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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Основою існування демократичного, соціального 

суспільства є неухильне дотримання і забезпечення основних конституційних 

прав і свобод людини та громадянина, основи яких закладені не лише в 

національних законодавчих актах, а й у ряді міжнародних нормативно-

правових документів. Євроінтеграційні процеси в Україні, глобалізація та 

стрімкий науково-технічний прогрес суттєво впливає на забезпечення прав і 

свобод людини й громадянина, які гарантовані як міжнародним 

законодавством, так і безпосередньо національною конституцією нашої 

держави. При цьому, у зв’язку із рядом чинників, включаючи Революцію 

Гідності та політичну нестабільність в нашій державі, соціальні права людини 

і громадянина часто порушуються, хоча вони закріплені прямо в Основному 

Законі, а захист громадян від неправомірних посягань на їх конституційні 

права, які виступають однією із найвищих соціальних цінностей та основною 

складовою соціальної безпеки держави, є одним із її основних завдань. Задача 

держави полягає в забезпеченні та створенні законодавчих гарантій реалізації 

конституційних прав людини, передусім економічних, політичних, соціальних, 

культурних тощо. Закладаючи основи таких прав в нормах законодавства, 

держава створює механізми, за допомогою яких людина здатна повноцінно 

існувати в суспільстві, може захистити свої права від неправомірних посягань, 

реалізовувати свої здібності, отримувати винагороду за виконану роботу. Тому 

постає негайна потреба в теоретико-концептуальному переосмисленні 

проблематики захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина 

в Україні, та у вдосконаленні не лише законодавства у вказаній сфері, але й 

механізму реалізації конституційних соціальних прав людини і громадянина. 

З приводу того, як саме мають захищатись та реалізовуватись 

конституційні соціальні права людини і громадянина досі точиться чимало 

наукових дискусій, тому здійснення теоретико-правової характеристики 

конституційних соціальних прав людини і громадянина, глибокий аналіз 

сутності гарантій та механізму забезпечення конституційних соціальних прав 

людини і громадянина, дослідження мети, завдань, принципів і гарантій 

конституційних соціальних прав людини і громадянина, встановлення 

прогалин та проблем правового регулювання захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина, та пошук напрямів удосконалення 

захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина, дозволить 

посприяти стратегічному розвитку України і задати їй нові тенденції 

економічного розвитку. Вищенаведене зумовлює нагальність формування 

ґрунтовного понятійно-категоріального апарату, з’ясування змісту 

досліджуваного правового явища, визначення теоретичних та практичних 

проблем забезпечення та захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, а також пошуку взаємоузгоджених шляхів їх вирішення із 

чітким формулювання законодавчих конструкцій та виведення арґументованої 

концепції удосконалення захисту конституційних соціальних прав людини і 
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громадянина в Україні, що носитиме не лише доктринальну, а й практичну 

цінність.  

Як підсумок, це обумовлює потребу проведення ґрунтовного 

комплексного дослідження тематики конституційних соціальних прав людини 

і громадянина в Україні. Серед дослідників даного питання відзначимо, перш 

за все, наступних: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, Н.І. Бернацька, Н.Б. Болотіна, 

В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, Д.С. Галицька, О.М. Ганечко, О.Є. Гапон, 

Н.Д. Гетьманцева, Л.П. Грузінова, О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.І. Журавель, 

Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, 

А.М. Колодій, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 

Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, К.Б. Пусан, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 

О. В. Турута, О. Ф. Фрицький, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. Проте, не применшуючи наукового доробку вказаних вчених у 

збагачення доктрини права соціального забезпечення, досі не було здійснено 

комплексної наукової роботи у даній царині, що й обумовлює актуальність 

проблематики. 

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

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

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. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі трудового права та інших галузей права, а також на 

основі аналізу чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів й 

практики їх реалізації, окреслити недоліки, прогалини й проблеми сучасного 

стану правового регулювання захисту конституційних соціальних прав 

людини і громадянина в Україні, та встановити шляхи удосконалення даної 

царини. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні задачі: 

− сформулювати особливості конституційних соціальних прав людини і 

громадянина та надати їх наукову інтерпретацію; 
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− з’ясувати специфіку становлення конституційних соціальних прав 

людини і громадянина, та встановити їхні особливості;  

− визначити види конституційних соціальних прав людини і 

громадянина; 

− сформулювати конституційні та законодавчі гарантії реалізації 

соціальних прав людини і громадянина; 

− визначити специфіку міжнародного законодавства щодо забезпечення 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; 

− здійснити аналіз елементів конституційно-правового механізму 

забезпечення соціальних прав людини і громадянина; 

− охарактеризувати мету і завдання захисту конституційних соціальних 

прав людини і громадянина; 

− здійснити аналіз принципів і гарантій захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина; 

− встановити особливості юридичної відповідальності за порушення 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; 

− розкрити прогалини та проблеми захисту конституційних соціальних 

прав людини і громадянина та вивести пропозиції щодо їх вирішення; 

− визначити тенденції подальшого розвитку захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина; 

− надати конкретні пропозиції запозичення позитивного європейського 

досвіду щодо вдосконалення конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні; 

− розробити концепцію удосконалення захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина в Україні. 

Об’єктом дослідження є конституційні соціальні права людини і 

громадянина. 

Предметом дослідження є доктрина захисту конституційних соціальних 

прав людини і громадянина в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання. Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального 

системно-структурного методу, основні елементи якого забезпечили високий 

ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основі системи 

методології наукового аналізу  захисту конституційних соціальних прав 

людини і громадянина в Україні лежать наступні методи: діалектичний метод 

– сприяв визначенню правової природи соціальних прав людини і 

громадянина в Україні (підрозділи 1.2, 2.1); системний метод – за допомогою 

нього здійснено системне, повне та об’єктивне дослідження завдань, функцій, 

принципів та гарантій захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); за допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері 

(підрозділи 1.1, 1.2–2.3; 3.1-3.4); метод моделювання дав змогу 
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сформулювати пропозиції щодо запозичення в Україну позитивного 

зарубіжного досвіду захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, а також виявити напрями удосконалення національного 

законодавства у вказаній сфері (підрозділи 4.1-4.4; 5.1-5.3). 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 

галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, права 

соціального забезпечення, конституційного права, трудового права, аграрного 

права, адміністративного права, інших галузевих правових наук, які 

стосуються характеристики сутності та особливостей реалізації 

конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні. 

