в разі необхідності; бенефіціарій або його 

годувальник можуть бути залучені до часткової участі в оплаті вартості 

медичного обслуговування бенефіціарія у випадку його хворобливого 

стану; правила такої участі визначаються таким чином, щоб вона не 

виявилась непосильною; допомога надається з метою збереження, 

відновлення та поліпшення здоров’я захищеної особи, її працездатності й 

здатності самостійно задовольняти власні потреби; допомога повинна 

гарантуватися в разі настання охоплюваного ризику щонайменше тій 

захищеній особі, яка набула або годувальник якої набув такий стаж, що 
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може бути визнаним необхідним для запобігання зловживанням; допомога 

повинна надаватися протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, за 

винятком того, що вона може бути обмежена 26 тижнями для кожного 

випадку хворобливого стану; медичне обслуговування не повинно 

призупинятися доти, доки виплачується допомога у зв’язку з хворобою, а 

для визначених захворювань, визнаних такими, що вимагають тривалого 

лікування, повинні бути прийняті положення про продовження 

зазначеного вище обмеження. 

По-третє, кожна держава-член гарантує захищеним особам надання 

допомоги у зв’язку з хворобою; охоплюваний ризик включає спричинену 

хворобливим станом непрацездатність, яка зумовлює призупинення 

заробітку, як це визначається національним законодавством; захищені 

особи включають: встановлені категорії працюючих, які становлять не 

менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або встановлені категорії 

економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків 

усіх жителів, або всіх жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не 

перевищують встановлених меж; коли захист поширюється на категорії 

працюючих або категорії економічно активного населення, допомога 

надається у вигляді періодичних виплат відповідно до норм Конвенції; 

коли захист поширюється на всіх жителів, кошти яких під час 

охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж, допомога 

надається у вигляді періодичних виплат відповідно до норм Конвенції; 

допомога гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше 

тій захищеній особі, яка набула стажу, що може бути визнаним необхідним 

для запобігання зловживанням; допомога надається протягом усієї 

тривалості охоплюваного ризику за винятком того, що вона може бути 

обмежена 26 тижнями для кожного випадку захворювання і не 

виплачуватися за перші три дні призупинення заробітку.  

По-четверте, кожна держава-член гарантує захищеним особам 

надання допомоги по безробіттю; охоплюваний ризик включає 
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призупинення заробітку, як це визначається національним законодавством, 

спричинене неможливістю для захищеної особи, яка здатна і готова 

працювати, отримати роботу, що їй підходить; захищені особи включають: 

встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 

відсотків усіх працюючих, або усіх жителів, кошти яких під час 

охоплюваного ризику не перевищують меж, встановлених нормами; коли 

захист поширюється на категорії працюючих, допомога надається у 

вигляді періодичних виплат, які нараховуються таким чином, щоб 

дотримувалися вимоги норм Конвенції; коли захист поширюється на всіх 

жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують 

встановлених меж, допомога повинна надаватися у вигляді періодичних 

виплат, нарахованих таким чином, щоб дотримувалися вимоги норм 

Конвенції; допомога гарантується у разі настання охоплюваного ризику 

щонайменше тій захищеній особі, яка набула стажу, що може бути 

визнаним необхідним для запобігання зловживанням; допомога надається 

протягом усієї тривалості охоплюваного ризику, за винятком того, що вона 

може бути обмежена: коли захисту підлягають категорії працюючих, – 13 

тижнями в рамках 12-місячного періоду; коли захисту підлягають всі 

жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують 

встановлених меж, – 26 тижнями в рамках 12-місячного періоду. 

По-п’яте, кожна держава-член гарантує захищеним особам допомогу 

по старості; охоплюваним ризиком є перевищення встановленого віку; 

встановлений вік не повинен перевищувати 65 років або такої вищої 

вікової межі, яка може бути визначена компетентними органами державної 

влади з належним урахуванням працездатності осіб похилого віку в цій 

країні; національне законодавство може призупиняти надання допомоги, 

якщо особа, яка має на неї право, займається будь-якою встановленою 

оплачуваною діяльністю, а також зменшувати допомогу, яка базується на 

системі внесків,у таких випадках: коли заробіток бенефіціарія перевищує 

встановлену суму за системою, яка не базується на внесках; коли заробіток 
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бенефіціарія або його інші кошти чи сукупність таких коштів і заробітку 

разом перевищують встановлену суму; захищені особи включають: 

встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 

відсотків усіх працюючих, або встановлені категорії економічно активного 

населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або усіх 

жителів, кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують меж, 

встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги норм Конвенції; 

допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким 

чином, щоб: у випадку, коли захисту підлягають категорії працюючих чи 

категорії економічно активного населення, дотримувались норми 

Конвенції; у випадку, коли захисту підлягають всі жителі, кошти яких під 

час охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж, визначених 

нормами Конвенції; допомога, гарантується в разі настання охоплюваного 

ризику щонайменше: захищеній особі, яка набула до настання 

охоплюваного ризику відповідно до встановлених правил стажу, який 

може передбачати 30 років сплати внесків або зайнятості чи 20 років 

проживання, або захищеній особі, яка набула встановлений стаж сплати 

внесків і за яку в період її працездатного віку було сплачено встановлене 

середньорічне число внесків, коли підлягає захисту все економічно 

активне населення; допомога надається протягом всієї тривалості 

охоплюваного ризику. 

По-шосте, кожна держава-член гарантує захищеним особам надання 

допомоги у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання; 

охоплювані ризики включають такі, які спричинені нещасним випадком 

або встановленим захворюванням, що настало внаслідок зайнятості: 

хворобливий стан; непрацездатність, зумовлену таким станом, яка 

спричиняє призупинення заробітку, як це визначається національним 

законодавством; повну втрату здатності заробляти або її часткову втрату 

понад встановлений ступінь, коли вона може набути постійного характеру, 

або відповідну втрату функціональної повноцінності та втрату засобів до 
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існування вдовою або дитиною внаслідок смерті годувальника; у випадку 

вдови право на допомогу може обумовлюватися її визнанням згідно з 

національним законодавством нездатною утримувати себе самостійно; 

захищені особи включають: встановлені категорії працюючих, які 

становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, а стосовно 

допомоги в разі смерті годувальника – також їхніх дружин і дітей; у 

випадку хворобливого стану допомога повинна надаватися у вигляді 

медичного обслуговування, яке включатиме: обслуговування лікарем 

загальної практики та спеціалізованим лікарем стаціонарних або 

амбулаторних хворих, включаючи візити додому; стоматологічне 

обслуговування; обслуговування медичними сестрами вдома чи в лікарнях 

або інших лікувальних закладах; утримання в лікарнях, будинках для 

одужуючих, санаторіях або інших лікувальних закладах; забезпечення 

стоматологічними, фармацевтичними та іншими медичними чи 

хірургічними засобами, включаючи протезні пристрої, підтримувані в 

справному стані й окуляри; обслуговування, здійснюване під наглядом 

лікаря або дантиста, працівниками іншої професії, яку в законному 

порядку визнано суміжною з медичною. 

По-сьоме, кожна держава-член гарантує захищеним особам надання 

родинної допомоги; охоплюваним ризиком є утримання дітей, як це 

встановлено; захищені особи включають: встановлені категорії 

працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих, або 

встановлені категорії економічно активного населення, які становлять не 

менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або усіх жителів, кошти яких під час 

охоплюваного ризику не перевищують встановлених меж відповідно до 

цієї Конвенції; допомога включає: періодичну виплату будь-якій 

захищеній особі, що досягнула встановленого стажу, або надання дітям чи 

для дітей їжі, одягу, житла, умов для відпочинку чи допомоги на дому, або 

сукупність видів допомоги; допомога гарантується щонайменше тій 

захищеній особі, яка у рамках встановленого періоду досягла стажу, який 
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може включати три місяці сплати внесків або зайнятості чи один рік 

проживання, як це може бути встановлено; загальна сума допомоги, 

наданої захищеним особам повинна становити: 3 відсотки заробітної плати 

звичайного дорослого робітника чоловічої статі, помножені на загальну 

кількість дітей всіх захищених осіб; 1,5 відсотка зазначеної заробітної 

плати, помножені на загальну кількість дітей усіх жителів; коли допомога 

складається з періодичної виплати, вона повинна надаватися протягом 

усього охоплюваного ризику. 

По-восьме, кожна держава-член гарантує захищеним особам 

допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами; охоплювані ризики включають 

вагітність і пологи, їхні наслідки, а також пов’язане із цим призупинення 

заробітку, як це визначається національним законодавством; захищені 

особи включають: усіх жінок в установлених категоріях працюючих, що 

охоплюють не менше ніж 50 відсотків загальної кількості працюючих, а 

щодо медичного обслуговування у зв’язку з вагітністю і пологами – 

дружин чоловіків у цих категоріях, або усіх жінок в установлених 

категоріях економічно активного населення, що охоплюють не менше ніж 

20 відсотків загальної кількості жителів, а щодо медичного обслуговування 

у зв’язку з вагітністю і пологами – також дружин чоловіків у цих 

категоріях або в інших випадках згідно з цією Конвенцією; під час 

вагітності, пологів та їхніх наслідків медична допомога у зв’язку з 

вагітністю і пологами надається у вигляді медичного обслуговування, яке 

включає щонайменше: обслуговування до, під час та після пологів, що 

надається або лікарем, або кваліфікованою акушеркою, і госпіталізацію у 

разі необхідності; у разі призупинення заробітку у зв’язку з вагітністю, 

пологами та їхніми наслідками допомога надається у вигляді періодичної 

виплати, обчислюваної таким чином, щоб дотримувалися вимоги цієї 

Конвенції; розмір періодичної виплати може змінюватися протягом усієї 

тривалості охоплюваного ризику за умови, що середній розмір такої 

виплати буде відповідати цим вимогам; допомога гарантується в разі 
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настання охоплюваного ризику щонайменше тій жінці в захищених 

категоріях, що досягла стажу, який може бути визнано необхідним для 

запобігання зловживанням; допомога гарантується також дружині того 

чоловіка в захищених категоріях, який також набув зазначеного стажу. 

По-дев’яте, кожна держава-член гарантує захищеним особам надання 

допомоги по інвалідності; охоплюваний ризик включає нездатність у 

встановленій мірі займатися будь-якою прибутковою діяльністю, коли ця 

нездатність може набути постійного характеру або зберігається після 

припинення виплати допомоги у разі хвороби; захищені особи включають: 

встановлені категорії працюючих, які становлять не менше ніж 50 

відсотків усіх працюючих, або встановлені категорії економічно активного 

населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків усіх жителів, або в 

інших випадках, передбачених цією Конвенцією; допомога надається у 

вигляді періодичної виплати, яка обчислюється таким чином, щоб: у 

випадку, коли захищеними є категорії працюючих або категорії 

економічно активного населення, дотримувалися вимоги норм Конвенції; у 

випадку, коли захищеними є всі жителі, кошти яких під час охоплюваного 

ризику не перевищують встановлених меж; допомога гарантується у разі 

настання охоплюваного ризику щонайменше: захищеній особі, яка до 

настання охоплюваного ризику набула відповідно до встановлених правил 

стажу, який може передбачати 15 років сплати внесків чи зайнятості або 10 

років проживання, або захищеній особі, яка набула встановленого 

трирічного стажу сплати внесків і за яку в період її працездатного віку 

було внесено установлену середньорічну кількість внесків, коли 

захищеним є все економічно активне населення; допомога надається 

протягом усієї тривалості охоплюваного ризику або до початку виплати 

допомоги по старості. 

 По-десяте, кожна держава-член гарантує захищеним особам надання 

допомоги у зв’язку з втратою годувальника; охоплюваний ризик включає 

втрату засобів до існування вдовою або дитиною внаслідок смерті 
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годувальника; право на допомогу може обумовлюватися визнання вдови 

згідно з національним законодавством нездатною утримувати себе 

самостійно; національне законодавство може призупиняти надання 

допомоги, якщо особа, яка має на неї право, займається будь-якою 

встановленою оплачуваною діяльністю, а також зменшувати допомогу, яка 

базується на системі внесків, у таких випадках: коли заробіток 

бенефіціарія перевищує встановлену суму, а за системою, яка не базується 

на внесках, коли заробіток бенефіціарія або його інші кошти чи сукупність 

таких коштів і заробітку разом перевищують встановлену суму; захищені 

особи включають: дружин та дітей годувальників у встановлених 

категоріях працюючих, які становлять не менше ніж 50 відсотків усіх 

працюючих, або дружин та дітей годувальників у встановлених категоріях 

економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків 

усіх жителів, або усіх вдів та дітей зі статусом жителя, які втратили 

годувальника і кошти яких під час охоплюваного ризику не перевищують 

меж, встановлених цією Конвенцією; допомога надається у вигляді 

періодичних виплат, обчислюваних таким чином, щоб: у випадку, коли 

захищеними є категорії працюючих або категорії економічно активного 

населення, дотримувалися вимоги норм Конвенції; у випадку, коли 

захищеними є усі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не 

перевищують установлених меж, визначених цією Конвенцією; допомога 

гарантується в разі настання охоплюваного ризику щонайменше: 

захищеній особі, годувальник якої набув відповідно до встановлених 

правил стажу, який може передбачати 15 років сплати внесків чи 

зайнятості або 10 років проживання, або захищеній особі, годувальник якої 

набув трирічного стажу сплати внесків і в період працездатного віку якого 

за нього було внесено встановлену середньорічну кількість внесків, коли в, 

захищеними є дружини та діти всього економічно активного населення.  

Теоретико-правовий аналіз положень Конвенції дозволяє зробити 

декілька принципових висновків, а саме: 1) Конвенція орієнтує держави-
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члени до конструктивної роботи щодо розвитку національних моделей 

соціального забезпечення; 2) Конвенція визначає загальні засади та 

механізми здійснення таких видів соціального забезпечення, як медичне 

обслуговування, допомога у зв’язку з хворобою, допомога по безробіттю, 

допомога по старості, допомога у випадку трудового каліцтва або 

професійного захворювання, родинна допомога, допомога у зв’язку з 

вагітністю і пологами, допомога по інвалідності, допомога у зв’язку з 

втратою годувальника; 3) Конвенція визначає загальні міжнародні 

соціальні стандарти щодо соціального забезпечення; 4) Конвенція 

передбачає стимулювання розвитку національного законодавства про 

соціальне забезпечення щодо кожної держави-члена МОП. 

Ще однією ключовою для права соціального забезпечення є 

Конвенція МОП про основні цілі та норми соціальної політики № 117 [56, 

149].  Принциповими новелами цієї Конвенції є наступні: 1) декларування, 

що вся політика повинна, передусім, спрямовуватися на досягнення 

добробуту й розвитку населення, а також на заохочення його прагнення до 

соціального прогресу; 2) підвищення рівня життя розглядається як основна 

мета при плануванні економічного розвитку; 3) при плануванні 

економічного розвитку вживаються всі можливі заходи для узгодження 

такого розвитку із здоровою еволюцією відповідних груп населення; 4) при 

встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні 

сімейні потреби працівників, як продукти харчування та їхня калорійність, 

забезпечення житлом, одяг, медичне обслуговування та освіта; 5) вжиття 

належних заходів, наскільки це допускається з огляду на місцеві умови, 

для поступового розвитку широких систем освіти, професійного навчання 

та учнівства з метою ефективної підготовки дітей та підлітків обох статей 

до корисної діяльності. Б.І. Сташків відзначає, що при визначенні 

прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні потреби сімей 

працівників, як продукти харчування та їх калорійність, житло, одяг, 

медичне обслуговування та освіта. З метою поліпшення добробуту 



98 

працівників, складовою якого є соціальне забезпечення і 

самозабезпечення, державам рекомендується заохочувати добровільні 

форми заощаджень [123, с. 191]. 

Таким чином, доречним буде констатувати, що норми зазначеної 

Конвенції: 1) визначають засади та орієнтири соціальної політики; 

2) визначають за необхідне підпорядкування економічної політики 

соціальній; 3) визначають поліпшення рівня життя основною метою 

економічного розвитку держав-членів; 4) покладають на держави-члени 

зобов’язання щодо розвитку національного законодавства з урахуванням 

цілей соціальної політики. 