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації конституційних соціальних прав людини і громадянина в 

Україні, аналітичні статті, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першим спеціальним комплексним 

дослідженням, в якому детально проаналізовано та поглиблено вивчено наявні 

у науці трудового права теоретичні розробки у сфері захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина в Україні, в результаті чого визначено 

інноваційні напрями розвитку законодавства в умовах євроінтеграції. У 

результаті дослідження сформульовано низку наукових положень і висновків, 

запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

− обґрунтовано позицію, що конституційні соціальні права людини і 

громадянина – це визначені та гарантовані Основним Законом, невідчужувані, 

невичерпні та такі, що не можуть бути скасовані й мають особливу правову 

охорону можливості людини і громадянина здобувати засоби для задоволення 

своїх найважливіших життєвих потреб, або отримувати такі засоби шляхом 

соціального утримання у випадку неможливості задовольнити відповідні 

потреби; 

– узагальнено, що тенденціями реформування правового регулювання 

захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина є наступні: 1) 

запровадження посади спеціалізованих соціальних омбудсменів, що дозволить 

забезпечити безперешкодний доступ громадян до захисту своїх 

конституційних соціальних прав, розвантажити правоохоронні та правозахисні 

органи та підвищити правову поінформованість населення й довіру до 

держави; 2) поширення діяльності європейських органів у сфері захисту 

соціальних прав на Україну, що передусім проявляється у підписанні 

міжнародних документів та в забезпеченні можливості громадян звертатись до 

наддержавних органів, таких як Європейський суд з прав людини; 3) 

впровадження концепції соціального обслуговування, яка полягає у 

організованій соціальній взаємодії держави та громадянського суспільства, 

різних соціальних груп та індивідів, що дозволяє вирішувати життєво важливі 

проблеми тих, хто знаходиться у важкій життєвій ситуації, тими, хто має в 

своєму розпорядженні можливості надання їм соціальних послуг і допомоги;  
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− доведено, що конституційно-правовий механізм забезпечення 

соціальних прав людини та громадянина – це логічно впорядкований, 

послідовний та цілісний порядок забезпечення соціальних прав людини і 

громадянина, закріплений за допомогою конституційно-правових норм та 

гарантій задля встановлення рівних можливостей, комфортних умов та 

належного рівня добробуту для кожної людини й громадянина, який включає 

здійснення реалізації, охорони та захисту суспільних відносин між особами, 

що реалізовують особисті конституційно-соціальні права, а також 

застосування державного примусу у разі невиконання обов’язків чи 

порушення заборон; 

– обгрунтовано, що конституційно-правова норма у сфері соціальних прав 

– це встановлене у суспільстві, санкціоноване державою та передбачене на 

найвищому конституційному рівні правило, забезпечене державним примусом, 

суспільною необхідністю та конституційно-правовими гарантіями, яке 

відповідає конституційно-правовим принципам та існуючим суспільним 

потребам, відображає суспільну ідеологію й слугує забезпеченню умов та 

здійсненню реалізації, охорони і захисту найважливіших суспільних відносин 

між особами, які здійснюють особисті конституційно-соціальні права; 

− встановлено, що конституційно-правові гарантії соціальних прав – це 

визначений суспільством, передбачений на конституційному рівні цілісний, 

систематизований комплекс правових засобів, який відповідає загальним 

конституційно-правовим принципам та слугує забезпеченню умов здійснення 

реалізації, охорони та захисту найважливіших суспільних відносин; 

− обґрунтовано перелік практичних проблем захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина, якими є такі: 1) необхідність 

удосконалення механізму взаємодії держави із громадськими організаціями, 

що здійснюють захист конституційних соціальних прав людини і громадянина, 

яка обумовлена рядом аспектів: по-перше, потребою у пришвидшенні 

взаємодії держави із громадськими організаціями, що здійснюють захист 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; по-друге, тим, що 

громадські організації можуть викликати у громадян більше довіри, аніж 

держава; по-третє, невідповідністю реальним станом захисту державою 

соціальних прав громадян потребам населення; по-четверте, наявністю 

дисбалансу між заохоченням різних напрямів громадського контролю щодо 

захисту соціальних прав; 2) потреба у створенні спеціального порядку 

розгляду судових справ із соціального захисту конституційних соціальних 

прав людини і громадянина, обумовлена ускладненням доступу до правосуддя, 

так як відсутність вказівок на можливість захисту певного соціального права у 

самому профільному законодавстві може означати непоінформованість осіб, 

які потребують такого захисту, і, як наслідок, неможливість його реалізації; 3) 

відсутність чіткої стратегії фінансування заходів із захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина, яка полягає у тому, що бюджетний 

розподіл коштів відповідає лише плану на певний рік, не враховує стратегічні 
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цілі, і це в результаті призводить до того, що захист соціальних прав 

здійснюється за залишковим принципом; 

− сформульовано класифікацію прогалин правового регулювання 

захисту конституційних соціальних прав: 1) прогалини, що стосуються захисту 

соціальних прав інвалідів: а) прогалини у порядку призначення соціальної 

допомоги – дана прогалина стосується статтей 8 та 9 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю», у яких зокрема не зазначені усі необхідні строки провадження 

регламентованих процедур; б) неузгодженість нормативно-правових актів 

однакової юридичної сили – зокрема, норм Законів України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 2) прогалини, що стосуються захисту соціальних 

прав малозабезпечених сімей, дітей та молоді: а) відсутність визначеного 

законодавством порядку проведення соціального інспектування - Порядок та 

умови здійснення соціального інспектування мають визначатись центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з 

питань сім’ї та дітей, проте чинний, проте цей Порядок на сьогодні не є 

чинним; б) відсутність норми щодо встановлення строків ознайомлення особи 

із рішенням стосовно проведення соціального інспектування – потребують 

удосконалення норми Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю»; 3) прогалини, що стосуються захисту соціальних прав молоді: а) 

вживання застарілих термінів у Порядку надання пільгових довготривалих 

кредитів на будівництво житла для молоді – даний Порядок було прийнято 

понад дев’ятнадцять років тому, і аналіз його змісту свідчить про значну 

застарілість використовуваних термінів та посилань; б) відсутність вичерпного 

переліку документів для отримання довготривалого кредиту на будівництво 

житла для молоді – застарілість Порядку надання пільгових довготривалих 

кредитів на будівництво житла для молоді негативно впливає не лише на 

узгодженість норми права, але й на якість юридичної техніки; 4) прогалини, 

що стосуються захисту права на освіту: а) відсутність критеріїв для 

прогнозування кількості здобувачів повної середньої вищої освіти - 

необхідним є визначення критеріїв та показників, на основі яких буде 

здійснено прогнозування кількості здобувачів повної загальної середньої 

освіти з урахуванням їх максимальної кількості на наступні п’ять років у 

Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників необхідно вдосконалити 