На окрему увагу у системі міжнародно-правових актів МОП 

заслуговує Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку 

з втратою годувальника № 128  [60]. Особливістю цієї Конвенції є те, що 

вона систематизувала та осучаснила попередній досвід діяльності МОП 

щодо допомог по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою 

годувальника. По-перше, Конвенція регламентує питання щодо допомоги 

до інвалідності з урахуванням наступних основних особливостей: кожний 

член забезпечує особам, котрі підлягають забезпеченню, надання допомоги 

по інвалідності; до охоплюваного випадку належить нездатність в 

установленій мірі займатися будь-якою оплачуваною діяльністю, коли 

припускається, що ця нездатність буде постійною, або коли вона не 

усувається до моменту закінчення встановленого періоду тимчасової або 

початкової непрацездатності; забезпеченню підлягають такі особи: або усі, 

хто працює за наймом, серед них учні; або визначені категорії 

самодіяльного населення, які становлять не менше ніж 75 відсотків усього 

самодіяльного населення; або всі жителі чи ті жителі, кошти яких за період 

охоплюваного випадку не перевищують встановлених меж; допомога по 

інвалідності надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким 

способом: коли забезпеченням охоплено тих, хто працює за наймом, або 

категорії самодіяльного населення; коли забезпеченням охоплено всіх 
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жителів або тих жителів, кошти яких за період охоплюваного випадку не 

перевищують установлених меж; допомога, коли настає охоплюваний 

випадок, забезпечується принаймні: особі, що підлягає забезпеченню, 

котра до настання охоплюваного випадку набула згідно з установленими 

правилами стажу, який може бути 15-річним стажем сплати внесків або 

роботи за наймом або 10-річним стажем проживання в країні; коли у 

принципі забезпеченням охоплено все самодіяльне населення: особі, що 

підлягає забезпеченню, яка до настання охоплюваного випадку набула 

згідно з установленими правилами трирічного стажу сплати внесків і за 

яку в період її працездатного віку було внесено встановлену річну або 

середньорічну кількість внесків; допомога надається протягом усієї 

тривалості охоплюваного випадку або доти, доки дана особа не набуде 

права на отримання пенсії по старості. По-друге, допомога по старості 

передбачає наступні особливості: кожний член забезпечує особам, що 

підлягають забезпеченню, допомогу по старості; охоплюваним випадком є 

досягнення встановленого віку; встановлений вік не перевищує 65 років, 

однак компетентний орган влади може встановити більш високу вікову 

межу з належним урахуванням демографічних, економічних та соціальних 

критеріїв, підтверджуваних статистикою; забезпеченню підлягають такі 

особи: або всі, хто працює за наймом, серед них учні; або визначені 

категорії самодіяльного населення, які становлять не менше ніж 75 

відсотків усього самодіяльного населення; або всі жителі чи ті жителі, 

кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують встановлених 

меж; допомога по старості надається у вигляді періодичних виплат 

обчислюваних таким способом, щоб забезпеченням охоплено категорії 

громадян, що працюють за наймом, або категорії самодіяльного населення, 

або ж коли забезпеченням охоплено всіх жителів або тих жителів, кошти 

яких за час охоплюваного випадку не перевищують встановлених меж; 

допомога забезпечується принаймні: особі, що підлягає забезпеченню, 

котра до охоплюваного випадку набула згідно з установленими правилами 
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стажу, який може бути 30-річним стажем сплати внесків чи роботи за 

наймом або 20-річним стажем проживання в країні; коли в принципі 

забезпеченням охоплено все самодіяльне населення: особі, що підлягає 

забезпеченню, яка до охоплюваного випадку набула встановленого стажу 

сплати внесків і за яку у період її працездатного віку було внесено 

установлену середньорічну кількість внесків; допомога надається протягом 

усієї тривалості охоплюваного випадку. По-третє, допомога у зв’язку з 

втратою годувальника має такі особливості: кожний член Організації 

забезпечує особам, що підлягають забезпеченню, надання допомоги у 

зв’язку із смертю годувальника; до охоплюваного випадку належить втрата 

засобів до існування вдовою або дитиною внаслідок смерті годувальника; 

для вдови право на допомогу може обумовлюватися досягненням 

установленого віку, що відповідає віку, встановленому для отримання 

допомоги по старості; жодної вимоги щодо віку не встановлюється, якщо 

вдова: є особою з інвалідністю у встановленому розумінні, виховує 

дитину, яка була на утриманні небіжчика; для того, щоб удова, яка не має 

дітей, мала право на допомогу у зв’язку з втратою годувальника, може 

вимагатися певна тривалість перебування в шлюбі з небіжчиком; 

забезпеченню підлягають такі особи: або дружини, діти та інші 

встановлені національним законодавством утриманці будь-яких 

годувальників, які працювали за наймом чи були учнями; або дружини, 

діти та інші встановлені національним законодавством утриманці 

годувальників, які належали до визначених категорій самодіяльного 

населення, котрі становлять не менше ніж 75 відсотків всього 

самодіяльного населення; або всі вдови, всі діти та всі інші встановлені 

національним законодавством утриманці, що втратили годувальників, 

котрі проживають у країні, якщо це застосовно, кошти яких за час 

охоплюваного випадку не перевищують меж, установлених відповідно до 

положень цієї Конвенції; допомоги у зв’язку з втратою годувальника 

надаються у вигляді періодичних виплат, обчислюваних за правилами цієї 
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Конвенції; допомога надається протягом усієї тривалості охоплюваного 

випадку. 

Таким чином, можна констатувати, що зазначена Конвенція 

характеризується наступним: 1) розвиває та поглиблює систему видів 

соціального забезпечення залежно від таких соціальних ризиків, як 

інвалідність, старість, втрата годувальника; 2) уточнює загальні 

(мінімальні) міжнародні стандарти з питань соціального забезпечення; 

3) передбачає загальні приписи щодо допомог по інвалідності, старості, 

втрати годувальника; 4) передбачає необхідність розвитку національного 

законодавства з питань соціального забезпечення з урахуванням положень 

Конвенції; 5) виступає соціально-правовим базисом розвитку 

національного законодавства кожної держави-члена. 

Стосовно норм та положень Конвенції МОП про встановлення 

міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення 

№ 157, то у юридичній літературі відзначається, що система збереження 

набутих прав передбачає підсумування періодів страхування, роботи за 

наймом, професійної діяльності чи проживання залежно від випадків, 

визначених на підставі законодавства відповідної держави. Також з метою 

участі в добровільному страхуванні або продовження участі у страхуванні; 

набуття, збереження чи поновлення прав та, у відповідному випадку, 

обчислення допомоги [123, с. 192].  

           Окреме місце у діяльності МОП належить питанням щодо реабілітації 

осіб з інвалідністю. Цьому достатньо важливому питанню присвячено 

Конвенцію про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 [57]. У 

змісті цієї Конвенції зазначено, що:  кожний член Організації відповідно до 

національних умов, практики і можливостей розробляє, здійснює та 

періодично переглядає національну політику в галузі професійної реабілітації 

та зайнятості осіб з інвалідністю; зазначена політика спрямована на 

забезпечення того, щоб відповідні заходи з професійної реабілітації 

поширювались на всі категорії осіб з інвалідністю, а також на сприяння 
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можливостям зайнятості осіб з інвалідністю; зазначена політика побудована 

на принципі рівності можливостей осіб з інвалідністю та інших працюючих; 

передбачається дотримання рівності можливостей та ставлення до 

працюючих чоловіків і жінок, котрі працюють і є особами з інвалідністю; 

запровадження спеціальних позитивних заходів, які спрямовані на 

забезпечення справжньої рівності можливостей та ставлення для працюючих 

осіб з інвалідністю та інших працівників, не вважаються дискримінаційними 

щодо інших працівників; запроваджуються консультації з представницькими 

організаціями роботодавців і працівників щодо здійснення зазначеної 

політики, в тому числі заходів, яких слід вжити з метою сприяння 

співробітництву та координації державних і приватних органів, що 

займаються професійною реабілітацією; проводяться також консультації з 

представницькими організаціями осіб з інвалідністю щодо таких осіб; 

передбачається, що компетентні органи влади вживають заходів з метою 

забезпечення і оцінки служб професійної орієнтації, професійного навчання, 

працевлаштування, зайнятості, а також інших пов’язаних з ними служб, щоб 

особи з інвалідністю мали можливість отримувати, зберігати роботу та 

просуватися по службі; наявні служби для трудящих в цілому 

використовуються, де це можливо та доцільно, з потрібною адаптацією; 

вживають заходів для сприяння встановленню та розвитку служб 

професійної реабілітації та зайнятості для осіб з інвалідністю у сільських 

районах і у віддалених місцевостях; кожний член Організації бере за мету 

забезпечувати підготовку і наявність консультантів з реабілітації та іншого 

персоналу, який має відповідну кваліфікацію і відповідає за професійну 

орієнтацію, професійне навчання, працевлаштування і зайнятість інвалідів. 

Досить важливо, що норми Конвенції приділяють значне місце громадським 

організаціям як інститутам громадянського суспільства, які здатні активно 

відстоювати права осіб з інвалідністю [148, с. 524-526], оскільки сфера 

реабілітації стосується процесу, що має на меті уможливити особам з 

інвалідністю досягнення і підтримку їх оптимальних фізичного, чуттєвого, 
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інтелектуального, психічного, а також соціального рівнів діяльності, які б 

забезпечували їх засобами для зміни свого життя в напрямі до вищого рівня 

самостійності [151, с. 18]. 

Таким чином, науково-правовий аналіз положень Конвенції дозволяє 

зробити висновки щодо: 1) запровадження національних програм 

реабілітації осіб з інвалідністю та їх доступу до ринку праці; 

2) забезпечення доступу до ринку праці як важливої складової реабілітації 

осіб з інвалідністю; 3) стимулювання розвитку служб професійної 

орієнтації осіб з інвалідністю; 4) стимулювання розвитку системи 

реабілітації осіб з інвалідністю у сільській місцевості; 5) запровадження 

консультування з громадськими організаціями осіб з інвалідністю; 

6) стимулювання розвитку служб професійної реабілітації для осіб з 

інвалідністю. 

Також МОП було ухвалено низку інших конвенцій з питань 

соціального забезпечення: Конвенцію про рівноправність громадян країни 

та іноземців, осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення 

№ 118 [152], Конвенцію про організації сільських працівників та їхню роль 

в економічному і соціальному розвиткові № 141  [153], Конвенцію про 

встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального 

забезпечення № 157 [154], Конвенцію про сприяння зайнятості та захист 

від безробіття № 168 [155], Конвенцію про приватні агентства зайнятості 

№ 181  [156], Конвенцію про працю в морському судноплавстві (2006 р.)  

[157]. 

Поряд із ухваленням конвенцій, діяльність МОП спрямовується на 

розробку та прийняття рекомендацій. Їх основне призначення полягає у 

тому, щоб підвищувати ефективність та дієвість конвенцій МОП. До 

основних рекомендацій МОП у сфері соціального забезпечення, варто 

віднести наступні: Рекомендацію щодо мінімальних норм соціальної 

політики на залежних територіях № 70  [158], Рекомендацію щодо 

мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях (додаткові 
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положення) № 74 [159], Рекомендацію щодо ролі кооперативів у 

економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються № 127 

[160], Рекомендацію щодо організацій сільських працівників та їхньої ролі 

в економічному і соціальному розвиткові № 149 [161], Рекомендацію щодо 

встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального 

забезпечення» № 167 [162], Рекомендацію щодо сприяння зайнятості та 

захист від безробіття № 176 [163], Рекомендацію щодо приватних агентств 

зайнятості» № 188 [164] тощо. Відповідно до норм Рекомендації щодо 

встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального 

забезпечення № 167  встановлені такі особливості: 1) у частині 

призначення медичного обслуговування, допомоги на випадок хвороби та 

сімейної допомоги: якщо законодавство однієї договірної сторони 

обумовлює набуття, збереження або відновлення права на отримання 

допомоги накопиченням періодів страхування, роботи за наймом, 

професійної діяльності чи проживання, то для сумарного обчислення цих 

періодів установа, яка застосовує це законодавство, враховує, у міру 

потреби, періоди страхування, роботи за наймом, професійної діяльності 

або проживання, накопичені згідно з відповідним законодавством будь-

якої іншої договірної сторони за умови, що ці періоди не збігаються 

повністю або частково, так, якби вони були накопичені згідно з 

законодавством першої договірної сторони; 2) у частині призначення 

допомоги на випадок безробіття: якщо законодавство однієї договірної 

сторони обумовлює набуття, збереження або відновлення права на 

отримання допомоги накопиченням періодів страхування, роботи за 

наймом, професійної діяльності чи проживання, то для сумарного 

обчислення періодів у потрібних розмірах установа, яка застосовує це 

законодавство, зараховує періоди страхування, роботи за наймом, 

професійної діяльності та проживання, накопичені згідно з законодавством 

будь-якої іншої договірної сторони, за умови, що ці періоди не збігаються 

повністю або частково, так, якби вони були накопичені згідно з 
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законодавством першої договірної сторони; якщо установа однієї 

договірної сторони, чиє законодавство для надання права на отримання 

допомоги передбачає накопичення періодів страхування, може зумовити 

сумарне обчислення періодів роботи за наймом або професійної діяльності, 

накопичених згідно з відповідним законодавством іншої договірної 

сторони, тим, що ці періоди зараховуються як періоди страхування за 

умови їх накопичення згідно з законодавством першої договірної сторони, 

то..; 3) у частині призначення пенсії по інвалідності, по старості та у 

випадку втрати годувальника: якщо законодавство однієї договірної 

сторони обумовлює набуття, збереження або відновлення права на пенсію 

накопиченням періодів страхування, роботи за наймом, професійної 

діяльності або проживання, то установа, яка застосовує це законодавство, з 

метою підсумовування періодів зараховує періоди страхування, роботи за 

наймом, професійної діяльності та проживання, накопичені згідно з 

відповідним законодавством будь-якої іншої договірної сторони, за умови, 

що ці періоди не збігаються повністю або частково, так, якби вони були 

накопичені згідно з законодавством першої договірної сторони; якщо 

законодавство однієї договірної сторони ставить призначення пенсій у 

залежність від умови, згідно з якою на момент виникнення страхового 

випадку на відповідну особу або (у випадку пенсії у разі втрати 

годувальника) померлого поширювалось це законодавство, то ця умова 

вважається виконаною, якщо на відповідну особу або померлого, залежно 

від випадку, в цей момент поширювалось законодавство будь-якої іншої 

договірної сторони або, у разі відсутності цього, якщо відповідна особа чи 

особа, яка втратила годувальника, може звернутися за відповідними 

пенсіями згідно з законодавством іншої договірної сторони; якщо 

законодавство однієї договірної сторони передбачає, що для набуття, 

збереження або відновлення права на пенсію може зараховуватися період 

виплати пенсії, то компетентна установа цієї договірної сторони зараховує 

з цією метою період виплати пенсії згідно з законодавством будь-якої 
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іншої договірної сторони; 4) якщо законодавство однієї договірної сторони 

обумовлює призначення деяких видів допомоги наявністю періодів, 

накопичених у професії, яка підпадає під спеціальну систему, або, в разі 

потреби, у певній професії чи на певній роботі, то при призначенні таких 

видів допомоги зараховуються тільки періоди, накопичені на підставі 

законодавства інших договірних сторін у відповідній системі або, в разі її 

відсутності, в тій самій професії чи на тій самій роботі, залежно від 

випадку; 5) якщо при обчисленні накопичених таким чином періодів 

відповідна особа не задовольняє умови, які дають право на зазначену 

допомогу, то ці періоди зараховуються для призначення допомоги за 

загальною системою, або, в разі її відсутності, за системою, яка 

застосовується відповідно або до робітників, або до службовців; 

6) призначення пенсій по інвалідності, старості та на випадок втрати 

годувальника здійснюється шляхом пропорційного розподілу або шляхом 

інтеграції відповідно до рішення, прийнятого за взаємною згодою 

договірних сторін.  

Таким чином, можна констатувати, що аналізована вище 

Рекомендація МОП встановлює такі особливості: 1) сприяє об’єктивному, 

правильному застосуванню конвенцій МОП щодо призначення пенсій та 

окремих видів допомог; 2) сприяє виробленню належної, дієвої та 

ефективної міжнародної правозастосовної практики у сфері соціального 

забезпечення; 3) сприяє ефективному впровадженню міжнародних 

соціальних стандартів у сфері соціального забезпечення, які закріплені на 

підставі норм конвенцій МОП; 4) сприяє формуванню державами-членами 

МОП ефективної системи владних інституцій з питань медичного 

обслуговування, адміністрування, призначення та виплати допомог, а 

також адміністрування, призначення та виплати пенсій; 4) сприяє 

формуванню ефективного національного законодавства окремих держав-

членів МОП.  



107 

Варто підкреслити, що вчені, досліджуючи статус рекомендацій 

МОП, вказують на те, що, на відміну від конвенцій, вони не потребують 

ратифікації і розраховані на добровільне їх застосування у законодавстві 

країн-членів. Їх можна розглядати як факультативне (додаткове) джерело 

міжнародно-правового регулювання, що не має обов’язкової юридичної 

сили [25, с. 117]. Також у юридичній літературі підкреслюється, що 

рекомендації МОП лише деталізують, уточнюють, а іноді й доповнюють 

положення конвенцій, роблять їх зміст більш повним та гнучким, 

розширюють можливості вибору держав при вирішенні питання про 

імплементацію тих чи інших міжнародних трудових норм. Водночас 

рекомендації МОП відрізняються від актів багатьох інших міжнародних 

організацій [145, c. 16].  

Для визначення тенденцій імплементації конвенцій та рекомендацій 

МОП Україна повинна зробити наступне: розробити рекомендації щодо 

адаптації норм законодавства у сфері соціального забезпечення 

(соціального захисту); проводити на постійній основі порівняльний аналіз 

норм національного законодавства та конвенцій МОП; запровадити 

міжнародну соціально-правову експертизу проектів законів та інших актів 

законодавства у сфері соціального забезпечення (соціального захисту) на 

предмет відповідності конвенціям та рекомендаціям МОП; забезпечити 

науковий аналіз готовності національного законодавства до ратифікації та 

імплементації конвенцій та рекомендацій МОП. 

Міднародно-правові акти МОП як джерела права соціального 

забезпечення – це міжнародно-правові акти, які ухвалюються 

уповноваженими органами МОП та спрямовані на ефективне регулювання 

відносин соціального забезпечення.  

Основними ознаками міжнародно-правових актів МОП є те, що 

вони: ухвалюються із урахуванням міжнародно-правових актів ООН; 

ухвалюються уповноваженими органами МОП; приймаються за 

спеціальною процедурою МОП; виступають у формі конвенцій та 
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рекомендацій; спрямовані на регулювання відносин соціального 

забезпечення; спрямовані на формування міжнародних соціальних 

стандартів; набувають чинності на території держав-членів МОП за 

спеціальною процедурою; підлягають імплементації у національне 

законодавство. 

Отже, ключова роль у системі джерел права соціального 

забезпечення належить міжнародно-правовим актам МОП з огляду на таке: 

по-перше, такі акти визначають засади співробітництва й партнерства 

України з МОП, іншими державами у сфері соціального забезпечення;            

по-друге, вони сприяють розвитку міжнародно-правового регулювання у 

сфері соціального забезпечення; по-третє, вони містять норми права 

соціального забезпечення; по-четверте, вони визначають систему 

соціальних стандартів; по-п’яте, вони є базисом розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення, його систематизації, а на 

перспективу – й кодифікації; по-шосте, мають переваги в застосуванні у  

порівнянні з актами внутрішнього законодавства (крім Конституції 

України); по-сьоме, вони поглиблюють систему соціальних прав, які 

визначено на підставі міжнародно-правових актів ООН; по-восьме, 

визначають систему основоположних соціальних прав людини; по-дев’яте, 

визначають засади міжнародної правосуб’єктності особи; по-десяте, 

конкретизуються на підставі двосторонніх міжнародних договорів України 

та інших держав. 

Перспективними напрямами удосконалення шляхів імплементації 

міжнародно-правових актів МОП у галузі соціального забезпечення 

(соціального захисту) є такі: поглиблення співробітництва України з МОП 

з гуманітарних і соціальних питань; посилення механізмів щодо належної 

ратифікації міжнародно-правових актів МОП через розробку концепції 

гармонізації національного законодавства про соціальне забезпечення із 

відповідними міжнародно-правовими актами; визначення дієвих 

механізмів імплементації міжнародних соціальних стандартів МОП у 
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законодавство про соціальне забезпечення; визначення дієвих механізмів 

виконання окремих міжнародно-правових актів МОП; запровадження 

міжнародної соціально-правової експертизи проектів законів та інших 

актів законодавства у сфері соціального забезпечення (соціального 

захисту) на предмет відповідності конвенціям та рекомендаціям МОП; 

забезпечення дієвості й ефективності права на соціальне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних із ним прав; посилення нагляду й контролю за 

дотриманням права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 

ним прав; забезпечення здійснення розробки перспективних планів 

розвитку законодавства про соціальне забезпечення виключно із 

урахуванням положень конвенцій та рекомендацій МОП.  

Основна роль актів МОП у системі джерел права соціального 

забезпечення полягає в тому, що: 1) визначають засади співробітництва й 

партнерства України з МОП, іншими суб’єктами у сфері соціального 

забезпечення; 2) передбачають здійснення міжнародної нормотворчості у 

сфері праці та соціального захисту; 3) є базисом розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення, його систематизації й 

кодифікації; 4) передбачають надання технічної допомоги країнам, у тому 

числі й у створенні їх національного законодавства; 5) поглиблюють 

систему соціальних прав, які визначено на підставі міжнародно-правових 

актів ООН; 6) виступають у формі конвенцій та рекомендацій, які мають 

універсальний характер; 7) визначають засади міжнародної 

правосуб’єктності особи; 8) конкретизуються на підставі двосторонніх 

міжнародних договорів України та інших держав 

 

2.3 Двосторонні міжнародні договори у системі джерел права 

соціального забезпечення 

До системи джерел права соціального забезпечення також належать 

двосторонні міжнародні договори, які, на відміну від багатосторонніх 

договорів, укладаються державами з питань двосторонніх, міждержавних 
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відносин щодо визначення соціального міжнародно-правового 

регулювання, тому що важливість двосторонніх договорів в умовах 

сьогодення пов’язана із тим, що вони покликані розвивати, конкретизувати 

відповідні положення багатосторонніх міжнародних договорів, у тому 

числі і тих, які укладені у межах різного роду міжнародних інституцій 

щодо мети, цілей, завдань, розвитку соціального забезпечення. У 

юридичній літературі досить важливою є позиція щодо актуальності 

міжвідомчих договорів, які сприяють обміну досвідом, практичному 

вирішенню глобальних та локальних проблем на основі взаємовигідної 

співпраці компетентних державних установ [165, с. 121-125]. 

Слід підкреслити, що основне призначення двосторонніх 

міжнародних договорів полягає у наступному: розвивати двостронню 

міжнародно-правову базу між Україною та іншими державами; розвивати, 

конкретизувати та деталізувати міжнародно-правові акти ООН, МОП, 

інших міжнародних інституцій у сфері соціального забезпечення; сприяти 

розбудові в Україні сучасної моделі соціального забезпечення; сприяти 

розвитку національного законодавства про соціальне забезпечення; 

забезпечувати визнання, гарантування, правову охорону, захист прав та 

інтересів громадян нашої держави, які перебувають за кордоном, і, 

навпаки, громадян інших держав, які на законних підставах перебувають 

на території України. У контексті зазначеного дослідження достатньо 

коректною є теза, що «двосторонні договори з питань праці та трудових 

відносин історично утвердилися у системі норм міжнародного 

регулювання праці» [26, с. 84-89]. 

Важливе значення для громадян України, які перебувають на 

законних підставах на території держав, які є договірними сторонами в 

міжнародних угодах з питань соціального забезпечення, має домовленість 

про рівний статус у цій сфері з громадянами договірних сторін. Значною 

мірою увага та важливість двосторонніх договорів України з іншими 

державами пов’язана із активізацією процесів щодо зовнішньої трудової 
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міграції [166]. З метою належного законодавчого упорядкування відносин 

щодо зовнішньої трудової міграції Верховною Радою України було 

ухвалено Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» [167]. Згідно з  

цим Законом (ст. 5) державна політика у сфері зовнішньої трудової 

міграції реалізовується за такими напрямами: здійснення ефективного 

державного регулювання зовнішньої трудової міграції; забезпечення 

соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їхніх сімей; 

здійснення співробітництва з державними органами іноземних держав, 

міжнародними та громадськими об’єднаннями, заінтересованими у 

вирішенні питань зовнішньої трудової міграції; здійснення заходів із 

запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції; створення умов для 

повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і 

членів їхніх сімей; посилення інституційної спроможності закордонних 

дипломатичних установ України щодо надання правової, інформаційної та 

іншої допомоги трудовим мігрантам і членам їхніх сімей на території 

держави перебування; провадження науково-дослідної та інформаційно-

роз’яснювальної діяльності у сфері зовнішньої трудової міграції; 

удосконалення системи збирання та оброблення статистичної інформації 

про трудових мігрантів і членів їхніх сімей, а також моніторингу стану 

зовнішньої трудової міграції; сприяння задоволенню національно-

культурних, освітніх та мовних потреб трудових мігрантів і членів їхніх 

сімей; укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових 

мігрантів і членів їхніх сімей у державі перебування. Також у цьому Законі 

(ст. 8) визначено, що права трудових мігрантів, зокрема на належні умови 

праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються 

законодавством держави перебування та міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно 

із законами України. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів 



112 

здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови 

пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного 

забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. У той же час, піклування про дітей трудових мігрантів та інших 

членів їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні та залишаються на 

території України, здійснюється відповідно до законодавства та 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Задля забезпечення соціального захисту 

трудових мігрантів, важливим чинником є активізація зусиль нашої 

держави до укладення двосторонніх договорів з іншими державами з 

питань соціального захисту (соціального забезпечення). Такі договори  

укладені Україною з деякими державами, що входять до ЄС. Тим більше, 

що переважна частина громадян України, які працюють за кордоном, 

працюють саме на ринку праці держав-членів ЄС. 

Відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про 

міжнародні договори України» Україною укладено низку договорів з 

іншими державами у сфері соціального забезпечення (соціального 

захисту). Варто наголосити, що протягом 1993-2018 рр. Україною було 

укладено низку двосторонніх угод з іншими державами з питань трудової 

діяльності та соціального захисту, зокрема Російською Федерацією [168, 

169], Республікою Молдова [170], Республікою Білорусь [171, 172], 

Латвійською Республікою [173], Республікою В’єтнам [174, 175], 

Республікою Азербайджан [176, 177, 178] тощо. Зазначимо, що такі 

договори спрямовані: 1) на формування двосторонньої міжнародно-

правової бази взаємовідносин України та інших держав з питань трудової 

діяльності та соціального забезпечення (соціального захисту); 2) на 

регламентацію питань щодо забезпечення реалізації, гарантування та 

правової охорони трудових та соціальних прав громадян договірних 

держав; 3) на розвиток та поглиблення міжнародно-правових актів ООН, 
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МОП, інших міжнародних інституцій з питань праці та соціального 

забезпечення (соціального захисту). 

Необхідно також підкреслити, що Угода між Урядом України і 

Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист 

громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн 

(1993 р.) поширюється на осіб та членів їх сімей, які є громадянами або 

постійно проживають на території однієї із Сторін та здійснюють свою 

трудову діяльність на умовах найму на території іншої Сторони. Згідно із 

змістом вищезазначеної угоди соціальне забезпечення для працівників, які 

працюють на території Сторони працевлаштування, та членів їх сімей 

здійснюється на основі законодавства цієї Сторони (під соціальним 

забезпеченням слід розуміти всі види допомог та виплат, які надаються 

громадянам у разі захворювання, вагітності та родів і в інших випадках). 

Крім того, Угодою встановлено, що сторони додержуватимуться такого 

порядку щодо відшкодування працівникам шкоди внаслідок каліцтва або 

іншого ушкодження здоров’я, одержаного у зв’язку з виконанням трудових 

обов’язків: а) відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва або 

іншого ушкодження здоров’я, а також смерті потерпілого здійснюється 

Стороною, законодавство якої поширювалось на працівника на момент 

одержання каліцтва; б) відшкодування шкоди внаслідок професійного 

захворювання або смерті потерпілого, яка настала у зв’язку з ним, 

здійснюється Стороною, законодавство якої поширювалось на працівника 

під час його трудової діяльності, яка викликала професійне захворювання, 

навіть якщо зазначене захворювання вперше було виявлене на території 

іншої Сторони; в) відшкодування шкоди внаслідок професійного 

захворювання, призначене однією з Сторін, при загостренні захворювання 

переглядається згідно з законодавством цієї ж Сторони. Також слід 

підкреслити, що усі витрати, пов’язані із здійсненням соціального 

забезпечення, за цією Угодою несе Сторона працевлаштування.  
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Науково-правовий аналіз зазначеної Угоди дозволяє констатувати 

наступне: 1) поширюється на усі наявні види соціального забезпечення у 

межах дії законодавства Договірної Сторони; 2) передбачає спеціальну 

процедуру відшкодування шкоди, завданої працівникам Договірної 

Сторони; 3) видатки за соціальним забезпеченням несе Сторона 

працевлаштування; 4) ураховуючи те, що Угода вже діє понад двадцять 

років, очевидно, їй має бути дана належна міжнародно-правова та 

соціально-правова оцінка і проведена експертиза щодо ефективності її 

положень.  

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки 

Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та 

Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав 

(1993 р.), дія цієї Угоди поширюється на осіб та членів їх сімей, які є 

громадянами або постійно проживають на території однієї із Сторін та 

здійснюють свою трудову діяльність на підприємствах, в організаціях, 

установах на умовах трудового договору (контракту) на території іншої 

Сторони. Цією Угодою встановлено, що: 1) соціальний захист для 

працівників, які працюють на території Сторони працевлаштування, та 

членів їх сімей здійснюється на основі законодавства цієї Сторони; 2) під 

соціальним захистом слід розуміти всі види допомог і виплат, які 

надаються особам у разі захворювання, вагітності та родів, народження 

дитини, відпустки по нагляду за дитиною, поховання та в інших випадках; 

3) допомога та виплати сім’ям, пов’язані з вихованням та утриманням 

дітей, а також інші виплати та компенсації по підтриманню належного 

рівня життя виплачуються Стороною постійного проживання сім’ї 

працівника згідно з її законодавством; 4) питання пенсійного забезпечення 

регулюються окремою угодою Сторін; 5) сторони додержуватимуться 

такого порядку щодо відшкодування працівникові шкоди внаслідок 

каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, 

одержаного у зв’язку з виконанням трудових обов’язків: а) відшкодування 
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шкоди і додаткових витрат внаслідок трудового каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків, 

а також смерті потерпілого, здійснюється Стороною працевлаштування 

згідно з законодавством, яке поширювалось на працівника на момент 

одержання каліцтва або іншого ушкодження здоров’я; б) відшкодування 

шкоди і додаткових витрат внаслідок професійного захворювання, 

пов’язаного з виконанням трудових обов’язків або смерті потерпілого, яка 

настала у зв’язку з ним, здійснюється Стороною, законодавство якої 

поширювалось на працівника під час його трудової діяльності, яка 

викликала професійне захворювання, в тому разі, якщо зазначене 

захворювання вперше було виявлено на території іншої Сторони; в) у разі 

втрати працездатності або смерті працівника внаслідок трудового каліцтва 

або іншого ушкодження здоров’я з вини роботодавця останній сплачує 

проїзд в обидва кінці, у тому числі і для супроводжуючого. 

Науково-правовий аналіз цієї Угоди дозволяє констатувати наступне: 

1) поширюється на усі наявні види соціального забезпечення (соціального 

захисту) в межах дії законодавства Договірної Сторони; 2) передбачає, що 

відшкодування шкоди і додаткових витрат внаслідок трудового каліцтва 

або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням ним трудових 

обов’язків, а також смерті потерпілого, здійснюється Стороною 

працевлаштування згідно із законодавством, яке поширювалось на 

працівника на момент одержання каліцтва або іншого ушкодження 

здоров’я; 3) питання пенсійного забезпечення регулюються окремою 

угодою Сторін; 4) у разі втрати працездатності або смерті працівника 

внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров’я з вини 

роботодавця останній сплачує проїзд в обидва кінці, у тому числі і для 

супроводжуючого; 5) ураховуючи те, що Угода діє вже понад двадцять 

років, очевидно, їй має бути надана належна міжнародно-правова та 

соціально-правова оцінка і проведена експертиза щодо ефективності 

відповідних положень.  
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На підставі Угоди між Урядом Республіки Вірменія про трудову 

діяльність та соціальний захист громадян (1995 р.) передбачено наступні 

особливості: 1) дія цієї Угоди поширюється на осіб та членів їх сімей, які є 

громадянами або постійно проживають на території однієї із Сторін 

(надалі іменується Сторона виїзду) та здійснюють свою трудову діяльність 

на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності на 

території іншої Сторони згідно з її законодавством; 2) у межах цієї Угоди 

працівники однієї Сторони можуть здійснювати трудову діяльність на 

території іншої Сторони на підставі: трудового договору (контракту), який 

укладається між роботодавцем та працівником на визначений термін; 

договору, укладеного між суб’єктами господарської діяльності обох 

Сторін, метою якого є виконання визначеного обсягу робіт або послуг на 

території Сторони працевлаштування; 3) питання пенсійного забезпечення 

працівників регулюються Угодою про гарантії прав громадян держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного 

забезпечення від 13.03.1992 і двосторонніми угодами в цій галузі; 

4) соціальне забезпечення (крім пенсійного) працівників та членів їх сімей 

здійснюється на підставі законодавства Сторони працевлаштування; 5) усі 

витрати, пов’язані із здійсненням соціального забезпечення (крім 

пенсійного), несе Сторона працевлаштування; 6) медичне обслуговування 

працівників також здійснюється за рахунок роботодавця Сторони 

працевлаштування і на рівних умовах з її громадянами; 7) Сторони 

додержуватимуться такого порядку щодо відшкодування працівникові  

шкоди внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, одержаного у 

зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків: відшкодування шкоди 

внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також 

смерті працівника здійснюється Стороною, законодавство якої 

поширюється на нього на момент одержання каліцтва; відшкодування 

шкоди внаслідок професійного захворювання або смерті працівника, яка 

настала у зв’язку з цим, здійснюється Стороною, законодавство якої 
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поширюється на працівника під час його трудової діяльності, яка 

спричинила професійне захворювання, навіть якщо зазначене 

захворювання вперше було виявлене на території іншої Сторони; 8) у разі 

втрати працездатності або смерті працівника внаслідок трудового каліцтва 

або іншого ушкодження здоров’я з вини роботодавця останній оплачує 

дорожні витрати та в належних випадках – проїзд в обидва кінці для 

супроводжуючого; 9) роботодавець відшкодовує фактичні витрати на 

лікування і реабілітацію потерпілого згідно з актами (рахунками), 

поданими державними організаціями та установами охорони здоров’я, 

соціального забезпечення Сторони, яка здійснює лікування і реабілітацію.  

Науково-правовий аналіз цієї Угоди дозволяє констатувати, наступне: 

1) поширюється на усі наявні види соціального забезпечення у межах дії 

законодавства Договірної Сторони; 2) передбачає спеціальну процедуру 

відшкодування шкоди, завданої працівникам Договірної Сторони; 

3) видатки за соціальним забезпеченням несе Сторона працевлаштування; 

4) роботодавець відшкодовує фактичні витрати на лікування і реабілітацію 

потерпілого згідно з актами (рахунками), поданими державними 

організаціями та установами охорони здоров’я, соціального забезпечення 

Сторони, яка здійснює лікування і реабілітацію; 5) ураховуючи те, що 

Угода вже діє понад двадцять років, очевидно, їй має бути дана належна 

міжнародно-правова та соціально-правова оцінка та проведена експертиза 

щодо ефективності відповідних положень.  

Також Україною укладено низку двосторонніх договорів з іншими 

державами у сфері соціального забезпечення. Варто наголосити, що такі 

договори спрямовані: 1) на формування двосторонньої міжнародно-

правової бази взаємовідносин України та інших держав з питань  

соціального забезпечення (соціального захисту); 2) на регламентацію 

питань щодо забезпечення реалізації, гарантування та правової охорони 

сціальних прав громадян договірних держав; 3) на розвиток та 
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поглиблення міжнародно-правових актів ООН, МОП, інших міжнародних 

інституцій з питань соціального забезпечення (соціального захисту).  

Договір про співробітництво у галузі соціального забезпечення було 

підписано Україною та Латвійською Республікою (1998 р.) [179, 180]. Він 

має наступні особливості: по-перше, цей Договір покликаний регулювати 

соціальне забезпечення осіб, а також членів їхніх сімей, на яких 

поширювалось або поширюється законодавство України чи Латвійської 

Республіки в галузі соціального забезпечення; по-друге, його норми 

поширюються на такі види соціального забезпечення в Україні, як-от: 

допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по материнству; 

медичні послуги; пенсії по інвалідності; пенсії за віком; пенсії за вислугу 

років; пенсії в разі втрати годувальника; відшкодування шкоди у випадку 

трудового каліцтва, професійного захворювання або смерті з цих причин; 

допомога на поховання; допомога по безробіттю; сімейні допомоги; 

соціальні пенсії; по-третє, його норми поширюються на такі види 

соціального забезпечення в Латвійській Республіці: допомога по 

тимчасовій непрацездатності; допомога по материнству; медичні послуги; 

пенсії по інвалідності; пенсії за віком; пенсії за вислугу років; пенсії в разі 

втрати годувальника; відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва, 

професійного захворювання або смерті з цих причин; допомога на 

поховання; допомога по безробіттю; сімейні допомоги; державні допомоги 

соціального забезпечення; по-четверте, він поширюється також на внески 

соціального страхування; по-п’яте, його норми будуть застосовуватись до 

законодавства, яке змінює або доповнює правові норми, які регулюють 

вищезазначені види соціального забезпечення; по-шосте, норми цього 

Договору також будуть застосовуватись до законодавства, яке вводить 

нову систему чи нову галузь соціального забезпечення, за умови, що 

Компетентний орган управління однієї Сторони протягом трьох місяців з 

дня офіційної публікації нового законодавства повідомить у письмовому 

вигляді Компетентний орган управління іншої Сторони про поширення дії 
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Договору на нове законодавство; по-сьоме, сторони надають на своїй 

території постійно проживаючим або працюючим громадянам іншої 

Сторони, а також членам їх сімей, незалежно від їх громадянства, однакові 

права зі своїми громадянами як стосовно поширення на них законодавства, 

так і стосовно прав на соціальне забезпечення, за виключенням порядку 

обчислення страхового стажу, набутого до 01 січня 1991 року, громадянам 

Латвійської Республіки, репатріантам, членам їх сімей і нащадкам; по-

восьме, законодавство Сторін, яке обмежує виплату пенсій і допомог лише 

з причини проживання особи за межами території Сторони, не 

поширюється на осіб, які постійно проживають на території іншої 

Договірної Сторони, за виключенням допомог по безробіттю, сімейних 

допомог, а також державних допомог соціального забезпечення в 

Латвійській Республіці.  

З огляду на вищевикладене, щодо зазначеного Договору можна 

зробити наступні висновки: 1) спрямований на розширення двосторонніх 

міжнародно-правових відносин України та Латвійської Республіки; 

2) визначає достатньо розгалужений перелік видів соціального 

забезпечення, на які поширюватиметься його дія; 3) передбачає режим 

«національного визнання» видів соціального забезпечення щодо громадян 

іншої Сторони; 4) встановлює низку винятків відповідно до соціального 

забезпечення Латвійської Республіки.  