наступним чином, адже неправильний розрахунок кількості учнів спричинить 

неповноцінність здійснюваних заходів та необхідність у залученні приватних 

коштів, а отже, фактично порушуватиметься право на безкоштовне отримання 

освіти та доступ до такої освіти; б) обмеження права на здійснення перевірки 

закладів освіти у процесі громадського контролю - право на громадський 

контроль обмежується положеннями Закону України «Про освіту»; в) 

неповний перелік суб’єктів звернення із скаргою до освітнього омбудсмена – 

законодавцем в Законі України «Про освіту» не визначено право на подання 
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скарги до освітнього омбудсмена від громадських організацій та органів 

громадського самоврядування у сфері освіти; 5) прогалини, що стосуються 

захисту права на охорону здоров’я як соціального права: а) відсутність 

обов’язку обґрунтування причин відмови лікаря від подальшого ведення 

пацієнта – чинним Законом України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» передбачено, що лікар має право відмовитися від 

подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів 

або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що 

це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення, проте даним 

нормативно-правовим актом не визначено, яким саме чином необхідно 

доводити наявність даних підстав для відмови; б) посилання на нечинні 

підзаконні нормативно-правові акти – зокрема, Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я містить посилання на порядок 

забезпечення громадян безплатно або на пільгових умовах лікарськими 

засобами та імунобіологічними препаратами, який відсутній у чинному 

законодавстві, а реалізація даного права передбачена у постанові Кабінету 

Міністрів «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань»; 

удосконалено: 

− поділ міжнародного законодавства щодо забезпечення конституційних 

соціальних прав людини і громадянина за направленістю їх дії на: 1) 

універсальні нормативно-правові акти, тобто такі, які поширюють свою дію 

без обмежень у просторі, та поширюються на різні сфери правовідносин 

(Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права); 2) універсально-регіональні нормативно-правові 

акти, якими є нормативно-правові акти, що поширюють свою дію на певній 

території, до якої входить дві або більше країни, та регулюють різні за своєю 

природою правовідносини (Європейська соціальна хартія (переглянута) та 

Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий)); 3) 

спеціалізовані, до яких можна віднести нормативно-правові акти, дія яких 

обмежується колом осіб або правовідносин (Конвенція ООН про права осіб з 

інвалідністю, а також акти Міжнародної організації праці та Всесвітньої 

організації охорони здоров’я); 

− характеристику системи гарантій реалізації соціальних прав людини і 

громадянина залежно від їх змісту поділяються на: 1) гарантії матеріально-

правового характеру: гарантії, які передбачають надання матеріальних благ 

(пенсії, соціальні виплати, забезпечення житлом, спеціальними засобами 

(наприклад, спеціально обладнані автомобілі для осіб з інвалідністю), 

безоплатне забезпечення ліками); гарантії, які зменшують витрати особи 

(наприклад, пільги зі сплати комунальних послуг, безоплатне надання послуг 

(санаторно-курортне лікування, протезування), пільговий проїзд, часткова 

оплата житла); 2) гарантії організаційного характеру, до який відносяться 

створення умов для реалізації соціальних прав: створення інституційної 
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інфраструктури (наприклад, створення центрів зайнятості для 

працевлаштування осіб, створення мережі закладів охорони здоров’я для 

надання медичної допомоги, створення фондів для акумуляції коштів на 

соціальні виплати), передбачення процедур реалізації соціальних прав 

(наприклад, порядку звернення за соціальними виплатами, порядку надання 

житла); 

− аналіз змісту гарантій охорони конституційних соціальних прав 

людини і громадянина, які поділяються на такі види: 1) гарантії державного 

захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина, оскільки за 

статтею 3 Конституції України  утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави, а отже, держава гарантує піклування і 

захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (стаття 25 Конституції 

України), право кожного на відшкодування за рахунок органів публічної влади 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, які вплинули на реалізацію 

конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 56 Конституції 

України); 2) судові гарантії, а саме право на суд для захисту своїх 

конституційних соціальних прав (стаття 55 Конституції України), право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які призвели 

до порушення конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 

55 Конституції України), право на правову допомогу при захисті 

конституційних соціальних прав (стаття 59 Конституції); 3) гарантії захисту 

конституційних соціальних прав Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, Конституційним Судом України та міжнародними судовими 

організаціями (право на звернення з конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України за захистом конституційних соціальних прав, 

право на звернення за захистом конституційних соціальних прав до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; право на звернення до омбудсмена за захистом 

конституційних соціальних прав); 

− підхід до оптимізації національного соціального законодавства, а саме 

доповнити Сімейний кодекс України новою ст. 211-1, а п. 9 ч. 1 ст. 212  

скасувати. Зазначену статтю викласти у такій редакції: «Стаття 211-1. Іноземці 

мають право усиновлювати дитину-громадянина України на загальних 

підставах, визначених даним Законом, у випадку: 1. Наявності громадянства 

держави, де прийнята, імплементована в національне законодавство та 

дотримується Гаазька конвенція і міжнародні акти ООН щодо захисту дітей та 

усиновлення, перелік яких затверджений Кабміном; 2. Коли іноземець є 

громадянином держави, у якій за останні 5 років не ведуться війни; 3. Коли 

діяльність щодо усиновлення ведеться винятково через акредитовані в Україні 

міжнародні організації щодо усиновлення»; 

− підхід до удосконалення національного соціального законодавства 

шляхом доповнення ст. 40-1 Закону України «Про забезпечення організаційно-
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правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» наступною нормою: «Юридична або фізична особа, 

яка здійснює діяльність як уповноважена особа або як посадова особа 

державного органу, державної чи комунальної установи, вчиняє 

адміністративне правопорушення, якщо не виконає обов’язок щодо 

повідомлення  органів опіки та піклування із відповідною територіальною 

юрисдикцією про дитину, яка може потребувати захисту, який встановлений 

даним Законом, або виконає його із надмірною затримкою»; 