Україною також було укладено Договір про соціальне забезпечення 

із Словацькою Республікою [181, 182]. До основних новел цього Договору 

варто віднести такі: 1) цей Договір поширюється на здійснення таких видів 

грошових виплат: в Україні відповідно до законодавства про соціальне 

забезпечення: пенсія за віком; пенсія по інвалідності; пенсія в разі втрати 

годувальника; пенсія за вислугу років; допомога по тимчасовій 

непрацездатності; допомога сім’ям з дітьми; допомога на поховання; 

допомога для догляду за членом сім’ї; у Словацькій Республіці відповідно 

до законодавства про пенсійне забезпечення і страхування на випадок 
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хвороби: пенсія за віком; пенсія по інвалідності; часткова пенсія по 

інвалідності; пенсія вдові; пенсія за дружиною; сирітська пенсія; грошова 

виплата внаслідок хвороби; грошова допомога матерям для догляду за 

дітьми; допомога по догляду за членом сім’ї; компенсаційна допомога при 

вагітності та пологах; допомога на поховання; 2) цим Договором не 

порушуються зобов’язання Договірних Сторін, що випливають з Договору 

про співробітництво у галузі соціального забезпечення було підписано 

Україною та Латвійською Республікою з їхніх міжнародних договірних 

документів, укладених із третьою державою; 3) цей Договір поширюється 

на громадян, на яких поширюється або поширювалось законодавство 

однієї або двох Договірних Сторін; 4) при застосуванні законодавства 

однієї Договірної Сторони громадяни цієї Договірної Сторони 

прирівнюються до громадян іншої Договірної Сторони, якщо цим 

Договором не передбачено інше; 5) грошові виплати, призначені на 

підставі законодавства однієї Договірної Сторони, будуть надаватися 

громадянам іншої Договірної Сторони, які перебувають за межами 

територій обох Договірних Сторін, на рівних умовах і в однаковому обсязі, 

як вони надаються громадянам першої Договірної Сторони, які 

перебувають за межами територій обох Договірних Сторін; 6) на 

працівника поширюються правові норми тієї Договірної Сторони, на 

території якої здійснюється трудова діяльність, якщо цим Договором не 

передбачено інше.  

З огляду на вищевикладене, щодо зазначеного Договору можна 

відзначити наступні висновки: 1) спрямований на розширення 

двосторонніх міжнародно-правових відносин України та Словацької 

Республіки; 2) визначає достатньо розгалужений перелік видів та 

організаційно-правових форм соціального забезпечення, на які 

поширюватиметься його дія; 3) передбачає режим «національного 

визнання» видів соціального забезпечення щодо громадян іншої Сторони; 
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4) встановлює низку винятків відповідно до Договору або законодавства 

кожної із Сторін. 

Таким чином, двосторонні міжнародні договори України як джерела 

права соціального забезпечення – це міжнародно-правові акти, які 

ухвалюються між уповноваженими органами України та інших держав та 

спрямовані на ефективне регулювання відносин соціального забезпечення.  

Основними ознаками двосторонніх міжнародних договорів України 

як джерел права соціального забезпечення є наступні: ухвалюються із 

урахуванням міжнародно-правових актів ООН, МОП та інших 

регіональних міжнародних інституцій; ухвалюються уповноваженими 

органами України та іншими державами; приймаються за спеціальною 

процедурою; спрямовані на регулювання відносин соціального 

забезпечення; покликані розвивати міжнародні соціальні стандарти; 

набувають чинності на території договірних держав за спеціальною 

процедурою; підлягають імплементації у національне законодавство. 

Отже, ключова роль у системі джерел права соціального 

забезпечення належить двостороннім міжнародним договорам України з 

огляду на таке: по-перше, такі акти визначають засади співробітництва і 

партнерства України з іншими державами у сфері соціального 

забезпечення; по-друге, вони сприяють розвитку міжнародно-правового 

регулювання у сфері соціального забезпечення; по-третє, вони містять 

норми права соціального забезпечення; по-четверте, вони розвивають 

систему соціальних стандартів, по-п’яте, вони є базисом розвитку 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення, його 

систематизації, а на перспективу й кодифікації; по-шосте, мають переваги 

в застосуванні у порівнянні з актами внутрішнього законодавства (крім 

Конституції України); по-сьоме, вони підлягають дотриманню та 

виконанню. 

Перспективними напрямами удосконалення шляхів імплементації 

двосторонніх міжнародних договорів України у галузі соціального 



122 

забезпечення (соціального захисту) є договорів України у галузі 

соціального забезпечення (соціального захисту) є наступні: поглиблення 

співробітництва України з іншими державами з гуманітарних і соціальних 

питань; посилення механізмів щодо належного укладення двосторонніх 

міжнародних договорів з іншими державами у сфері соціального 

забезпечення для захисту соціальних прав громадян України, які працюють 

за кордоном; запровадження міжнародної соціально-правової експертизи 

проектів законів та інших актів законодавства у сфері соціального 

забезпечення (соціального захисту) на предмет відповідності двостороннім 

міжнародним договорам України у сфері соціального забезпечення; 

забезпечення дієвості й ефективності права на соціальне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних із ним прав; посилення нагляду і контролю за 

дотриманням права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 

ним прав; забезпечення здійснення розробки перспективних планів 

розвитку законодавства про соціальне забезпечення винятково із 

урахуванням двосторонніх міжнародних договорів України.
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Висновки до розділу  2 

1. Міжнародні договори ООН як джерела права соціального 

забезпечення – це система міжнародно-правових актів, ухвалених 

уповноваженими органами ООН за встановленою процедурою та 

спрямованих на регулювання відносин із соціального забезпечення. 

 2. Основними ознаками міжнародних договорів ООН у системі 

джерел права соціального забезпечення є наступні: такі акти визначають 

засади співробітництва та партнерства України з іншими державами у 

соціальній сфері; ухвалюються уповноваженими органами ООН; 

ухвалюються на набувають чинності за спеціальною процедурою ООН; 

сприяють розвитку міжнародно-правового регулювання у сфері 

соціального забезпечення; визначають систему міжнародних соціальних 

стандартів; виступають базисом розвитку внутрішнього законодавства про 

соціальне забезпечення, його систематизацію, а на перспективу й 

кодифікацію; визначають систему основоположних соціальних прав 

людини; визначають засади міжнародної правосуб’єктності особи.  

3. Перспективними напрямами удосконалення напрямів 

імплементації міжнародно-правових актів ООН у галузі соціального 

забезпечення (соціального захисту) є наступні: 1) посилення 

співробітництва України та ООН з гуманітарних та соціальних питань; 2) 

визначення дієвих механізмів імплементації міжнародних соціальних 

стандартів ООН у законодавство про соціальне забезпечення; 3) 

запровадження міжнародної соціально-правової експертизи проєктів 

законів та інших актів законодавства у сфері соціального забезпечення 

(соціального захисту) на предмет відповідності міжнародно-правовим 

актам ООН; 4) визначення дієвих механізмів виконання окремих 

міжнародно-правових актів ООН, наприклад Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю; 5) забезпечення дієвості й ефективності права на 

соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 6) 

посилення нагляду та контролю за дотриманням права на соціальне 
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забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав з огляду на зміст 

міжнародно-правових актів ООН; 7) визначення перспективних планів 

щодо розвитку новітнього законодавства про соціальне забезпечення з 

огляду на положення міжнародно-правових актів ООН. 

4. Міжнародно-правові акти МОП як джерела права соціального 

забезпечення – це міжнародно-правові акти, які ухвалюються 

уповноваженими органами МОП та спрямовані на ефективне регулювання 

відносин соціального забезпечення.  

5. Основними ознаками міжнародно-правових актів МОП є наступні: 

ухвалюються із урахуванням міжнародно-правових актів ООН; 

ухвалюються уповноваженими органами МОП; приймаються за 

спеціальною процедурою МОП; виступають у формі конвенцій та 

рекомендацій; спрямовані на регулювання відносин соціального 

забезпечення; спрямовані на формування міжнародних соціальних 

стандартів; набувають чинності на території держав-членів МОП за 

спеціальною процедурою; підлягають імплементації у національне 

законодавство. 

6. Ключова роль у системі джерел права соціального забезпечення 

належить міжнародно-правовим актам МОП з огляду на таке: по-перше, ці 

акти визначають засади співробітництва і партнерства України з МОП, 

іншими державами у сфері соціального забезпечення; по-друге, вони 

сприяють розвитку міжнародно-правового регулювання у сфері 

соціального забезпечення; по-третє, вони містять норми права соціального 

забезпечення; по-четверте, вони визначають систему соціальних 

стандартів, по-п’яте, вони є базисом розвитку внутрішнього законодавства 

про соціальне забезпечення, його систематизації, а на перспективу й 

кодифікації; по-шосте, мають переваги у застосуванні в порівнянні з 

актами внутрішнього законодавства (крім Конституції України); по-сьоме, 

вони поглиблюють систему соціальних прав, які визначено на підставі 

міжнародно-правових актів ООН; по-восьме, визначають систему 
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основоположних соціальних прав людини; по-дев’яте, визначають засади 

міжнародної правосуб’єктності особи; по-десяте, конкретизуються на 

підставі двосторонніх міжнародних договорів України та інших держав. 

7. Двосторонні міжнародні договори України як джерела права 

соціального забезпечення – це міжнародно-правові акти, які ухвалюються 

між уповноваженими органами України та інших держав та спрямовані на 

ефективне регулювання відносин соціального забезпечення.  

8. Основними ознаками двосторонніх міжнародних договорів 

України як джерел права соціального забезпечення є наступні: 

ухвалюються із урахуванням міжнародно-правових актів ООН, МОП та 

інших регіональних міжнародних інституцій; ухвалюються 

уповноваженими органами України та іншими державами; приймаються за 

спеціальною процедурою; спрямовані на регулювання відносин 

соціального забезпечення; покликані розвивати міжнародні соціальні 

стандарти; набувають чинності на території договірних держав за 

спеціальною процедурою; підлягають імплементації у національне 

законодавство.  

9. Ключова роль у системі джерел права соціального забезпечення 

належить двостороннім міжнародним договорам України з огляду на таке: 

1) визначають засади співробітництва й партнерства України з іншими 

державами у сфері соціального забезпечення; 2) сприяють розвитку 

міжнародно-правового регулювання у сфері соціального забезпечення; 3) 

містять норми права соціального забезпечення; 4) розвивають систему 

соціальних стандартів; 5) відіграють важливу роль у розвитку 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення, у їх 

систематизації та кодифікації; 6) мають переваги в застосуванні порівняно 

з актами внутрішнього законодавства. 

10. Перспективними напрямами удосконалення шляхів імплементації 

двосторонніх міжнародних договорів України у галузі соціального 

забезпечення (соціального захисту) є наступні: поглиблення 
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співробітництва України з іншими державами з гуманітарних і соціальних 

питань; посилення механізмів щодо належного укладення двосторонніх 

міжнародних договорів з іншими державами у сфері соціального 

забезпечення для захисту соціальних прав громадян України, які працюють 

за кордоном; запровадження міжнародної соціально-правової експертизи 

проектів законів та інших актів законодавства у сфері соціального 

забезпечення (соціального захисту) на предмет відповідності двостороннім 

міжнародним договорам України у сфері соціального забезпечення; 

забезпечення дієвості й ефективності права на соціальне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних із ним прав; посилення нагляду і контролю за 

дотриманням права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 

ним прав; забезпечення здійснення розробки перспективних планів 

розвитку законодавства про соціальне забезпечення винятково із 

урахуванням двосторонніх міжнародних договорів України. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ТЕНДЕНЦІЇ  УДОСКОНАЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ  

 

3.1 Міжнародні соціальні стандарти та їх роль в удосконаленні 

системи джерел права соціального забезпечення 

Рух України по шляху демократичних, соціальних реформ 

передбачає новітнє реформування усієї системи джерел права соціального 

забезпечення, виходячи із сучасних тенденцій розвитку суспільства і 

держави, пов’язаних із удосконаленням системи соціальних прав [183, 

с. 13-15], інтеграцією до міжнародного простору.  

Цілком природно, що успішність та ефективність проголошених 

соціальних реформ, реформування системи джерел права соціального 

забезпечення залежить від відображення та урахування міжнародного 

досвіду із соціального забезпечення. Варто підкреслити, що в Україні та 

світі спостерігається достатньо стійка тенденція до збільшення чисельності 

соціально вразливих категорій осіб [184; 185]. Тому доречною є теза 

В.Л. Костюка, що стратегія соціально-економічних реформ в умовах 

соціальної та правової держави має передбачати не лише якісні механізми 

імплементації засад верховенства права, прав та свобод людини, 

інноваційні, економічні, секторальні зміни, а й проведення системного 

реформування соціальної сфери на основі сталого зростання соціальних 

стандартів і гарантій, підвищення дієвості, ефективності, прозорості 

механізмів реалізації, гарантування, правової охорони права на соціальний 

захист, інших тісно пов’язаних із ним прав [40, с. 119-120]. При цьому 

М.І. Іншин, Д.І. Сіроха наголошують на тому, що глибинна та системна 

трансформація суспільства і держави, яка викликана нагальною потребою 

якісних та системних змін у державно-правовій сфері, реагування на 

виклики політичного, фінансово-економічного характеру, вимагає 
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належного соціального захисту як важливої складової соціального 

благополуччя суспільства, у тому числі підтримки соціально вразливих 

категорій громадян [186, с. 14]. У контексті розвитку сучасної системи 

джерел права соціального забезпечення міжнародний досвід набуває 

ключового значення. Р.А. Мюллерсон відзначає, що зовнішня дія завжди 

вимагає внутрішніх реакцій і відображається всередині держави, а оскільки 

дія зовні підпадає під регулюючий вплив міжнародного права, звичайно 

потрібна взаємодія й узгодженість міжнародного і національного права 

[187, с. 60-61]. Важливо наголосити, що міжнародне право є 

віддзеркаленням міжнародно-правового регулювання та досвіду, який 

отримано міжнародною спільнотою в окремих секторах суспільного життя.  

 Міжнародний досвід у сфері соціального забезпечення спрямований 

на: забезпечення соціального миру та порозуміння; забезпечення 

належного міжнародно-правового регулювання відносин соціального 

забезпечення; урахування кращих практик функціонування соціального 

забезпечення окремих держав; сприяння формуванню міжнародних 

соціальних стандартів. Він виступає базисом становлення законодавства 

держав із перехідним типом суспільного, соціального розвитку.  

Ключовим аспектом міжнародного та європейського досвіду є те, що 

він відображає систему соціальних стандартів, які містять цінності та 

пріоритети, що дозволяють означити тенденції соціального розвитку 

суспільства і держави, адже, за своєю суттю, стандарт (від англ. – standart) 

– норма, критерій, рівень, еталон, зразок тощо. Тому у контексті стандартів 

у праві соціального забезпечення міжнародні соціальні стандарти 

включають систему норм права, які покликані регламентувати мінімальну 

межу забезпеченості особи з метою гарантування гідного рівня життя. 

 Особливого значення набувають міжнародні соціальні стандарти 

щодо сучасного стану джерел права соціального забезпечення, ураховуючи 

такі чинники: невідповідність їх стану розвитку суспільства та держави; 

відсутність єдиної концепції розвитку, з огляду на відсутність єдиного 
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бачення щодо організації та проведення комплексної соціальної реформи; 

неповну ефективність положень Конституції України як Основного Закону 

України у сфері соціального забезпечення; відсутність дієвих механізмів 

адаптації актів законодавства про соціальне забезпечення до міжнародних 

соціальних стандартів; відсутність дієвих механізмів імплементації 

міжнародних соціальних стандартів при формуванні новітнього 

законодавства; неефективність, суперечливість законодавства про 

соціальне забезпечення; недієвість та неефективність системи підзаконних 

нормативних актів; ускладненість механізмів реалізації, гарантування та 

правової охорони права на соціальний захист (соціальне забезпечення); 

неефективність нагляду та контролю щодо джерел права соціального 

забезпечення тощо. Крім того, досить слушною є позиція С.В. Черниченка 

стосовно того, що відсутність узгодження внутрішньодержавного і 

міжнародного права може призвести до порушення державою своїх 

міжнародних зобов’язань, а також до неможливості реалізації нею 

міжнародних прав [188, с. 24]. З таким твердженням можна погодитися, 

оскільки дотримання та імплементація відповідних міжнародних 

стандартів може провадитися через встановлення норм та правил у 

відповідності з національними нормативно-правовими актами. У 

юридичній літературі наголошується, що координація норм національного 

та міжнародного права є гарантією відповідності національного права 

міжнародним стандартам і правилам [189, с. 335].  

Таким чином, в умовах сьогодення одним із чинників реформування 

та новітнього розвитку джерел права соціального забезпечення є 

забезпечення належної імплементації міжнародних соціальних стандартів.  

Зазначену проблематику частково розглядали у працях такі вчені-

юристи, як-от: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишновецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, С.С.Лукаш, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.М. Обушенко, С.М. Синчук, 
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Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, М.М. Шумило, 

Л.П. Шумна, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та інші. Незважаючи на 

системні доктринальні дослідження системи джерел права соціального 

забезпечення, тенденцій їх розвитку, питання імплементації міжнародних 

соціальних стандартів як складової удосконалення правового регулювання 

у цій сфері залишається актуальним. Особливої це стосується проблеми 

імплементації міжнародних соціальних стандартів через призму організації 

та проведення комплексної соціальної реформи та формування на цій 

основі новітніх підходів до розвитку системи джерел права соціального 

забезпечення.  

 Насамперед варто підкреслити, що міжнародні соціальні стандарти 

тісно пов’язані із фундаментальними правами людини, їх сутнісним 

змістом.  

 Принагідно нагадати, що згідно з Конституцією України права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження 

і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Такий підхід дозволяє зробити висновок, що права людини виступають 

базисом формування взаємодії суспільства та держави, що є 

відображенням закріпленого у Основному Законі України принципу 

верховенства права. Слушною та конструктивною видається позиція 

професора М.І. Козюбри, який підкреслює, що утвердження принципу 

верховенства права можливе за умов, коли в суспільстві послідовно і 

неухильно втілюються в життя такі основні вимоги: 1) природні, 

невід’ємні і невідчужувані права і свободи людини набувають 

вирішального значення у відносинах між нею і державною владою; 

2) принцип розподілу влад; 3) принцип обмеження дискреційних 

повноважень; 4) верховенство Конституції; 5) принцип визначеності; 

6) принцип пропорційності; 7) принцип правової безпеки та захисту 

довіри; 8) незалежність суду і суддів [190, с. 4-9]. 
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Варто відзначити, що у теорії права соціального забезпечення 

висловлюється декілька принципових підходів до розуміння міжнародних 

соціальних стандартів. В.В. Жернаков, А.М. Юшко, Н.М. Швець достатньо 

справедливо відзначають, що міжнародні стандарти – загальні правила, 

єдині вимоги, які ставляться до тих чи інших нормативних основ і 

правозастосовної практики з точки зору міжнародного права; певний 

правовий рівень, нижче якого держави опускатися не вправі. Водночас 

міжнародні соціальні стандарти є комплексом норм, який закріплений у 

міжнародно-правових актах, що визначають гідні умови життєдіяльності 

людей, забезпечують розвиток особи та соціальну захищеність. Вчені 

також додають, що їх виокремлення пов’язане з такими факторами: 

1) безперервним розвитком значення та ролі соціальних прав людини у 

становленні демократичної правової державності та демократичного 

міжнародного співтовариства; 2) законодавчим закріпленням принципу 

соціальної держави; 3) проголошенням на міжнародному рівні важливості 

соціальних прав; 4) об’єктивною необхідністю гармонізації міжнародних і 

національних соціальних стандартів прав людини тощо [51, с. 19-20]. 

Б.І. Сташків також стверджує, що міжнародні стандарти у сфері 

соціального забезпечення – це передбачені міжнародними актами 

параметри надання особам окремих видів соціального забезпечення, що 

мають для держави рекомендаційний або обов’язковий характер і 

реалізуються через національне законодавство. Ці параметри містять: 

1) соціальний ризик, при настанні якого надається відповідний вид 

соціального забезпечення (сфера застосування); 2) коло осіб, які 

підлягають захисту (отримувачі соціального забезпечення); 3) умови 

отримання права на відповідний вид соціального забезпечення; 4) типи 

соціальної допомоги (періодичні, одноразові, грошові, натуральні); 

5) метод нарахування періодичних грошових виплат (грошові допомоги, 

пов’язані із заробітком, або фіксована допомога, яка виплачується з 

урахуванням матеріального стану); 6) період дії права на отримання 
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допомоги (строк, упродовж якого здійснюються періодичні виплати); 

7) період очікування (строк, з якого починається виплата, наприклад, з 

безробіття) [191, с. 65-66]. С.І. Запара відзначає, що міжнародний 

соціальний стандарт – це упорядкована система універсальних 

міжнародних норм та принципів, розроблених на основі взаємних угод між 

державами, щодо питань, пов’язаних із створенням економічного, 

політичного, соціального, культурного і правового середовища, яке б 

дозволило людям досягти соціального розвитку [192, с. 447]. 

М.М. Шумило підкреслює, що міжнародний соціальний стандарт варто 

розглядати через соціальний мінімум, встановлений міжнародно-

правовими актами, який є обов’язковим для країн-підписантів та наявність 

якого надає можливість непрацездатним реалізувати своїх права та 

свободи у повному обсязі нарівні з працездатними [143, с. 243-244]. 

Водночас В.Л. Костюк пропонує розглядати міжнародні соціальні 

стандарти у широкому та вузькому значеннях. У широкому розумінні 

міжнародні соціальні стандарти – це сукупність означених та 

упорядкованих міжнародною спільнотою норм і положень 

концептуального характеру з широкого кола соціальних питань. У 

вузькому значенні міжнародні соціальні стандарти – це сукупність 

визначених на підставі міжнародно-правових актів фундаментальних 

соціальних прав людини [40, с. 213-215]. З таким твердженням можна 

погодитися.  

Ураховуючи зазначене, зробимо висновок, що міжнародні соціальні 

стандарти мають такі основні ознаки: визначають соціальні орієнтири 

розвитку суспільства і держави; визначають засади, принципи та 

положення щодо правового регулювання відносин із соціального 

забезпечення; включають основоположні соціальні права; реалізуються 

через призму адаптації та імплементації у національне законодавство; 

сприяють транспозиції (адаптації, зближенню, уніфікації) законодавства 

України та міжнародного законодавства у сфері соціального забезпечення; 
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виступають базисом формування та розвитку джерел права соціального 

забезпечення.  

Найбільш суттєві міжнародні соціальні стандарти випливають із 

змісту основоположних міжнародно-правових актів про права людини. 

Концептуальне значення у цьому плані набувають міжнародно-правові 

акти ООН, зокрема такі: Загальна декларація прав людини (1948 р.), 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), 

Конвенція ООН про права дитини (1989 р.), Конвенція ООН про права осіб 

з інвалідністю (2006 р.).  

З правової точки зору, найбільш суттєві міжнародні соціальні 

стандарти випливають із змісту Загальної декларації прав людини 

(1948 р.), виходячи із того, що її норми визначають міжнародну систему 

прав людини, основоположні соціальні права людини, основоположні 

соціальні права-гарантії. Тому Загальна декларація прав людини формує 

систему міжнародних соціальних стандартів. По-перше, міжнародні 

соціальні стандарти щодо права на соціальне забезпечення 

характеризуються такими ознаками: 1) кожна людина як член суспільства 

має право на соціальне забезпечення; 2) кожна людина має право на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку 

її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави. По-друге, міжнародним соціальним 

стандартам щодо права на гідний рівень життя притаманні такі ознаки: 

1) кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, 

одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 

який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї; 

2) кожна людина має право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, 

інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до 

існування через незалежні від неї обставини. По-третє, міжнародні 

соціальні стандарти щодо права на соціальний захист материнства і 
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дитинства характеризуються такими ознаками: 1) кожна особа у зв’язку із 

материнством має право на особливе піклування і допомогу відповідно до 

закону; 2) кожна особа у зв’язку із дитинством має право на особливе 

піклування і допомогу відповідно до закону. По-четверте, міжнародні 

соціальні стандарти щодо права на освіту мають такі ознаки: 1) кожен має 

право на безоплатну освіту, хоча б початкову і загальну; 2) кожен має 

право на початкову освіту, яка повинна бути обов’язковою; 3) кожен має 

право на технічну і професійну освіту, яка повинна бути 

загальнодоступною; 4) кожен має право на вищу освіту, яка повинна бути 

однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного; 5) освіта 

повинна бути спрямована на всебічний розвиток особи і збільшення поваги 

до прав людини і основних свобод; 6) освіта повинна сприяти 

взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або 

релігійними групами і сприяти діяльності ООН по підтриманню миру; 

7) батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх 

малолітніх дітей. По-п’яте, міжнародним соціальним стандартам щодо 

права брати участь у культурному житті суспільства притаманні такі 

ознаки: 1) кожен має право вільно брати участь у культурному житті 

суспільства; 2) кожен має право насолоджуватися мистецтвом, брати 

участь у науковому прогресі і користуватися його благами; 3) кожен має 

право на захист моральних і матеріальних інтересів, що є результатом 

наукових, літературних або художніх праць, автором яких він є. По-шосте, 

міжнародні соціальні стандарти щодо права на соціальний та міжнародний 

порядок мають такі ознаки: 1) кожен має право на соціальний порядок; 

2) кожен має право на міжнародний порядок; 3) кожен має право на повне 

здійснення визначених прав та свобод. 

Варто відзначити, що встановлені Загальною декларацією прав 

людини (1948 р.) міжнародні соціальні стандарти мають такі основні 

особливості: визначають засади міжнародно-правового регулювання 

відносин у сфері соціального забезпечення; визначають засади 
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правосуб’єктності особи у сфері соціального забезпечення; сприяють 

розвитку міжнародного законодавства у сфері соціального забезпечення; 

можуть бути конкретизовані та деталізовані в інших міжнародно-правових 

актах; потребують імплементації у національні законодавства у 

відповідності з міжнародно-правовими зобов’язаннями відповідної 

держави;  

 Прикметною особливістю міжнародних соціальних стандартів є те, 

що вони сприяють транспозиції законодавства України з міжнародно-

правовими актами у сфері соціального забезпечення. Р.А. Петров 

наголошує, що транспозиція – це процес, який має на меті досягнення 

адаптації, зближення, гармонізації й уніфікації з правом ЄС чи іншої 

міжнародної організації і який передбачає застосування багатьох методів і 

способів для досягнення мети переносу «acquis» ЄС у правові системи 

третіх країн [193, с. 33]. Також коли йдеться про питання щодо новітнього 

розвитку джерел права соціального забезпечення щодо міжнародних 

соціальних стандартів, часто застосовуються терміни «гармонізація», 

«уніфікація», «імплементація», «адаптація» тощо. Дослідник Р. Давид 

надає такі визначення вищезазначених та інших понять: 1) гармонізація 

законодавства – спосіб забезпечення єдності в різноманітті; 2) уніфікація 

законодавства – метод, за допомогою якого держави здійснюють однакове 

регулювання правових відносин; 3) імплементація – виконання державою 

міжнародно-правових норм шляхом їх включення в національно правову 

систему; 4) адаптація – процес приведення національних правових актів у 

відповідність із загальними принципами і стандартами; 5) стандарт – 

техніко-юридична норма, обов’язкова для застосування при вчиненні дії 

техніко-економічного чи іншого характеру; 6) синхронізація – зближення 

національних правових систем, формування правової системи 

міжнародного союзу, координація діяльності із створення аналогічних або 

подібних правових норм; 7) юридична інвентаризація – облік та огляд 

чинних правових актів [194, с. 104-105]. У такому розумінні важливого 



136 

значення набуває імплементаційна процедура, пов’язана із процесом 

узгодження та розвитку міжнародних соціальних стандартів у 

національному законодавстві про соціальне забезпечення. 

Позитивно оцінюючи необхідність імплементації міжнародних 

соціальних стандартів при формуванні джерел права соціального 

забезпечення, вкажемо, що важливим було б розробити відповідну 

програму. Вона б дозволила якісно упорядкувати відповідні процеси, 

надати їм плановості, обґрунтованості та правової визначеності.  

Загальнодержавна програма імплементації міжнародних соціальних 

стандартів – це комплекс взаємопов’язаних завдань з імплементації 

міжнародних соціальних стандартів, визначених відповідно до 

міжнародно-правових актів про права людини, у процесі розвитку системи 

актів законодавства, інших джерел права соціального забезпечення, 

спрямованих на реалізацію ефективної державної соціальної політики та 

пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України 

шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади 

та запровадження єдиної системи планування, координації та контролю 

роботи уповноважених органів державної влади, місцевого 

самоврядування разом із інститутами громадянського суспільства ( далі – 

Програма).  

Основними завданнями такої Програми мають стати наступні: 

забезпечення відповідності актів законодавства та інших джерел права 

соціального забезпечення міжнародним соціальним стандартам, 

визначеним відповідно до міжнародно-правових актів ООН та МОП, 

інших міжнародних інституцій соціального спрямування; формування 

єдиної правової бази міжнародних соціальних стандартів, у тому числі 

імплементації міжнародних соціальних стандартів; розвиток системи 

джерел права соціального забезпечення винятково на основі міжнародних 

соціальних стандартів та забезпечення високого рівня підготовки в Україні 

проектів законів та інших нормативно-правових актів соціального 
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спрямування; створення на законодавчому рівні загальнодержавного 

механізму імплементації міжнародних соціальних стандартів, який 

визначав би цілі та сфери адаптації законодавства, складовими елементами 

якого повинно бути фінансове, інформаційне, наукове та кадрове 

забезпечення; забезпечення системності та узгодженості у роботі органів 

державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства; 

вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі 

довгострокової програми розвитку законодавства України про соціальне 

забезпечення; вироблення єдиних, обов’язкових для всіх суб’єктів права 

законодавчої ініціативи правил підготовки проектів нормативно-правових 

актів про соціальне забезпечення у процесі імплементації міжнародних 

соціальних стандартів; вдосконалення інформаційного забезпечення 

роботи з імплементації міжнародних соціальних стандартів; вдосконалення 

кадрового забезпечення в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, підготовка спеціалістів, які відповідали б особливим 

кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу 

імплементації міжнародних соціальних стандартів; вдосконалення порядку 

підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів фінансування заходів з 

імплементації міжнародних соціальних стандартів. Також доречним було б 

у межах Програми запровадити механізми імплементації міжнародних 

соціальних стандартів щодо прав людей з інвалідністю [195, с. 376-380;  

196]. 

З правової точки зору, імплементація міжнародних соціальних 

стандартів спрямована на: гармонізацію міжнародно-правових актів та 

актів національного законодавства про соціальне забезпечення; 

впровадження міжнародних соціальних стандартів при формуванні 

національного законодавства; розвиток новітньої системи джерел права 

соціального забезпечення.  

Основними напрямами імплементації міжнародних соціальних 

стандартів є наступні: 1) закріплення у Конституції України права на 
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соціальне забезпечення та комплексу гарантій щодо його реалізації; 

2) удосконалення у Конституції України права на гідний рівень життя та 

комплексу гарантій щодо його реалізації; 3) удосконалення у Конституції 

України права на освіту та комплексу гарантій щодо його реалізації; 

4) удосконалення у Конституції України права на медичну допомогу та 

комплексу гарантій щодо його реалізації; 5) розробка, затвердження та 

впровадження Загальнодержавної програми імплементації міжнародних 

соціальних стандартів; 6) розробка проекту Кодексу про соціальне 

забезпечення з урахуванням Загальнодержавної програми імплементації 

міжнародних соціальних стандартів; 7) ухвалення Кодексу про соціальне 

забезпечення з урахуванням Загальнодержавної програми імплементації 

міжнародних соціальних стандартів; 8) запровадження посади 

Уповноваженого із соціальних прав при Президентові України, який буде 

вести моніторинг дотримання соціальних прав та готувати щорічний звіт 

про стан дотримання соціальних прав. 

 

3.2 Тенденції розвитку джерел права соціального забезпечення в 

умовах європейської інтеграції 

Просування України по шляху системних та комплексних соціальних 

реформ, реформування існуючої системи соціального забезпечення, 

правового регулювання у цій сфері тісно пов’язано із євроінтеграційними 

прагненнями нашої держави. Тому серед основних пріоритетів 

формування новітньої системи джерел права соціального забезпечення є 

урахування досвіду та практики держав-членів ЄС, Ради Європи на основі 

історичних, культурних, правових, інтеграційних та інших зв’язків. 

Водночас ЄС базує своє функціонування на засадах пріоритетності 

соціального виміру, що передбачає поєднання економічної діяльності 

Співтовариства з діяльністю у соціальній сфері [197, с. 278]. Очевидні 

тенденції до зближення законодавства України та ЄС у сфері соціального 

забезпечення продиктовані наступними чинниками. По-перше, держави-
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члени Європейської Спільноти (ЄС, Ради Європи) розвивають своє 

внутрішнє партнерство на засадах ефективної соціальної політики, тобто 

на засадах рівних прав та рівних можливостей. По-друге, для держав-

членів Європейської Спільноти, з огляду на внутрішні та зовнішні 

виклики, пріоритетного значення набувають соціальні права, гарантії їх 

забезпечення. По-третє, об’єднувальне значення для держав-членів 

Європейської Спільноти має Європейський кодекс соціального 

забезпечення, який не лише визначає базові принципи соціальної політики, 

а й засади соціального забезпечення, ґрунтуючись на засадах високих 

соціальних стандартів та гарантій. По-четверте, Україна є членом Ради 

Європи (1995 р.) та прагне до членства в ЄС.  

Слід відзначити, що основоположними та концептуальними 

міжнародно-правовими актами Європейської Спільноти у сфері 

соціального забезпечення виступають Європейський кодекс соціального 

забезпечення (1990 р.) [198; 199, с. 535-540], Європейська соціальна хартія 

(1996 р.) [200;  201] та ін.  

 Слід зауважити, що Україна займає неухильну позицію щодо 

дотримання засад демократії, верховенства права, прав людини, розвитку 

соціального забезпечення на засадах соціальної справедливості, виходячи 

із змісту Європейської соціальної хартії (переглянутої) та Європейського 

кодексу соціального забезпечення [202]. Професор О.М. Ярошенко 

справедливо наголошує на тому, що Європейський кодекс соціального 

забезпечення означив такі види соціального забезпечення, як медична 

допомога, відшкодування по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю, 

пенсії по старості, допомоги сімейні, у зв’язку з вагітністю й пологами, 

пенсії по інвалідності й у разі втрати годувальника. При цьому Кодекс 

гарантує захищеним особам допомогу у зв’язку із станом здоров’я, що 

вимагає медичної допомоги профілактичного чи лікувального характеру, а 

також з метою підтримання, відновлення чи поліпшення здоров’я 

захищеної особи та її спроможності працювати й задовольняти свої 
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особисті потреби. Також Кодексом передбачено, що допомога сім’ям із 

дітьми включає: а) періодичну грошову виплату, яка надається будь-якій 

захищеній особі, що задовольняє визначений строк набуття права на неї; 

б) забезпечення дітям належного харчування, одягу, житла, відпочинку або 

домашньої допомоги [203, с. 99]. 

 Можна погодитися із В.Л. Костюком та О.Я. Мельник стосовно 

того, що «теоретико-правовий аналіз положень ЄКСЗ засвідчує, що його 

особливостями є наступні: містить загальні засади та принципи 

соціального забезпечення; визначає загальний перелік видів соціального 

забезпечення та умов їх надання відповідним правомочним особам; 

визначає базову систему європейських соціальних стандартів; стимулює 

держави-учасниці до розвитку відповідних внутрішніх моделей 

соціального забезпечення, ураховуючи національні особливості соціально-

економічного розвитку. За таких обставин подальша процедура ухвалення 

ЄКСЗ вимагатиме від України розбудови внутрішньої системи джерел 

права соціального законодавства і, насамперед, відповідного 

законодавства» [199, с. 537-540]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Європейський кодекс 

соціального забезпечення характеризується такими рисами: визначає 

соціальні цілі розвитку держав-членів ЄС; визначає основоположні види 

соціального забезпечення, у тому числі соціальні послуги; визначає 

систему європейських соціальних стандартів; спрямовує розвиток 

правового регулювання соціального забезпечення в окремих державах-

членах Європейської Спільноти. 

 Важлива роль у системі джерел права соціального забезпечення ЄС 

належить Європейській соціальній хартії (переглянутій) (1996 р.). 