− концептуальні основи подальшого розвитку національного соціального 

законодавства на основі досвіду Литви, Іспанії, Чехії та Бельгії: 1) на основі 

досвіду Литви – удосконалення захисту конституційних соціальних прав щодо 

захисту права на освіту та посилення відповідальності за порушення 

конституційного права на охорону здоров’я та медичну допомогу; 2) на основі 

досвіду Іспанії - надання ширших самоврядних прав територіальним громадам 

у соціальній сфері за їхнім зверненням до Кабінету Міністрів України; 

удосконалення захисту конституційного права на сім’ю та усиновлення 

шляхом надання іноземцям права усинювалюти дитину-громадянина України; 

3) на основі досвіду Чехії - посилення державної участі в охороні здоров’я, яка 

повинна здійснюватися не лише через створення умов для доступу, але й 

гарантувати право на доступ та реалізовувати безпосередній захист такого 

права, що можливо через систему медичного страхування; розширення кола 

суб’єктів, які беруть участь в захисті соціальних прав дітей; 4) на основі 

досвіду Белігії - запропоновано запозичити до українського законодавства 

норми права бельгійського законодавства щодо недопущення використання 

судами підзаконних нормативно-правових актів соціального законодавства, які 

суперечать законам України, Конституції України та міжнародним 

документам, що ратифіковані Верховною Радою України; запропоновано 

доповнити національне законодавство новими нормами щодо відповідальності 

за порушення конституційного права на освіту; 

− деталізацію змісту ознак кримінальної відповідальності за порушення 

соціальних прав людини та громадянина, якими є наступні: врегульовується 

виключно нормами Кримінального кодексу України; застосовується до особи, 

яка вчинила винне, суспільно небезпечне і протиправне діяння в сфері 

забезпечення та дотримання соціальних прав людини; виражається у формі 

державного примусу, оскільки передбачає застосування заходів кримінального 

покарання, супроводжується державним осудом і призводить до негативних 

наслідків для винної особи; передбачена санкціями статей Кримінального 

кодексу України за порушення законодавства про охорону здоров’я, про 

соціальний захист, про охорону сім’ї, про працю, про недоторканність житла, 

про страйк у вигляді штрафів, позбавлення волі з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 

дістали подальшого розвитку: 

− характеристика видів конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, а саме: класичні (базові) та спеціальні (змішані). До класичних 
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належать: 1) право на соціальний захист; 2) право на житло; 3) право на 

достатній життєвий рівень; 4) право на охорону здоров’я; 5) право на охорону 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Спеціальними конституційними 

соціальними правами людини і громадянина є: 1) право на працю; 2) право на 

страйк; 3) право на відпочинок; 4) право на освіту; 

– аналіз ознак цивільної відповідальності за порушення вимог 

забезпечення та дотримання соціальних прав людини та громадянина, якими є 

наступні: настає лише за наявності складу притягнення до такої 

відповідальності: вчинення порушення зобов’язання (невиконання чи 

неналежне його виконання), негативними наслідками чого є збитки, фізична 

шкода, моральна шкода; спрямована не на покарання правопорушника, а на 

відновлення (компенсацію) суб’єктивного цивільного права потерпілої особи, 

на підставі чого зачіпається майнова сфера правопорушника у виді 

відшкодування завданих збитків чи шкоди, сплати неустойки, компенсації, 

іншим вилученням належного порушнику майна; її межі зумовлені її 

компенсаторною функцією та необхідністю еквівалентного відшкодування 

потерпілому завданих збитків чи шкоди; за однотипне порушення до 

порушників застосовуються рівні за обсягом міри відповідальності (рівна 

відповідальність різних учасників цивільного обороту) незалежно від 

правового становища та вини; винна особа відповідатиме на підставі рішення 

суду; 

– пропозиція щодо доповнення ч. 4 ст. 73 Закону України «Про освіту» 

та  зміни ч. 1 ст. 9 Положення про освітнього омбудсмена наступним текстом: 

«Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право  

розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих 

здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками, а також 

педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками, 

громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського 

суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері 

освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, соціального захисту осіб 

з особливими освітніми потребами, а також органами громадського 

самоврядування у сфері освіти (конференції, форуми, з’їзди, органи 

громадського самоврядування закладу освіти)»; 

– наукова позиція, що ст. 34  Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» слід доповнити ч. 4, яка матиме наступний 

зміст: «Заява про відмову від  подальшого ведення пацієнта подається 

безпосередньо керівнику медичного закладу разом із копією медичної карти 

та/чи листка непрацездатності, що підтверджуватимуть порушення правил 

внутрішнього розпорядку  та/чи недотримання медичних приписів. Рішення 

керівника медичного закладу у письмовій формі повідомляється протягом 

одного робочого дня лікарю, що заявив про відмову, та пацієнту, від якого 

такий лікар заявив відмову»; 

– деталізація специфіки законодавчих гарантій реалізації соціальних 

прав, яким властиві такі специфічні риси: 1) закріплені в законах; 2) носять 
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уточнюючий або доповнюючий характер стосовно конституційних гарантій; 3) 

характеризуються широким спектром засобів і способів реалізації соціальних 

прав; 

– обґрунтування змісту видових особливостей конституційних 

соціальних прав, до яких віднесено наступні: 1) закріплення та гарантування 

на рівні Основного Закону, що визначає їх основними (базовими) правами та 

свідчить про значущість для кожної людини; 2) вони мають постійний 

характер та особливий механізм реалізації, є невід’ємним правом кожного 

учасника конкретних правовідносин; 3) для них характерна особлива правова 

охорона; 4) вони характеризуються універсальністю. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 

бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для розробки проблемних питань захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; 

– у правозастосовній діяльності – для покращення стану реалізації 

конституційних соціальних прав людини і громадянина та підвищення рівня 

ефективності; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Право 

соціального забезпечення», «Конституційне право України», «Проблеми 

права соціального забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 року), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25–26 січня 

2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 року), «Актуальні проблеми 

соціального права. Випуск V» (м. Київ, 1 вересня 2019 р.), «Правова доктрина, 

правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку» 
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(м. Харків, 11 жовтня 2019 р.), «Topical issues of the development of modern 

science» (м. Софія, Болгарія, 12-14 лютого 2020 р.), «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (м. Львів, 14-15 лютого 2020 р.), «Science, society, 

education: topical issues and development prospects» (м. Харків, 17-18 лютого 

2020 р.), «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 

(м. Одеса, 21-22 лютого 2020 р.), «Актуальні питання юридичної науки та 

практики» (м. Київ, 23 квітня 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 17 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 5 статтях – у наукових виданнях іншої 

держави, а також у 10 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 13 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

437 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 388 найменувань і займає 42 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 

методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика конституційних 

соціальних прав людини і громадянина» складається з трьох підрозділів та 

присвячений аналізу поняттю, сутності та ознак конституційних соціальних 

прав людини і громадянина, а також характеристиці видів конституційних 

соціальних прав людини і громадянина. 

У підрозділі 1.1 «Наукова інтерпретація конституційних соціальних 

прав людини і громадянина» встановлено, що під поняттям «конституційні 

права людини і громадянина» варто розглядати невід’ємні та невідчужувані 

основні можливості людини і громадянина, встановлені та гарантовані 

Конституцією України, які належать особі від народження та мають найвищу 

правову охорону. Розкрито такі важливі сутнісні характеристики соціальних 

прав: вони спрямовані на забезпечення гідного рівня життя і соціальної 

захищеності, можливостей самовираження; мета забезпечення таких прав – 

недопущення усунення особи з суспільного життя; такі права можуть 

реалізовуватись лише у відносинах особи з іншими людьми як членами групи; 

провідну роль у забезпеченні таких прав відіграє держава, яка повинна 

вчинити певні дії, спрямовані на «захист людського середовища». 
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Під поняттям «соціальні права» розуміються можливості людини і 

громадянина здобувати собі засоби для задоволення власних потреб щодо 

гідного рівня життя або отримувати такі засоби через соціальне утримання у 

випадку неможливості задовольнити відповідні потреби. 

У процесі дослідження підсумовано, що проблеми наукових 

інтерпретацій передусім пов’язані із тим, що сам перелік конституційних 

соціальних прав людини і громадянина на сьогодні не є однозначно 

встановленим ні в змісті Основного Закону, ні в працях вітчизняних науковців. 

Як наслідок, сутність досліджуваного поняття тлумачиться авторами в 

залежності від того, яким чином вони класифікують конституційні соціальні 

права. У процесі дослідження нами встановлено, що ними є права, які 

дозволяють громадянам задовольняти свої найважливіші життєві потреби 

щодо гідного рівня життя або отримувати такі засоби через соціальне 

утримання. І саме це перебуває в основі інтерпретації поняття «конституційні 

соціальні права людини і громадянина в Україні». 

У підрозділі 1.2 «Ознаки конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні» вказано, що категорія «конституційні соціальні права 

людини і громадянина» складається з таких двох видових понять, як 

«конституційні права» та «соціальні права», особливості цих прав варто 

поділити на дві групи: 1) особливості, які притаманні цим правам як 

конституційним правам. Це дасть можливість визначити особливості, які 

дозволять відділити їх від інших прав, що деталізуються на рівні закону; 2) 

особливості, які притаманні цим правам як соціальним правам. У  даному 

випадку будуть визначені особливості, котрі дозволять відділити їх від таких 

суміжних груп прав, як особисті, політичні, економічні та інші групи прав. 

Хоча соціальні права і обумовлюються соціальною державою,  

діяльність по забезпеченню цих прав державою не є абсолютною і не 

передбачає забезпечення кожного відповідними благами, а має на меті 

створення умов для можливості отримати відповідні блага. Закріплення у 

нормах Основного Закону держави конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні не передбачає повне забезпечення державою громадян, 

а лише забезпечує наявність можливостей для самостійного забезпечення 

особою власних потреб шляхом здійснення активної діяльності. 

Підкреслено, що конституційні соціальні права людини і громадянина в 

Україні характеризуються такими особливостями: 1) опосередкованістю – 

конституційні соціальні права людини і громадянина в Україні поширюються 

на соціальну сферу, тобто ту сферу, у якій людина реалізується як частина 

певної соціальної групи; 2) спрямованістю – основною метою реалізації таких 

прав є забезпечення задоволення найважливіших життєвих потреб людини та 

громадянина, без яких не може йти мова про нормальне людське буття, 

недопущення вибуття особи із суспільного життя; 3) ґрунтовністю – змістовно 

такі права являють собою можливості здобувати засоби для існування, 

реалізуючи свої здібності, або отримувати такі засоби через соціальне 

утримання; 4) взаємообумовленістю – для забезпечення реалізації 
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конституційних соціальних прав людини і громадянина необхідні позитивні 

зусилля як з боку особи, так і держави (реалізація цих прав здійснюється через 

симбіоз дій (взаємодію) держави та особи); при цьому діяльність держави не є 

абсолютною і не передбачає забезпечення кожного відповідними благами, а 

лише має наметі створення умов для можливості отримати відповідні блага; 5) 

економічною залежністю – реалізація конституційних соціальних прав людини 

і громадянина залежить від економічних можливостей держави.  
У підрозділі 1.3 «Класифікація конституційних соціальних прав людини і 

громадянина» резюмовано наступне: 1) відповідно до Конституції України до 

видів соціальних прав можна віднести: право на працю; право на належні, 

безпечні і здорові умови праці; право на заробітну плату; право на страйк; 

право на відпочинок; право на соціальний захист; право на житло; право на 

достатній життєвий рівень; право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування. Право на працю, право на соціальний захист та право на 

достатній життєвий рівень є основними видами конституційних соціальних 

прав людини і громадянина та складають основу всіх соціальних прав. Кожне з 

цих основних прав містить у собі окрему групу прав кожної людини. Право на 

працю включає в себе право на належні, безпечні і здорові умови праці, право 

на повну зайнятість та захист від безробіття, на професійну підготовку, право 

на заробітну плату, право на страйк, право на об’єднання у професійні спілки, 

право на участь у веденні колективних переговорів, право на відпочинок. 

Право на соціальний захист реалізовується через право на забезпечення у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття, право на пенсійне забезпечення та забезпечення в інших випадках, 

передбачених законом. Право на достатній життєвий рівень тісно пов’язане з 

правом на житло, правом на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування; 2) аналізуючи норми Конституції України, які містять соціальні 

права, можна класифікувати такі права на класичні (базові) та спеціальні 

(змішані). Класичні (базові) соціальні права визначені Конституцією України 

та безпосередньо відносяться до соціальних прав. Спеціальні (змішані) 

соціальні права можна одночасно віднести й до інших груп прав (наприклад, 

економічних чи культурних), але разом із тим їхній соціальних характер також 

не піддається сумнівам; 3) незважаючи на закріплення в Конституції України 

системи соціальних прав, зазначимо, що визначення видів таких прав 

залишається проблемою як на нормативному, так і на доктринальному рівнях. 