Теоретико-правовий аналіз її положень дозволяє констатувати, що у ній 

визначено основоположні соціальні права людини. По-перше, на підставі 

норм Хартії (ст. 11) визначено право на охорону здоров’я та гарантії його 

реалізації. Зокрема передбачено, що з метою забезпечення ефективного 
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здійснення права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно 

або у спiвробiтництвi з громадськими чи приватними організаціями 

вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого: усунути, у міру 

можливості, причини слабкого здоров’я; забезпечити діяльність 

консультативно-просвiтницьких служб, якi сприяли б поліпшенню 

здоров’я i підвищенню особистої вiдповiдальностi у питаннях здоров’я; 

запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим 

захворюванням, а також нещасним випадкам. По-друге, норми Хартії 

(ст. 12) визначають право на соціальне забезпечення та гарантії його 

реалізації. Зокрема з метою забезпечення ефективного здійснення права на 

соціальне забезпечення Сторони зобов’язуються: започаткувати систему 

соціального забезпечення або підтримувати її функціонування; 

підтримувати систему соціального забезпечення на задовільному рiвнi, 

принаймні на такому, який відповідає рівню, необхідному для 

ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення; докладати 

зусиль для поступового піднесення системи соціального забезпечення на 

більш високий рівень; вживати заходів шляхом укладання відповідних 

двосторонніх i багатосторонніх угод або в інший спосіб i 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, включаючи збереження пільг, 

які надаються законодавством про соціальне забезпечення, незалежно від 

пересування захищених осіб по територіях держав Сторін, надання, 

збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення такими 

засобами, як сумарний залік періодів страхування або роботи, що були 

здійснені за законодавством кожної із Сторін. По-третє, норми Хартії 

передбачають право на соціальну та медичну допомогу і гарантії його 

реалізації (ст. 13). Зокрема з метою забезпечення ефективного здійснення 

права на соціальну та медичну допомогу Сторони зобов’язуються: 

забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_329
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отримати достатніх коштів своїми власними зусиллями або з інших 

джерел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, 

надавалась належна допомога, а у разі захворювання забезпечувався 

догляд, якого вимагає стан її здоров’я; забезпечити, щоб політичні або 

соціальні права осіб, якi отримують таку допомогу, на цій підставі не 

обмежувалися; передбачити, що кожна людина може отримувати у 

відповідних державних чи приватних службах такі поради та персональну 

допомогу, якi можуть бути необхідними для запобігання виникненню 

особистого або сімейного нужденного становища, його подолання чи 

полегшення; застосовувати положення щодо соціального забезпечення на 

засадах рівності мiж своїми громадянами та громадянами iнших Сторiн, 

які на законних підставах перебувають на території їхніх держав, 

відповідно до своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про 

соціальну та медичну допомогу. По-четверте, норми Хартії встановлюють 

право на користування послугами соціальних служб та гарантії його 

реалізації ( ст. 14). Зокрема з метою забезпечення ефективного здійснення 

права на користування послугами соціальних служб Сторони 

зобов’язуються: сприяти функціонуванню служб або створювати служби, 

якi завдяки використанню методів соціальної роботи сприяли б 

підвищенню добробуту i розвиткові як окремих осіб, так i груп осіб у 

суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища; 

заохочувати окремих осіб та добровільні або iншi організації до участі у 

створенні та функціонуванні таких служб. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що Європейська соціальна 

хартія (1996 р.) характеризується такими рисами: визначає соціальні 

орієнтири розвитку держав-членів європейської спільноти; визначає 

основоположні соціальні права людини, виходячи із положень Декларації 

(1948 р.), Хартії (1966 р.), Європейського кодексу соціального 

забезпечення (1990 р.), гарантії їх реалізації; визначає систему 

європейських соціальних стандартів; сприяє ефективному правовому 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_649
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_649
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регулюванню соціального забезпечення окремими державами-членами 

Європейської Спільноти. 

 Першим дієвим кроком на шляху формування дієвої моделі 

співробітництва та партнерства України та ЄС стало укладення 14 червня 

1994 року відповідної Угоди [204], [205]. 

 Угода про співробітництво та партнерство між Україною та 

державами-членами ЄС (1994 р.) характеризується тим, що встановлює 

Партнерство між Співтовариством і його державами-членами, з одного 

боку, та Україною, з іншого боку. Цілями такого Партнерства є: 

забезпечення у відповідних рамках політичного діалогу між Сторонами, 

який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; сприяння розвитку 

торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відносин між Сторонами і, 

таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; створення основ 

взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, цивільного, 

науково-технічного та культурного співробітництва; підтримка зусиль 

України по зміцненню демократії і розвитку її економіки та завершенню 

переходу до ринкової економіки. При цьому Угода передбачає засади 

координації з питань соціального забезпечення (ст. 25). Зокрема Сторони 

укладають угоди з тим, щоб: прийняти, дотримуючись умов і порядку, що 

застосовуються в кожній державі-члені, положення, необхідні для 

координації систем соціального забезпечення робітників, які мають 

українське громадянство і працюють на законних засадах на території 

держави-члена. Ці положення, зокрема, забезпечуватимуть, щоб: всі 

періоди страхування, праці або проживання таких робітників у різних 

державах-членах складалися разом з метою отримання пенсій за віком, у 

випадку інвалідності та смерті і з метою медичного обслуговування таких 

робітників; будь-які пенсії за віком, у випадку смерті, інвалідності у 

зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійного 

захворювання, за винятком спеціальних пільг, що не передбачають внесків 

до пенсійного фонду, вільно переводилися за курсом, який застосовується 
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по закону дебітора – держави-члена або держав-членів; прийняти, 

дотримуючись умов і порядку, що застосовується в Україні, положення, 

необхідні для надання робітникам, які є громадянами держави-члена і на 

законних засадах працюють в Україні, режиму, подібного до того, який 

визначений цією Угодою. Також Угодою передбачено ряд норм, що 

стосується охорони здоров’я та безпеки (ст. 71). У цьому контексті 

Сторони розвивають взаємне співробітництво з метою поліпшення рівня 

охорони здоров’я та безпеки працівників. Зазначене співробітництво, 

зокрема, включає наступні аспекти: освіту та підготовку з питань охорони 

здоров’я і безпеки, причому головна увага має приділятися секторам 

діяльності високого ризику; розробку та застосування превентивних 

заходів, спрямованих на боротьбу з професійними захворюваннями та 

іншими захворюваннями, пов’язаними з роботою; запобігання ризику 

великих аварій та регулювання використання токсичних хімічних речовин; 

дослідження в галузі розвитку бази знань стосовно умов праці та здоров’я і 

безпеки працівників. Водночас Сторони приділяють особливу увагу 

співробітництву в галузі соціального захисту, яке включає співпрацю у 

плануванні та здійсненні реформ у системі соціального захисту в Україні. 

Ці реформи мають на меті розробку в Україні методів захисту, 

притаманних країнам з ринковою економікою, і охоплюють всі напрямки 

соціального захисту.  

 Варто підкреслити, що з метою реалізації положень Угоди 

Верховною Радою України було ухвалено низку законів щодо питань 

адаптації (гармонізації) законодавства України та ЄС. Відповідно до 

ухваленого Верховною Радою України Закону України «Про Концепцію 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [206] державна політика України 

щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової 

реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до 

нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства ЄС 
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при нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення 

належних умов для інституційного, науково-освітнього, нормопроектного, 

технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства 

України. Також Законом визначено, що Загальнодержавна програма – це 

комплекс взаємопов’язаних завдань з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, спрямованих на реалізацію державної політики та 

пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи України 

шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади 

та запровадження єдиної системи планування, координації та контролю 

роботи з адаптації законодавства. У контексті дослідження заслуговують 

на увагу питання щодо завдань Програми, до яких віднесено наступні: 

забезпечення відповідності законодавства України зобов’язанням, що 

випливають з Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС 

та їх державами-членами (1994 р.), інших міжнародних договорів, які 

стосуються співробітництва України з ЄС; розвиток законодавства 

України у напрямі його наближення до законодавства ЄС та забезпечення 

високого рівня підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-

правових актів; створення правової бази для інтеграції України до ЄС; 

створення на законодавчому рівні загальнодержавного механізму адаптації 

законодавства, який визначав би цілі та сфери, етапи адаптації 

законодавства, складовими елементами якого повинно бути фінансове, 

інформаційне, наукове та кадрове забезпечення; забезпечення системності 

та узгодженості у роботі органів державної влади під час здійснення 

заходів з адаптації законодавства; вдосконалення порядку планування 

нормотворчої роботи на основі довгострокової програми розвитку 

законодавства України з метою його наближення до законодавства ЄС; 

вироблення єдиних, обов’язкових для всіх суб’єктів права законодавчої 

ініціативи правил підготовки проектів нормативно-правових актів у 

процесі адаптації законодавства; вдосконалення інформаційного 

забезпечення роботи з адаптації законодавства; вдосконалення кадрового 
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забезпечення в органах державної влади, підготовка спеціалістів, які 

відповідали б особливим  кваліфікаційним вимогам, що ставляться до 

учасників процесу адаптації законодавства; підвищення рівня володіння 

офіційними мовами держав-членів ЄС державних службовців; 

вдосконалення порядку підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів 

фінансування заходів з адаптації законодавства в рамках Державного 

бюджету України. 

 Крім того, у вищезазначеному Законі встановлено, що 

Загальнодержавна програма повинна передбачати: щорічне розроблення 

спільного для Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

плану роботи з адаптації законодавства, в тому числі спільне визначення у 

плановому році переліку законодавчих актів ЄС, що потребуватимуть 

перекладу, та обсягів видатків на фінансування роботи з адаптації 

законодавства України; внесення до законів та інших нормативно-

правових актів України, що регламентують питання нормотворчої 

діяльності, відповідних положень, які забезпечать запровадження 

обов’язкового для всіх суб’єктів права законодавчої ініціативи порядку 

розроблення проектів нормативно-правових актів України з урахуванням 

основних положень законодавства ЄС; організацію загальнодержавної 

системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з 

питань європейського права, а також адаптацію навчальних програм 

юридичних навчальних закладів до відповідних європейських програм, у 

тому числі підвищення рівня знання іноземних мов; створення 

загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейської інтеграції 

та права, забезпечення вільного доступу учасників процесу адаптації 

законодавства України до бази даних законодавства ЄС; заснування 

національної інформаційної мережі судових рішень з метою забезпечення 

доступу до прикладів судової практики та можливості їх публічного 

обговорення; удосконалення порядку розроблення та запровадження 

щорічної Програми перекладів законодавчих актів ЄС, надання таким 
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перекладам офіційного статусу та вжиття заходів щодо залучення 

технічної допомоги на здійснення заходів з перекладу законодавчих актів 

ЄС; проведення комплексних наукових досліджень з питань адаптації 

законодавства, результатом яких повинні стати, зокрема, проведення 

порівняльно-правового дослідження відповідності законодавства України 

законодавству ЄС у визначених пріоритетних сферах, вивчення досвіду 

держав Центральної та Східної Європи у напрямі наближення їх 

законодавства до законодавства ЄС, розроблення глосарія термінів права 

ЄС.[206] 

Відповідно до цього метою Загальнодержавної програми є створення 

передумов до підготовки законодавчого поля для входження України в ЄС. 

Також Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [207], на підставі якого було значно 

поглиблено механізми адаптації законодавства України та ЄС. Згідно з цим 

Законом державна політика України щодо адаптації законодавства 

формується як складова частина правової реформи в Україні та 

спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, 

обов’язкового врахування вимог законодавства ЄС під час 

нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення 

належних умов для інституціонального, науково-освітнього, 

нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації 

законодавства України.  

Слід зауважити, що, незважаючи на євроінтеграційні прагнення 

України та наявні міжнародно-правові і національні правові передумови 

співробітництва та партнерства, питання адаптації (гармонізації) 

законодавства не мало належного та адекватного вирішення. Тому наразі 

перед Україною продовжує стояти відповідна проблема. Головні 

передумови, пов’язані із дотриманням та виконанням положень Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та їх державами-членами 
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(1994 р.) та ухвалених відповідно до неї актів законодавства щодо сфери 

соціального забезпечення, полягають у наступному: 1) відсутності чіткого 

плану, спрямованого на виконання відповідних положень; 2) відсутності 

належного науково-експертного забезпечення процесу адаптації 

(гармонізації); 3) відсутності належного консультування та координації із 

провідними інститутами громадянського суспільства; 4) відсутності 

постійного наукового і громадського супроводу; 5) відсутності належного 

адаптаційного періоду; 6) відсутності громадського контролю. 

27 червня 2014 року Україною було укладено Угоду про Асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [208; 209]. Цей історичний та політичний міжнародно-правовий 

акт започатковує асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євросоюзом 

і його державами-членами, з іншої сторони. Концептуальними цілями цієї 

Угоди є такі: сприяння поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на 

спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також 

поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах і 

агентствах; забезпечення необхідних рамок для посиленого політичного 

діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес; сприяння, 

зберігання й зміцнення миру та стабільності у регіональному та 

міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту 

ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва 

в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 

року; запровадження умов для посилених економічних та торговельних 

відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього 

ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі, та підтримка зусиль України стосовно завершення 

переходу до діючої ринкової економіки, зокрема і шляхом поступової 

адаптації її законодавства до права (acquis) ЄС; посилення співробітництва 

у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_055
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_055
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_058
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_058
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права та поваги до прав людини і основоположних свобод; запровадження 

умов для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять 

взаємний інтерес.  

 Важливо відзначити, що Угода про асоціацію (2014 р.) встановлює 

наступні приписи: 1) Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо 

соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 

недискримінації (статті 419, 420); 2) співробітництво у зазначених сферах 

передбачає досягнення таких цілей: покращення якості людського життя; 

протистояння спільним викликам, зокрема глобалізації та демографічним 

змінам; сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у 

контексті реформуванні ринку праці; покращення рівня забезпечення 

охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення 

навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння 

реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій та 

управління токсичними хімічними речовинами, а також обміну доброю 

практикою та результатами досліджень у цій сфері; посилення рівня 

соціального захисту та модернізації систем соціального захисту, зокрема 

щодо якості, доступності та фінансової стабільності; скорочення бідності 

та посилення соціальної єдності; забезпечення гендерної рівності та рівних 

можливостей для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, 

економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень; 

подолання дискримінації в усіх її формах та проявах; 3) Сторони 

розвивають співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення 

рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого 

розвитку та економічного зростання (статті 426, 427); 4) співробітництво, 

зокрема, охоплює такі сфери: зміцнення системи охорони здоров’я України 

та її потенціалу, зокрема, шляхом впровадження реформ, подальшого 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу; 

попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як 

ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів 
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високопатогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-

санітарних правил; попередження та контроль за неінфекційними 

хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, 

пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант 

здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, наприклад здоров’я матері і 

дитини, психічне здоров’я, алкогольна, наркотична та тютюнова 

залежність; якість та безпечність субстанцій людського походження, 

зокрема крові, тканини та клітин; інформацію та знання в галузі охорони 

здоров’я, керуючись, у тому числі. підходом «охорона здоров’я у всіх 

політиках держави»; 5) Сторони сприяють розвитку співробітництва в 

галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою покращення 

взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та посилення знань 

щодо відповідних культур (статті 430-436); 6) Сторони зобов’язуються 

активізувати співробітництво в галузі вищої освіти, зокрема, з метою: 

реформування та модернізації систем вищої освіти; сприяння зближенню у 

сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу; 

підвищення якості та важливості вищої освіти; поглиблення 

співробітництва між вищими навчальними закладами; розширення 

можливостей вищих навчальних закладів; активізації мобільності 

студентів та викладачів; увага приділятиметься також співробітництву в 

галузі освіти з метою спрощення доступу до отримання вищої освіти; 

7) Сторони здійснюють заходи, спрямовані на активізацію обміну 

інформацією, практикою та досвідом, для заохочення більш тісного 

співробітництва в галузі професійно-технічної освіти та навчання, зокрема, 

з метою: розвитку систем професійно-технічної освіти та навчання, 

подальшого підвищення кваліфікації протягом трудової діяльності/життя, 

що відповідає реаліям у контексті змін на ринку праці; створення 

національних механізмів, спрямованих на підвищення прозорості та 

визнання кваліфікацій і компетенцій, використовуючи, коли це можливо, 

досвід ЄС; 8) Сторони вивчають можливості розвитку співробітництва в 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/897_007
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/897_007
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інших сферах, зокрема у сфері середньої освіти, дистанційного навчання та 

освіти, протягом життя; 9) Сторони домовилися заохочувати поглиблення 

співробітництва та обмін досвідом у галузі молодіжної політики та 

неформальної освіти молоді, що спрямоване на: сприяння інтеграції молоді 

в суспільство загалом, заохочуючи її активну громадську позицію та 

ініціативність; сприяння молоді в отриманні знань, навичок та 

професійних умінь поза освітньою системою, зокрема у волонтерстві, та 

визнання цінності такого досвіду; активізацію співробітництва з третіми 

країнами; розвиток співробітництва між молодіжними організаціями в 

Україні, ЄС та його державах-членах; просування здорового способу життя 

з особливим акцентом на молоді. Крім того, Україна поступово наближує 

своє законодавство та практику до принципів права (acquis) ЄС у сфері 

соціальної політики та соціального забезпечення. 

 Характерними ознаками Угоди про асоціацію (2014 р.) у системі 

актів ЄС про соціальне забезпечення є наступні: 1) визначає цілі, завдання 

та напрями партнерства і співробітництва України та держав-членів ЄС; 

2) визначає цілі, завдання та напрями співробітництва України та держав-

членів ЄС щодо соціальної політики; 3) визначає цілі, завдання та напрями 

співробітництва України та держав-членів ЄС у сфері соціального 

забезпечення; 4) визначає зобов’язання України щодо зближення з правом 

та законодавством ЄС у сфері соціального забезпечення. 

Основними напрямами вищезазначеної програми є наступні: 1) 

розробка, затвердження та впровадження Загальнодержавної програми 

зближення (адаптації, гармонізації) законодавства України та держав-

членів європейської спільноти ( ЄС, Ради Європи) у сфері соціального 

забезпечення; 2) розробка проекту Кодексу про соціальне забезпечення з 

урахуванням Загальнодержавної програми зближення (адаптації, 

гармонізації) законодавства України та держав-членів європейської 

спільноти ( ЄС, Ради Європи) у сфері соціального забезпечення; 3) 

ухвалення Кодексу про соціальне забезпечення з урахуванням 



152 

Загальнодержавної програми зближення (адаптації, гармонізації) 

законодавства України та держав-членів європейської спільноти ( ЄС, Ради 

Європи) у сфері соціального забезпечення; 4) запровадження державного 

та громадського моніторингу щодо дотримання вимог Кодексу про 

соціальне забезпечення. 

 

3.3 Кодифікація законодавства про соціальне забезпечення в 

умовах міжнародної інтеграції 

Серед новітніх пріоритетів розвитку системи джерел соціального 

забезпечення, виходячи із національного та міжнародного досвіду, у тому 

числі європейського, є здійснення кодифікації законодавства у цій сфері. 

Як показує національний та міжнародний досвід, кодифікація 

законодавства про соціальне забезпечення може стати важливим рушієм 

системних та комплексних соціальних реформ. Можна погодитися із 

професором Ю.С. Шемшученком, який відзначає, що, оскільки держава не 

здатна зупинити темпи та масштаби накопичення суспільних проблем, що 

потребують правового регулювання, а також штучно скоротити втручання 

у врегулювання цих проблем, то для розв’язання даної суперечності 

залишається лише пошук шляхів удосконалення самої правотворчої 

діяльності [210, с. 32].  