Класифікації, запропоновані в законодавстві та в науці, не цілком 

відображають усі існуючі та можливі соціальні права. Встановлення єдиної 

класифікації соціальних прав дозволить однаково розуміти та тлумачити 

соціальні права та їх систему, визначить єдині підходи до вирішення 

державою проблем у кожній сфері системи соціальних прав; 4) Конституція 

України 1996 року значно розширила систему соціальних прав порівняно з 

Конституцією УРСР 1978 року. Зокрема поряд з традиційними правами – на 

працю (ст. 43); на відпочинок (ст. 45); на соціальний захист (ст. 46); на житло 

(ст. 47); на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування (ст. 49) 
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– серед базових соціальних прав названо право на страйк (ст. 44); право на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48) та право на охорону 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (ч. 3 ст. 51, ч. 3 ст. 52). Таке 

розширення прав зумовлено приєднанням українського права до універсальної 

форми та утвердженням європейських цілей шляхом прийняття (ратифікації) 

міжнародних актів, які містять вичерпну систему соціальних прав та принципи 

їх гарантування державою; 5) існує проблема реалізації гарантування охорони 

та захисту видів соціальних прав і свобод особи. Соціальні права людини та 

громадянина фактично мають більш декларативний, ніж реальний характер, 

тобто вони проголошені, але не гарантовані. 

Розділ 2 «Гарантії та механізм забезпечення конституційних 

соціальних прав людини і громадянина» складається з трьох підрозділів та 

присвячений дослідженню змісту конституційних та законодавчих гарантій 

реалізації соціальних прав людини і громадянина, специфіки міжнародного 

законодавства щодо забезпечення конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, а також сутності елементів конституційно-правового механізму 

забезпечення соціальних прав людини і громадянина в Україні. 

У підрозділі 2.1 «Види конституційних та законодавчих гарантій 

реалізації соціальних прав людини і громадянина» виділено наступні 

особливості конституційних та законодавчих гарантій реалізації соціальних 

прав людини і громадянина: 1) є різновидом гарантій прав людини і 

громадянина; 2) є юридичними гарантіями, тобто формалізованими в нормах 

законодавства; 3) їх метою є реальна можливість скористатися соціальними 

правами, матеріалізація відповідного права, тобто забезпечення дійсності та 

реальності відповідного права; 4) за своїм змістом являють собою умови, 

засоби та способи, спрямовані на можливість вчиняти юридично значимі дії 

для отримання блага, яке складає зміст соціального права; 5) вони 

закріплюються в загальних положеннях Конституції України, положеннях про 

конкретні соціальні права, у поточному галузевому законодавстві, в якому або 

деталізуються відповідні конституційні гарантії реалізації соціальних прав, або 

встановлюються додаткові. 

Конституційні гарантії реалізації соціальних прав та законодавчі гарантії 

реалізації соціальних прав різняться між собою. Якщо конституційні гарантії 

реалізації соціальних прав встановлюються на рівні основного акта країни 

найвищої юридичної сили – Конституції (в основному у розділі II Конституції 

України), то законодавчі гарантії реалізації соціальних прав встановлюються у 

поточному галузевому законодавстві, в якому або деталізуються відповідні 

конституційні гарантії реалізації соціальних прав, або встановлюються 

додаткові. 

У підрозділі 2.2 «Специфіка міжнародного законодавства щодо 

забезпечення конституційних соціальних прав людини і громадянина» 

підкреслено, що першою групою міжнародних нормативно-правових актів 

щодо забезпечення конституційних соціальних прав людини і громадянина є 

універсальні, тобто такі, які поширюють свою дію без обмежень у просторі та 
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впливають на різні сфери правовідносин. До неї віднесено Загальну 

декларацію прав людини та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права. Ознаками такої групи названо наступні: 1) загальносвітова 

значущість, що проявляється у поширенні дії нормативних актів даної 

категорії на необмежене коло осіб та країн світу; 2) комплексність. Відповідна 

ознака передбачає поширення дії нормативно-правових актів даної групи на 

широке коло різних за своєю природою та характером видів правовідносин; 3) 

фундаментальність. Міжнародні нормативно-правові акти та норми, що 

складають їхній зміст, є основою для формування деталізованих нормативно-

правових, які врегульовуватимуть відповідні правовідносини. 

До другої групи міжнародних нормативно-правових актів – 

універсально-регіональних – віднесено Європейську соціальну хартію 

(переглянуту) та Європейський кодекс соціального забезпечення 

(переглянутий). Цю групу характеризують наступні ознаки: 1) територіальна 

обмеженість. Наведена  вище група міжнародних нормативно-правових актів 

поширює свою дію на окремі регіони світу, зокрема дані акти мають 

здійснювати регулювання відносин в межах Європи; 2) ревізійний характер. 

Держави, які ратифікували положення відповідних нормативно-правових 

актів, мають не тільки імплементувати їхні положення до національного 

законодавства, але й здійснювати звітування на регулярній основі щодо 

реалізації впровадження норм та їх правового забезпечення, що свідчить про 

контроль з боку уповноважених органів; 3) консолідований характер. 

Міжнародно-правові акти даної групи регулюють різні за своєю правовою 

природою суспільні відносини, однак, враховуючи взаємозв’язки таких 

відносин, консолідують їх в один нормативно-правовий акт, створюючи 

цілісну систему нормативного регулювання відповідних груп правовідносин. 

Аналіз третьої групи міжнародних нормативно-правових актів щодо 

забезпечення конституційних соціальних прав людини і громадянина, 

виділено наступні ознаки, які характерні даній групі: 1) цільова спрямованість. 

Міжнародні правові акти даної групи спрямовані на регулювання окремих 

видів правовідносин, зокрема через надання соціальних прав, чи на надання 

прав окремому виду суб’єктів, які потребують соціального забезпечення; 2) 

вичерпність. Акти міжнародного законодавства даної групи характеризуються 

деталізованим регулюванням окремих складових соціальних прав або 

детальним визначенням різного роду прав окремих суб’єктів, а також 

встановлюють механізм відповідного правового забезпечення; 3) суб’єктивний 

характер. Міжнародні нормативно-правові акти, які входять до даної групи, 

спрямовані на регулювання прав окремо визначених груп суб’єктів, 

наприклад, нормативно-правові акти, ухвалені МОП, здійснюють забезпечення 

прав та інтересів працівників. 