 Принагідно відзначити, що багато провідних держав світу, які 

відзначаються високим рівнем соціальних стандартів та гарантій, мають 

кодифіковані закони у сфері соціального забезпечення. До цього переліку, 

у першу чергу, належить Німеччина, на теренах якої зародилося 

законодавство про соціальне страхування та були ухвалені відповідні 

закони. В умовах сьогодення провідне місце у системі джерел права 

соціального забезпечення Німеччини посідає Соціальний кодекс [211, 

с. 44]. Кодекс соціального забезпечення є характерним і для системи 

законодавства Франції. Однак цей Кодекс – не єдиний кодифікований 

нормативно-правовий акт у досліджуваній галузі суспільних відносин. 
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Також у Франції діє Кодекс взаємного страхування, який регламентує 

частину соціальних відносин [211, с. 44].  

 Останнім часом у доктрині права соціального забезпечення 

достатнього впливового значення набуває позиція щодо кодифікації 

законодавства про соціальне забезпечення. У юридичній літературі 

підкреслюється, що очевидна криза законодавства про соціальне 

забезпечення вимагає прийняття заходів стосовно істотного перегляду 

всього галузевого законодавства [212, с. 3]. С.В. Кобернюк підкреслює, що 

одним із напрямів адаптації законодавства до світових стандартів 

визначена його систематизація, яка включає усунення протиріч та 

неузгодженостей, у тому числі шляхом прийняття Соціального кодексу 

України [28, с. 12]. Н.Б. Болотіна справедливо наголошує на тому, що у 

соціальному законодавстві спостерігається тенденція «життя за 

подвійними стандартами», коли законом соціальні виплати 

встановлюються на рівні одного стандарту і водночас у цьому ж законі або 

підзаконному акті встановлюється норма щодо обмеження такого розміру. 

Крім того, поки що відсутні системні законодавчі акти, які б комплексно 

врегульовували суспільні відносини в соціальній сфері [213, с. 10-18], що, 

очевидно, є свідченням недостатньої ефективності та дієвості 

законодавства про соціальне забезпечення. Кризовий стан джерел права 

соціального забезпечення пояснюється такими чинниками: відсутністю 

ефективної соціальної політики; наявністю деструктивного, суперечливого 

законодавства про соціальне забезпечення; системними порушеннями 

права на соціальний захист та інших пов’язаних із ним прав і потураннями 

на ці порушення; відсутністю ефективного контролю за дотриманням 

законодавства про соціальне забезпечення.  

До передумов кодифікаційного процесу у сфері соціального 

забезпечення належать наступні: 1) активізація процесу щодо організації та 

проведення комплексної соціальної реформи; 2) зміна вектора розвитку 

законодавства про соціальне забезпечення у напрямку підвищення рівня та 
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якості життя; 3) підвищення ефективності, дієвості, доступності усієї 

системи соціальних прав людини; 4) гармонізація, осучаснення 

законодавства про соціальне забезпечення; 5) активізація процесу 

імплементації міжнародних та європейських соціальних стандартів; 

6) стрімке зростання чисельності соціально вразливих категорій осіб, які 

потребують соціального забезпечення; 7) активація процесу гармонізації 

законодавства України та міжнародно-правових актів; 8) формування 

якісного та доступного законодавства про соціальне забезпечення; 

9) формування якісних засад дотримання та виконання положень 

законодавства про соціальне забезпечення.  

 Варто наголосити, що у науці права соціального забезпечення 

існують різні підходи до напрямів кодифікації законодавства. Так, одні 

автори є прибічниками розробки та ухвалення Соціального кодексу 

України (С.В. Кобернюк, А.В. Скоробогатько та ін.) [28, с. 12; 214, с. 477-

481], інші – Кодексу про соціальне страхування та забезпечення громадян 

(Т.С. Прокопова) [215, с. 326], деякі – Кодексу соціального забезпечення 

(Л.М. Князькова) [216, с. 456] або Кодексу соціального захисту 

(І.С. Ярошенко) [217, с. 7]. Водночас Н.М. Толкунова відзначає, що 

можливість впорядкування значного масиву соціально-забезпечувального 

законодавства шляхом кодифікації в одному кодифікаційному акті в 

умовах сьогодення виглядає дискусійним [218, с. 137]. Можна погодитися 

із О.В. Москаленко, яка наголошує на доцільності кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства залежно від організаційно-правової 

форми соціального забезпечення, що дасть можливість усунути 

множинність і суперечливість нормативних актів, значною мірою 

полегшить правозастосування, сприятиме законності й підвищить рівень 

гарантій реалізації прав громадян України у сфері соціального захисту 

[219, с. 326]. Достатньо коректною є позиція О.В. Тищенко, яка вважає, що 

кодифікацію соціально-забезпечувального законодавства варто 

здійснювати за підгалузями права соціального забезпечення [220, с. 153]. 
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Підтримуючи таку позицію, варто наголосити, що пріоритетом у 

кодифікації законодавства про соціальне забезпечення є розробка проекту 

Соціального кодексу, який має визначити основоположні та базові питання 

у цій сфері. 

Слід відзначити, що поняття «кодифікація» походить від лат. слова 

codifficatio («codicem» та «facere») і означає створення звідного закону, 

тобто систематизацією законів окремої держави за галузевим критерієм 

[221, с. 239]. О.А. Любчик підкреслює, що кодифікація трудового 

законодавства – це складна форма систематизації, що може містити 

елементи правотворчості, яка полягає у цілеспрямованій державній 

діяльності, направленій на обробку та приведення форми і змісту 

неупорядкованої або частково неупорядкованої сукупності нормативно-

правових актів з метою їх узгодження до потреб часу, уникнення прогалин, 

колізій, дефектів та розробки й прийняття єдиного, логічно побудованого 

та внутрішньоузгодженого акта, який максимально повно буде охоплювати 

суспільні відносини у сфері праці [222, с. 377]. На думку О.В. Тищенко, 

кодифікація соціально-забезпечувального законодавства України – це 

процес систематизації чинного законодавства, що потребує злагодженої 

співпраці представників влади та суспільства з метою розробки та 

прийняття кодифікаційних актів у сфері соціального забезпечення, які 

відповідатимуть загальноєвропейським традиціям демократичного 

розвитку. Вагомим кроком на шляху кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства має стати активізація процесу офіційної 

інкорпорації у вказаній сфері, що підвищуватиме загальний рівень 

правової культури населення України в соціальних питаннях [220, с. 153-

154].  

 Варто нагадати, що на розгляд Верховної Ради України 

неодноразово вносилися законопроекти, спрямовані на кодифікацію 

законодавства про соціальне забезпечення [223]. Одним із останніх 
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варіантів законопроекту став проект Соціального кодексу України ( реєстр. 

№ 2311 від 15.02.2013) ( далі – проект СК).  

 У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 

«кодифікація соціального законодавства насамперед спрямована на те, щоб, 

з одного боку, узагальнити норми, згідно з якими здійснюється чинне 

правове регулювання, і водночас встановити нові норми, що відповідають 

потребам соціально незахищених категорій людей та громадян, усунути 

колізії та прогалини законодавства». При цьому «основними принципами, 

які були покладені в основу розробки проекту, є збереження соціальних 

гарантій, встановлених Конституцією України та чинним 

законодавством, та розширення вже існуючих». Загальна частина включає 

норми щодо основних засад правового регулювання здійснення в Україні 

соціального захисту та організаційно-правових форм його забезпечення. 

 Також супровідні документи до проекту СК містять вказівку на те, 

що загальна частина включає норми щодо основних засад правового 

регулювання здійснення в Україні соціального захисту та організаційно-

правових форм його забезпечення. Спеціальна частина містить конкретні 

види соціального захисту, структуровані за факторами соціального ризику. 

Зазначені норми встановлюються, виходячи із забезпечення двох основних 

організаційно-правових форм соціального захисту, – соціального 

страхування та соціального забезпечення. Також спеціальна частина 

містить норми правового регулювання соціальної допомоги окремим 

категоріям населення, що потребують додаткового соціального захисту з 

боку держави та органів місцевого самоврядування, а саме: безробітним, 

пенсіонерам, інвалідам, ветеранам, особам, що постраждали внаслідок 

екологічних катастроф. Чітке формулювання кожної норми забезпечить 

повну, всебічну реалізацію громадянином свої прав. 

 Проект СК складається із 22 розділів, які об’єднують 484 статті. 

Перший розділ «Загальні положення» включає загальні норми щодо мети, 

завдань Кодексу, системи законодавства. У проекті СК (ст. 1) зазначається, 



157 

що «Соціальний кодекс України регулює соціальні відносини з метою 

забезпечення соціального захисту людини у разі втрати нею здатності 

самостійно забезпечувати себе і свою сім’ю засобами для повноцінної 

життєдіяльності і виникнення потреби у підтримці від суспільства і 

держави». При цьому зауважується, що Соціальний кодекс визначає 

основні засади реалізації передбачених Конституцією України соціальних 

прав і гарантій людини, створення належних умов життя, забезпечення 

надійного захисту інтересів окремих соціально вразливих категорій 

населення. Кодекс регулює соціальні і пов’язані з ними відносини з 

питань: 1) організації соціального захисту та його управління; 

2) забезпечення повної реалізації соціальних прав людини; 

3) використання ефективних видів та форм соціального захисту; 

4) особливостей застосування соціального захисту окремих категорій 

населення; 5) державного нагляду і контролю за дотриманням соціального 

законодавства; 6) забезпечення судового захисту соціальних прав людини. 

Серед новел проекту СК встановлення загальних засад соціального 

законодавства. Так, проект СК встановлює, що загальними засадами 

соціального законодавства є: забезпечення реалізації соціальних прав 

людини на основі зміцнення і розвитку соціальної, демократичної, 

правової держави, соціальної спрямованості розвитку економіки; визнання 

найвищою соціальною цінністю в Україні людину, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпеку; утвердження і забезпечення 

соціальних прав і свобод людини як головного обов’язку держави; 

забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом; забезпечення рівних прав на соціальний захист; 

недопущення звуження змісту та обсягу існуючих соціальних прав і свобод 

людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів; 

неприпустимість позбавлення соціальних прав, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та цим Кодексом; судовий захист 

соціальних прав та інтересів. Також законопроект на виконання положень 
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ст. 9 Конституції України, норм Закону України «Про міжнародні 

договори України» встановлює, що «чинний міжнародний договір, який 

регулює соціальні відносини, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, є частиною національного соціального 

законодавства України». Якщо у чинному міжнародному договорі України, 

укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж 

ті, що встановлені відповідним актом соціального законодавства, 

застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. 

 Принциповими новелами проекту СК є визначення системи актів 

соціального законодавства, виходячи із наступного: основу соціального 

законодавства України становить Конституція України; загальним актом 

соціального законодавства України є Соціальний кодекс України; актами 

соціального законодавства виступають також інші закони України, які 

регулюють соціальні відносини і приймаються відповідно до Конституції 

України та цього Кодексу; якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи 

подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює соціальні 

відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати 

проект закону про внесення змін до Соціального кодексу України. 

Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України 

одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до 

Соціального кодексу України; при внесенні змін та доповнень до 

спеціальних законів із соціального захисту та інших законів, що 

регулюють окремі норми права соціального захисту, які потребують 

збільшення витрат на фінансування соціального захисту, у відповідному 

проекті закону визначається конкретне джерело і порядок фінансування 

додаткових витрат, а також в обов’язковому порядку вносяться необхідні 

зміни і доповнення до бюджетного законодавства; соціальні відносини 

можуть регулюватись актами Президента України у випадках, 

встановлених Конституцією України; актами соціального законодавства є 

також постанови Кабінету Міністрів України; якщо постанова Кабінету 
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Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому 

закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого 

закону; інші органи державної влади України, органи влади Автономної 

Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що 

регулюють соціальні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених 

Конституцією України та законами України.  

Другий розділ проекту СК «Державні соціальні стандарти, 

нормативи та гарантії» передбачає визначення таких важливих складових 

соціального забезпечення, як державні соціальні стандарти, нормативи та 

гарантії. Зокрема зазначається, що державні соціальні стандарти і 

нормативи встановлюються з метою: 1) визначення механізму реалізації 

соціальних прав та державних соціальних гарантій людей, визначених 

Конституцією України; 2) визначення пріоритетів державної соціальної 

політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і 

послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації; 3) визначення та 

обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, бюджету 

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на 

соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної 

сфери.  

Третій розділ проекту СК «Соціальне обслуговування» включає 

норми, пов’язані із організацією системи соціального обслуговування.  

Четвертий розділ проекту СК «Основи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» присвячений організації системи 

соціального страхування. Відповідно до проекту СК «право на 

забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням згідно з цим Кодексом мають застраховані громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які 

проживають в Україні, якщо інше не передбачено законодавством України, 

а також міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України».  
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П’ятий розділ проекту СК «Соціальний захист у зв’язку із хворобою» 

включає норми, присвячені системі соціального страхування на випадок 

втрати працездатності, поховання, у тому числі через настання нещасного 

випадку, професійного захворювання тощо. 

 Шостий розділ проекту СК «Соціальний захист від безробіття» 

містить норми про соціальне страхування на випадок безробіття. 

 Розділ сьомий проекту СК «Соціальний захист у разі досягнення 

визначеного віку та вислуги років» включає норми про організацію 

пенсійного забезпечення за віком та за вислугу років.  

Восьмий розділ «Порядок визначення заробітної плати (доходу) для 

обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та 

виплата пенсії» закріплює правила обчислення заробітної плати для 

призначення пенсій у солідарній системі пенсійного страхування та 

призначення і перерахунку пенсій.  

Дев’ятий розділ проекту СК «Пенсійні виплати за рахунок коштів 

накопичувальної системи пенсійного страхування» присвячено 

накопичувальній системі пенсійного страхування та відповідним 

пенсійним виплатам.  

Десятий розділ «Пенсії за віком у солідарній системі» встановлює 

умови та порядок призначення пенсій за віком. Зокрема передбачається, 

що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 

віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.  

Одинадцятий розділ проекту СК «Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника в солідарній системі» присвячено питанням щодо пенсій на 

випадок втрати годувальника.  

Дванадцятий розділ проекту СК «Пенсія за вислугу років» регулює 

питання стосовно пенсій за вислугу років.  

Тринадцятий розділ проекту СК «Державні системи пенсійного 

забезпечення для окремих громадян» присвячений питанням щодо 
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окремих видів державних пенсій, зокрема пенсій за особливі заслуги, 

військовослужбовцям тощо.  

Чотирнадцятий розділ проекту СК «Соціальний захист у разі 

досягнення визначеного віку та вислуги років» закріплює окремі види 

державних соціальних допомог.  

П’ятнадцятий розділ проекту СК «Соціальний захист у зв’язку з 

інвалідністю» присвячено окремим видам соціального захисту осіб з 

інвалідністю.  

Шістнадцятий розділ проекту СК «Соціальна допомога за 

визначеним ступенем нужденності» регламентує птання, які стосуються 

окремих видів допомог особам, що знаходяться за межею бідності.  

Сімнадцятий розділ проекту СК «Соціальний захист сім’ї, дітей та 

молоді» присвячено окремим видам соціального захисту сімей, дітей та 

молоді.  

Вісімнадцятий розділ проекту СК «Соціальне забезпечення осіб 

похилого віку, ветеранів праці» регулює питання соціального захисту осіб 

похилого віку та ветеранів.  

Дев’ятнадцятий розділ проекту СК «Соціальне забезпечення хворих 

на небезпечні хвороби» упорядковує питання соціального захисту осіб, які 

є хворими на небезпечні хвороби.  

Двадцятий розділ проекту СК «Соціальне забезпечення осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф» 

присвячено питанням соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

Двадцять перший розділ проекту СК називається «Соціальний захист 

біженців та жертв політичний репресій». 

 Двадцять другий розділ містить Прикінцеві положення. 

 Теоретико-правове дослідження проекту СК дозволяє виділити такі 

його основні позитивні ознаки: є важливою законодавчою ініціативою 

щодо кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; покликаний 
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розвивати та поглиблювати соціальне законодавство; спрямований на 

посилення системи соціальних прав людини; є спробою розробити новітнє 

законодавство про соціальне забезпечення; має комплексний характер; 

охоплює значну частину відносин у сфері соціального забезпечення та 

захисту. Водночас проект СК має низку принципових недоліків, які дали 

підстави для повернення його суб’єкту законодавчої ініціативи, а саме: не 

відповідає стану соціального розвитку суспільства; не враховує стан 

декларованих соціальних реформ; не відповідає природі та стану 

кодифікованого акта як комплексного закону із соціальних питань і 

повною мірою не враховує доктрину права соціального забезпечення, 

позицію провідних експертів соціального права, пропозиції та зауваження 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України; не має цілісного та довершеного виразу; не охоплює усього 

спектру питань соціального захисту та забезпечення; містить достатньо 

громіздкі положення та повною мірою не враховує норми законодавчої 

техніки; не передбачає механізмів державного та громадського контролю. 

 Отже, кодифікація законодавства про соціальне забезпечення – це 

складний процес систематизації законодавства, що базується на основі 

відповідної концепції кодифікації, у тому числі міжнародних та 

європейських соціальних стандартів, доступності системи соціальних прав, 

гарантій реалізації, проводиться з метою розробки та прийняття 

парламентом єдиного, стабільного кодифікованого закону про соціальне 

забезпечення.  

 Цілком закономірно, що ефективність та успішність кодифікації у 

сфері соціального забезпечення пов’язані із необхідністю розробки та 

затвердження системи принципів, які б дозволити гармонізувати та 

уніфікувати заходи щодо оптимізації кодифікаційного процесу. 

О.В. Старчук підкреслює, що дотримання принципів права має важливе 

значення для забезпечення нормального розвитку правової системи [224, 

с. 8]. Є.А. Гетьман звертає увагу також на важливості урахування 
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принципів, які повинні використовувати уповноважені на проведення 

кодифікації законодавства органи, та називає такі з них, як демократизм та 

гуманізм [225, с. 9].  

Основними принципами кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення є: верховенство права, гуманізму, демократизму; 

пріоритетність соціальних прав та свобод людини; обов’язковість 

концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; 

науковість кодифікаційного процесу; універсальність соціального 

забезпечення; доступність видів соціального забезпечення; доступність 

соціальних прав; доступність соціально-правового статусу окремих 

категорій осіб; доступність, зрозумілість норм; урахування результатів 

експертиз та обговорень; обов’язковість моніторингу, нагляду та 

контролю.  

 Новітня концепція кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення має передбачати: 1) розробку концепції кодифікації 

законодавства про соціальне забезпечення, виходячи із напрямів 

соціальних реформ, національного та міжнародного досвіду, досягнень 

науки права соціального забезпечення, експертів, інститутів 

громадянського суспільства; 2) урахування міжнародних та європейських 

соціальних стандартів; 3) проведення громадських, науково-правових 

слухань та експертиз концепції кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення із залученням провідних наукових шкіл соціального права; 

4) проведення міжнародної соціальної експертизи проекту концепції 

кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; 5) затвердження 

концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення науково-

експертним колом фахівців, експертів, громадських діячів, затвердженим 

Верховною Радою України; 6) розробка проекту Кодексу про соціальне 

забезпечення на основі відповідної концепції. Також, беручи до уваги 

викладене, доцільно розробити та подати на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону України «Про концепцію кодифікації 
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законодавства про соціальне забезпечення» з урахуванням національного 

та міжнародного досвіду, у тому числі міжнародних та європейських 

соціальних стандартів. 

 Слід відзначити, що розробка проекту Кодексу про соціальне 

забезпечення має: забезпечувати суспільний та загальнодержавний 

консенсус; відповідати концепції кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення; мати чітко визначену, мету, завдання та принципи; 

комплексно регламентувати відносини із соціального забезпечення; 

визначати питання правового статусу окремих категорій громадян у 

соціальній сфері; містити запобіжники щодо заборони звуження обсягу та 

змісту соціального забезпечення; передбачати консультування уряду, 

парламенту з експертами щодо затвердження основних державних 

соціальних гарантій та стандартів; забезпечити зрозумілість та доступність 

законодавчих положень, що буде унеможливлювати неоднозначне їх 

тлумачення; отримати суспільне схвалення через відповідні громадські, 

наукові та інші обговорення; потребувати належної експертизи: 

громадської, наукової, міжнародної тощо. 

 Проект Кодексу про соціальне забезпечення повинен складатися із 

таких основних розділів: «Загальні положення», «Акти законодавства про 

соціальне забезпечення», «Право на соціальний захист та інші соціальні 

права», «Соціально-правовий статус окремих категорій осіб», «Державне 

соціальне забезпечення», «Соціальне страхування», «Недержавне 

соціальне забезпечення», «Правова охорона та захист права на соціальний 

захист та інших соціальних прав», «Нагляд та контроль за дотриманням 

законодавства про соціальне забезпечення», «Перехідні та прикінцеві 

положення».  

 Кодекс України про соціальне забезпечення має бути ухвалений 

Верховною Радою України як єдиний та базовий кодифікований закон у 

сфері соціального забезпечення. 
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Висновки до розділу 3 

1. Загальнодержавна програма імплементації міжнародних 

соціальних стандартів – це комплекс взаємопов’язаних завдань з 

імплементації міжнародних соціальних стандартів, визначених відповідно 

до міжнародно-правових актів про права людини, у процесі розвитку 

системи актів законодавства, інших джерел права соціального 

забезпечення, спрямованих на реалізацію ефективної державної соціальної 

політики та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи 

України шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів 

державної влади та запровадження єдиної системи планування, 

координації та контролю за роботою уповноважених органів державної 

влади, місцевого самоврядування разом із інститутами громадянського 

суспільства.  

 2. Основними завданнями такої Програми мають стати такі: 

забезпечення відповідності актів законодавства та інших джерел права 

соціального забезпечення міжнародним соціальним стандартам, 

визначеним відповідно до міжнародно-правових актів ООН та МОП, 

інших міжнародних інституцій соціального спрямування; формування 

єдиної правової бази міжнародних соціальних стандартів, у тому числі 

імплементації міжнародних соціальних стандартів; розвиток системи 

джерел права соціального забезпечення винятково на основі міжнародних 

соціальних стандартів і забезпечення високого рівня підготовки в Україні 

проектів законів та інших нормативно-правових актів соціального 

спрямування; створення на законодавчому рівні загальнодержавного 

механізму імплементації міжнародних соціальних стандартів, який 

визначав би цілі та сфери адаптації законодавства, складовими елементами 

якого повинно бути фінансове, інформаційне, наукове та кадрове 

забезпечення; забезпечення системності та узгодженості у роботі органів 

державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства; 
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вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі 

довгострокової програми розвитку законодавства України про соціальне 

забезпечення; вироблення єдиних, обов’язкових для всіх суб’єктів права 

законодавчої ініціативи правил підготовки проектів нормативно-правових 

актів про соціальне забезпечення у процесі імплементації міжнародних 

соціальних стандартів; вдосконалення інформаційного забезпечення 

роботи з імплементації міжнародних соціальних стандартів; удосконалення 

кадрового забезпечення в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, підготовка спеціалістів, які відповідали б особливим 

кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу 

імплементації міжнародних соціальних стандартів; вдосконалення порядку 

підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів фінансування заходів з 

імплементації міжнародних соціальних стандартів. 

 3. Загальнодержавна програма зближення ( адаптації, гармонізації) 

законодавства України та держав-членів Європейської Спільноти ( ЄС, 

Ради Європи) у сфері соціального забезпечення – це комплекс 

взаємопов’язаних завдань та процедур щодо зближення (адаптації, 

гармонізації) законодавства України та законодавства Європейської 

Спільноти у процесі розвитку системи актів законодавства, інших джерел 

права соціального забезпечення, спрямованих на реалізацію ефективної 

державної соціальної політики та пріоритетних напрямів створення 

сучасної правової системи України шляхом удосконалення нормотворчої 

діяльності органів державної влади та запровадження єдиної системи 

планування, координації та контролю роботи уповноважених органів 

державної влади, місцевого самоврядування разом із інститутами 

громадянського суспільства.  

4. Теоретико-правове дослідження проекту СК (2013 р.) дозволяє 

виділити такі основні його позитивні ознаки: є важливою законодавчою 

ініціативою щодо кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; 

покликаний розвивати та поглиблювати соціальне законодавство; 
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спрямований на посилення системи соціальних прав людини; є спробою 

розробити новітнє законодавство про соціальне забезпечення; має 

комплексний характер; охоплює значну частину відносин у сфері 

соціального забезпечення та захисту.  

 5. Проект СК (2013 р.) має низку принципових недоліків, які дали 

підстави для повернення його суб’єкту законодавчої ініціативи, а саме: не 

відповідає стану соціального розвитку суспільства; не враховує стан 

декларованих соціальних реформ; не відповідає природі та стану 

кодифікованого акта як комплексного закону із соціальних питань та 

повною мірою не ураховує доктрину права соціального забезпечення, 

позицію провідних експертів соціального права, пропозиції та зауваження 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України; не має цілісного та довершеного виразу; не охоплює усього 

спектру питань соціального захисту та забезпечення; містить достатньо 

громіздкі положення та повною мірою не враховує норми законодавчої 

техніки; не передбачає механізмів державного та громадського контролю.   

6. Кодифікація законодавства про соціальне забезпечення – це 

складний процес систематизації законодавства, що базується на основі 

відповідної концепції кодифікації, у тому числі міжнародних, та 

європейських соціальних стандартів, доступності системи соціальних прав, 

гарантій реалізації, проводиться з метою розробки та прийняття 

парламентом єдиного, стабільного кодифікованого закону про соціальне 

забезпечення.  

 7. Кризовий стан джерел права соціального забезпечення 

пояснюється такими чинниками: відсутністю ефективної соціальної 

політики; наявністю деструктивного, суперечливого законодавства про 

соціальне забезпечення; системними порушеннями права на соціальний 

захист та інших пов’язаних із ним прав, потуранням цим порушенням; 

відсутністю ефективного контролю щодо дотримання законодавства про 

соціальне забезпечення.  
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 8. Новітня концепція кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення має передбачати: 1) розробку концепції кодифікації 

законодавства про соціальне забезпечення, виходячи із напрямів 

соціальних реформ, національного та міжнародного досвіду, досягнень 

науки права соціального забезпечення, експертів, інститутів 

громадянського суспільства; 2) урахування міжнародних та європейських 

соціальних стандартів; 3) проведення громадських, науково-правових 

слухань та експертиз концепції кодифікації законодавства про соціальне 

забезпечення із залученням провідних наукових шкіл соціального права; 

4) проведення міжнародної соціальної експертизи проекту концепції 

кодифікації законодавства про соціальне забезпечення; 5) затвердження 

концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення науково-

експертним колом фахівців, експертів, громадських діячів, затвердженим 

Верховною радою України; 6) розробку проекту Кодексу про соціальне 

забезпечення на основі відповідної концепції.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі 

теоретичних та практичних висновків і узагальнень учених-правознавців, 

порівняльного аналізу законодавства про соціальне забезпечення України 

й законодавства Європейського Союзу визначити сутність та особливості 

міжнародних договорів у системі джерел права соціального забезпечення, 

їх роль у правовому регулюванні відносин у сфері соціального 

забезпечення. До основних результатів наукового дослідження належать 

такі висновки. 

1. Міжнародний договір у праві соціального забезпечення – це 

специфічний акт, укладений у письмовій формі за участю двох або більше 

держав та/або інших інститутів міжнародного права, що регулюється 

міжнародним правом та спрямований на регламентацію відносин із 

соціального забезпечення. 

2. Основними ознаками міжнародних договорів у праві соціального 

забезпечення можна назвати те, що вони: 1) мають міждержавний 

(міжнародний) характер; 2) мають усталену письмову форму; 3) 

укладаються державою та/або іншими інститутами міжнародного права; 4) 

спрямовані на регулювання відносин із соціального забезпечення; 5) 

спрямовані на формування ефективних механізмів реалізації, гарантування і 

правової охорони права на соціальне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних з ним соціальних прав; 6) мають специфічну процедуру 

укладення, виконання та припинення; 7) містять міжнародні норми права 

соціального забезпечення; 8) містять міжнародні соціальні стандарти; 

9) виступають базисом для національного законодавства та мають переваги 

при застосуванні порівняно з актами внутрішнього законодавства про 

соціальне забезпечення; 10) у своїй системі особливе місце віддають 

конвенціям та рекомендаціям МОП; 11) розраховані на тривалу дію. 



170 

3. Виділено класифікацію міжнародних договорів у системі джерел 

права соціального забезпечення за такими критеріями:  

1) сферою дії: а) універсальні міжнародні договори ООН; б) 

універсальні міжнародні договори МОП; в) регіональні міжнародні договори, 

укладені у межах міжнародних регіональних інституцій; г) двосторонні 

міжнародні договори; ґ) міжнародні договори, укладені колишніми УРСР та 

СРСР, які відповідно до чинного законодавства є чинними на території 

України;  

2) об’єктом міжнародно-правового спрямування (функціональної 

спрямованості): а) міжнародні договори з питань засад соціальної політики; 

б) міжнародні договори з питань принципів та механізмів соціального 

забезпечення; в) міжнародні договори з питань медичного обслуговування; 

г) міжнародні договори з питань видів пенсійного забезпечення; д) 

міжнародні договори з питань видів соціальних допомог, є) міжнародні 

договори щодо соціальних послуг; ж) міжнародні договори з питань 

реабілітації (у тому числі освітньої реабілітації) окремих категорій осіб; з) 

міжнародні договори з питань соціальних пільг. 

4. Конституція України декларує принцип домінування законодавчого 

регулювання відносин у сфері соціального забезпечення, що полягає в тому, 

що лише законом можуть встановлюватись норми та правила у цій сфері. 

Такий підхід покликаний підкреслити важливість відкритість, доступність, 

прозорість такої системи суспільних відносин. Міжнародні договори в цій 

системі покликані її розвивати, що пов’язано з регулюванням соціально-

забезпечувальних, організаційно-забезпечувальних, а також страхових, 

процедурних, процесуальних відносин. Основне завдання міжнародних 

договорів в ієрархічній структурі джерел права соціального забезпечення 

полягає в тому, що норми міжнародних договорів безпосередньо не 

регулюють відносини із соціального захисту, а встановлюють певні 

стандарти в цій сфері.  
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5. Перспективними напрямами удосконалення механізмів 

імплементації міжнародно-правових актів ООН у галузі соціального 

забезпечення (соціального захисту) є такі: 1) посилення співробітництва 

України та ООН з гуманітарних та соціальних питань; 2) визначення дієвих 

механізмів імплементації міжнародних соціальних стандартів ООН у 

законодавство про соціальне забезпечення; 3) запровадження міжнародної 

соціально-правової експертизи проєктів законів та інших актів законодавства 

у сфері соціального забезпечення (соціального захисту) на предмет 

відповідності міжнародно-правовим актам ООН; 4) визначення дієвих 

механізмів виконання окремих міжнародно-правових актів ООН, наприклад 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 5) забезпечення дієвості й 

ефективності права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 

ним прав; 6) посилення нагляду та контролю за дотриманням права на 

соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав з огляду на 

зміст міжнародно-правових актів ООН; 7) визначення перспективних планів 

щодо розвитку новітнього законодавства про соціальне забезпечення з огляду 

на положення міжнародно-правових актів ООН. 

6. Основна роль актів МОП у системі джерел права соціального 

забезпечення полягає в тому, що: 1) визначають засади співробітництва й 

партнерства України з МОП, іншими суб’єктами у сфері соціального 

забезпечення; 2) передбачають здійснення міжнародної нормотворчості у 

сфері праці та соціального захисту; 3) є базисом розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення, його систематизації й 

кодифікації; 4) передбачають надання технічної допомоги країнам, у тому 

числі й у створенні їх національного законодавства; 5) поглиблюють 

систему соціальних прав, які визначено на підставі міжнародно-правових 

актів ООН; 6) виступають у формі конвенцій та рекомендацій, які мають 

універсальний характер; 7) визначають засади міжнародної 

правосуб’єктності особи; 8) конкретизуються на підставі двосторонніх 

міжнародних договорів України та інших держав. 
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7. Двосторонні міжнародні договори мають влив на формування 

системи права соціального забезпечення в України з огляду на те, що ці 

акти: 1) визначають засади співробітництва й партнерства України з іншими 

державами у сфері соціального забезпечення; 2) сприяють розвитку 

міжнародно-правового регулювання у сфері соціального забезпечення; 

3) містять норми права соціального забезпечення; 4) розвивають систему 

соціальних стандартів; 5) відіграють важливу роль у розвитку внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення, у їх систематизації та 

кодифікації; 6) мають переваги в застосуванні порівняно з актами 

внутрішнього законодавства. 

8. Міжнародні соціальні стандарти тісно пов’язані з 

фундаментальними правами людини, їх сутнісним змістом. Особливого 

значення набувають міжнародні соціальні стандарти щодо сучасного стану 

джерел права соціального забезпечення, які спрямовані на: 1)  створення 

єдиної концепції розвитку, єдиного бачення щодо організації та проведення 

комплексної соціальної реформи; 3) удосконалення положень Конституції 

України як Основного Закону України у сфері соціального забезпечення; 

4) створення дієвого механізму адаптації актів законодавства про соціальне 

забезпечення до міжнародних соціальних стандартів; 5) запровадження 

механізму імплементації міжнародних соціальних стандартів при формуванні 

законодавства в сфері соціального забезпечення; 6) усунення колізій у 

законодавстві про соціальне забезпечення; 7) модернізації механізмів 

реалізації, гарантування та правової охорони права на соціальне 

забезпечення.  

9. Імплементація європейських соціальних стандартів спрямована 

на: гармонізацію міжнародно-правових актів ЄС, Ради Європи та актів 

національного законодавства про соціальне забезпечення; затвердження 

єдиного переліку європейських соціальних стандартів у сфері пенсійного 

забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

надання допомоги та соціальних послуг; впровадження європейських 
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соціальних стандартів при формуванні національного законодавства в 

частині створення нових нормативних актів у сфері соціального забезпечення 

та розвитку новітньої системи джерел права соціального забезпечення. 

10. Основними завданнями прийняття Загальнодержавної програми 

імплементації міжнародних соціальних стандартів є: 1) забезпечення 

відповідності актів законодавства та інших джерел права соціального 

забезпечення міжнародним соціальним стандартам, визначеним відповідно 

до міжнародно-правових актів ООН та МОП, інших міжнародних інституцій 

соціального спрямування; 2) формування єдиної правової бази міжнародних 

соціальних стандартів, у тому числі імплементації міжнародних соціальних 

стандартів; 3) розвиток системи джерел права соціального забезпечення 

виключно на основі міжнародних соціальних стандартів та забезпечення 

високого рівня підготовки в Україні проєктів законів та інших нормативно-

правових актів соціального спрямування; 4) створення на законодавчому 

рівні загальнодержавного механізму імплементації міжнародних соціальних 

стандартів, який би визначав цілі та сфери адаптації законодавства, 

складовими елементами якого повинно бути фінансове, інформаційне, 

наукове та кадрове забезпечення; 5) забезпечення системності та 

узгодженості у роботі органів державної влади під час здійснення заходів з 

адаптації законодавства; 6) вдосконалення порядку планування нормотворчої 

роботи на основі довгострокової програми розвитку законодавства України 

про соціальне забезпечення; 7) вироблення єдиних, обов’язкових для всіх 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, правил підготовки проєктів 

нормативно-правових актів про соціальне забезпечення у процесі 

імплементації міжнародних соціальних стандартів; 8) вдосконалення 

інформаційного забезпечення роботи з імплементації міжнародних 

соціальних стандартів; 9) вдосконалення кадрового забезпечення в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, підготовка спеціалістів, які 

відповідали б особливим кваліфікаційним вимогам, що ставляться до 

учасників процесу імплементації міжнародних соціальних стандартів; 10) 
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вдосконалення порядку підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів 

фінансування заходів з імплементації міжнародних соціальних стандартів. 

11. Кодифікація законодавства про соціальне забезпечення – це 

складний процес систематизації законодавства, що базується на основі 

відповідної концепції кодифікації, у тому числі міжнародних та 

європейських соціальних стандартів, доступності системи соціальних прав, 

гарантій їх реалізації, що проводиться з метою розробки та прийняття 

парламентом єдиного, комплексного кодифікованого закону у сфері 

соціального забезпечення. Ефективність та успішність кодифікації у сфері 

соціального забезпечення пов’язана з необхідністю розробки та затвердження 

системи принципів, які б дозволити гармонізувати та уніфікувати заходи 

щодо оптимізації кодифікаційного процесу. Основними принципами 

кодифікації законодавства про соціальне забезпечення є: верховенство права, 

гуманізм, демократизм; пріоритетність соціальних прав та свобод людини; 

обов’язковість концепції кодифікації; науковість кодифікаційного процесу; 

універсальність соціального забезпечення; доступність видів соціального 

забезпечення; урахування результатів експертиз та обговорень; 

обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю у сфері соціального 

забезпечення. 
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