У підрозділі 2.3 «Конституційно-правовий механізм забезпечення 

соціальних прав людини і громадянина в Україні» обгрунтовано, що 

конституційно-правова норма у сфері соціальних прав є встановленим у 

суспільстві, санкціонованим державою та передбаченим на найвищому 
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конституційному рівні правилом, забезпеченим державним примусом, 

суспільною необхідністю та конституційно-правовими гарантіями, що 

відповідають конституційно-правовим принципам та існуючим суспільним 

потребам, відображають суспільну ідеологію й слугує забезпеченню умов та 

здійсненню реалізації, охорони і захисту найважливіших суспільних відносин 

між особами, які реалізовують особисті конституційно-соціальні права. 

Аргументовано, що конституційно-правовими гарантіями соціальних прав є 

визначений суспільством, передбачений на конституційному рівні, цілісний, 

систематизований комплекс правових засобів, викликаний суспільними 

потребами, який відповідає загальним конституційно-правовим принципам та 

слугує для забезпечення умов здійснення реалізації, охорони та захисту 

найважливіших суспільних відносин за допомогою здійснення власних 

повноважень у соціальній сфері органами публічної влади, передбачення 

кореспондуючих конституційно-правових обов’язків та притягнення до 

конституційної юридичної відповідальності за порушення соціальних прав, 

невиконання обов’язків чи недотримання заборон, між особами, що 

використовують особисті конституційно-соціальні права. Конституційно-

правовий механізм забезпечення соціальних прав людини й громадянина 

допомагає сформувати основу для регулювання, охорони й захисту суспільних 

відносин. Ефективність даного механізму дозволяє покращити забезпеченість 

не лише соціальних прав, але й природних, економічних та екологічних, які, у 

свою чергу, сприяють встановленню належних умов життя для кожної особи. 

Розділ 3 «Мета, завдання, принципи і гарантії конституційних 

соціальних прав людини і громадянина» складається з трьох підрозділів, у 

яких розкрито мету, завдання, принципи та гарантії конституційних 

соціальних прав людини і громадянина, а також окреслено ознаки видів 

юридичної відповідальності за порушення конституційних соціальних прав 

людини і громадянина. 

У підрозділі 3.1 «Мета і завдання конституційних соціальних прав 

людини і громадянина» відмічено, що при розкритті сутності мети 

конституційних соціальних прав, варто враховувати наступне: по-перше, 

конституційні соціальні права людини – це права, які виникають, змінюються, 

розвиваються, припиняються при взаємодії держави та людини, коли держава 

створює належні соціальні умови для існування людини, її розвитку та 

захисту; по-друге, ступінь забезпечення конституційних соціальних прав тісно 

залежить від економічного становища держави, тобто чим вищий рівень 

економіки, тим краще держава в особі державних органів здатна належно та в 

повній мірі забезпечити соціальний захист кожного громадянина.  

Установлено, що під завданням конституційних соціальних прав людини 

і громадянина варто розуміти наперед запланований перелік дій, які необхідно 

вчинити для забезпечення надання людині і громадянину можливості 

реалізовувати свої закріплені на рівні конституційного закону соціальні 

гарантії. Тобто завданням будь-яких прав людини та громадянина, в тому 

числі соціальних прав, є здатність особи вільно володіти та користуватися 
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такими правами, при цьому їх закріплення на рівні Основного Закону 

обумовлює завдання стосовно створення рівних умов, при яких громадяни 

можуть вільно реалізовувати свої соціальні права.  

Завдання забезпечення надання людині і громадянину можливості 

реалізовувати закріплені у Конституції України соціальні гарантії, передбачає: 

1) надання кожній людині і громадянину можливості самостійно 

забезпечувати своє існування та існування своєї сім’ї; 2) надання соціального 

захисту кожній людині і громадянину, яка в силу негативного впливу факторів 

соціального ризику втратила можливість самостійно забезпечувати своє 

існування та існування своєї сім’ї; 3) створення умов для реалізації 

різноманітних соціальних прав (права на освіту, на охорону здоров’я та 

медичну допомогу, на житло тощо). 

У підрозділі 3.2 «Система принципів та гарантій конституційних 

соціальних прав людини і громадянина» визначено, що першою групою 

принципів є принципи прав людини і громадянина, специфіка яких полягає у 

тому, що вони виступають відправними началами, які містять вимоги до 

держави щодо наділення її громадян конституційними соціальними правами. 

Друга група принципів конституційних соціальних прав людини і громадянина 

являє собою відправні начала, які містять вимоги до держави, визначені у 

нормах Основного Закону України. 

Зроблено висновок, що гарантії конституційних соціальних прав людини 

і громадянина варто поділяти на: 1) організаційні гарантії, тобто гарантії 

реалізації конституційних соціальних прав людини і громадянина: а) гарантію 

соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних 

Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей; 

б) гарантію соціального захисту громадян, що включає право на забезпечення 

їх у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника, 

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

випадках, передбачених законом, пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом; в) 

гарантію забезпечення громадян житлом безоплатно або за доступну для них 

плату; г) гарантію достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї; ґ) 

гарантію охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного страхування; д) 

гарантію охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства; е) гарантію 

державного утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; є) гарантію доступної і безоплатної освіти у 

державних та комунальних навчальних закладах; 2) гарантії захисту, тобто 

гарантії охорони конституційних соціальних прав людини і громадянина: а) 

гарантію державного захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина; б) судові гарантії; в) гарантії захисту конституційних соціальних 

прав Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Конституційним 

Судом України та міжнародними судовими організаціями. 
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У підрозділі 3.3 «Юридична відповідальність за порушення 

конституційних соціальних прав людини і громадянина» виділено перелік 

ознак адміністративної відповідальності за порушення вимог забезпечення та 

дотримання соціальних прав людини та громадянина: 1) врегульовується 

нормами власної нормативно-правової бази, яка включає Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Митний кодекс України від 13 березня 2012 

року та інші закони України (Закон України «Про ветеринарну медицину» від 

25 червня 1992 року, Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року та ін.); 2) 

застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб. При цьому нормами 

Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено 

особливості адміністративної відповідальності щодо осіб віком від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років; щодо відповідальності посадових осіб, які 

підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, пов’язані з недодержанням установлених правил у сфері 

охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, 

здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до 

їх службових обов’язків; щодо відповідальності власників підприємств, 

керівників та інших осіб, на яких поширюється обов’язок забезпечувати 

соціальні права громадян; 3) передбачає застосування до порушників 

особливих засобів державної дії – адміністративних стягнень, які 

накладаються як у судовому, так і в квазісудовому порядку. Відповідно до 

розділу ІІІ Кодексу України про адміністративні правопорушення справи про 

адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними 

комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 2) 

виконавчими комітетами, а в населених пунктах, де не створено виконавчих 

комітетів, – виконавчими органами, що виконують їх повноваження, 

сільських, селищних, міських рад та їх посадовими особами; 3) районними, 

районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями); 4) 

органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими 

органами (посадовими особами), уповноваженими на те Кодексом України про 

адміністративні правопорушення; 4) застосовується для притягнення до 

адміністративної відповідальності конкретно тих осіб, які винні у порушенні 

законодавства у сфері забезпечення тих чи інших видів соціальних прав 

людини. 

Вказано, що відмінність матеріальної відповідальності від цивільно-

правової відповідальності полягає в наступному: 1) до матеріальної 

відповідальності на підставі норм трудового права можуть залучатися лише 

працівники, які перебувають у трудових відносинах з конкретним 

роботодавцем, якому з їх вини заподіяно збитків; 2) матеріальна 

відповідальність завжди має особистий характер. Працівник, який заподіяв 

шкоду, відповідає за нього сам. Неповнолітні працівники за нормами 

трудового права також несуть відповідальність за заподіяну шкоду. За 

нормами цивільного права майнова відповідальність покладається на батьків 
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(або осіб, які їх замінюють) за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми; 3) 

матеріальна відповідальність настає лише за наявності вини, у цивільному 

праві відповідальність може наступити як при наявності вини, так і при її 

відсутності (наприклад, при заподіянні шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки); 4) за нормами трудового права стягненню підлягає тільки прямий 

дійсний збиток (не можна притягнути до матеріальної відповідальності за 

неодержані доходи). У цивільному праві діє принцип повного відшкодування 

шкоди. 

Розділ 4 «Прогалини та проблеми правового регулювання захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина» складається з 

двох підрозділів, у яких проаналізовано прогалини та практичні проблеми 

захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина, а також 

розроблено тенденції реформування даної сфери. 

У підрозділі 4.1 «Практичні проблеми захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина та тенденції їх реформування» 

обгрунтовано, що відсутність належного порядку та механізму взаємодії між 

державними органами і громадськими організаціями негативно впливає на 

стан захисту конституційних соціальних прав у декількох аспектах. По-перше, 

це зменшення швидкості початку роботи, власне, механізму захисту таких 

прав, оскільки для його ініціювання необхідним є звернення самої особи щодо 

визнання права як у випадку із набуттям статусу особи із інвалідністю, так і 

його порушення. По-друге, звернення громадської організації може 

виконувати й захисну функцію щодо самої особи, права якої захищаються. По-

третє, проблемою є невідповідність захисту соціальних прав потребам 

населення. Тобто довготривалість процесу внесення змін до законодавства 

разом із швидкістю економічних процесів та великою кількістю факторів, які 

впливають на такі зміни, робить механізм захисту соціальних прав повільним 

та негнучким, внаслідок чого він не відповідає реальній ситуації та інтересам 

суб’єктів права. По-четверте, ще одним аспектом негативного впливу є 

створення дисбалансу між заохоченням різних напрямів громадського 

контролю щодо захисту соціальних прав. Як показав аналіз законодавства, 

правове регулювання громадських організацій є неоднаковим. Внаслідок такої 

ситуації зменшується їх кількість та знижується мотивація щодо діяльності. 

Захист соціальних прав повинен мати комплексний характер, оскільки 

пов’язаний із кожною сферою суспільного життя, а отже, створення балансу у 

правовому регулюванні дозволить максимально широко реалізовувати права 

щодо захисту населення громадськими організаціями. 

У контексті тенденції подальшого розвитку відзначено, що 

впровадження інституту соціальних омбудсменів матиме цілий ряд переваг у 

порівнянні з іншими можливими способами безпосереднього захисту 

порушених соціальних прав. Так, це, найперше, безперешкодний доступ, 

оскільки для початку розгляду звернення необхідним є лише заява від особи. 

Крім того, відбувається значне розвантаження правоохоронних та 

правозахисних органів загалом, оскільки звернення до омбудсменів буде 
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правильно перерозподіляти навантаження через застосування 

адміністративних та судових процедур. Також це дозволить підвищити 

правову поінформованість населення, рівень якості поданих заяв та скарг 

щодо визнання права або ж його порушення та дасть змогу підвищити довіру 

до держави через збільшення використання права на безкоштовну первинну та 

в певних випадках вторинну правову допомогу.  

Підсумовано, що шлях вирішення проблем захисту конституційних 

соціальних прав пов’язаний із комплексними змінами законодавства, оскільки 

можливість реалізації соціальних прав залежить і від роботи державних 

службовців, і від швидкості притягнення до юридичної відповідальності та 

відновлення порушених прав.  дане дослідження дозволяє стверджувати про  

відсутність зв’язку між тенденціями розвитку захисту соціальних прав та їх 

проблемами. Зазначена ситуація пояснюється значною тривалістю 

невирішення та ігнорування таких проблем, а отже, й певною відсталістю 

національного законодавства від міжнародного та відповідних науково-

теоретичних поглядів. 

У підрозділі 4.2 «Прогалини у правовому регулюванні захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина та шляхи їх 

вирішення» встановлено, що абзац 2 ст. 11 Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» необхідно вдосконалити, доповнивши 

його нормою наступного змісту: «Порядок та умови здійснення соціального 

інспектування та обліку  сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, центрами соціальних служб сім’ї, дітей та молоді визначаються 

Кабінетом Міністрів України на основі рекомендацій, поданих центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з 

питань сім’ї та дітей, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері освіти і науки».  Крім того, Прикінцеві положення 

даного Закону слід доповнити ст. 3, що матиме наступний зміст: «Кабінет 

Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності змінами 

до даного Закону зобов’язаний прийняти Порядок та умови здійснення 

соціального інспектування та обліку  сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, центрами соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.  

Центральні органи виконавчої влади подають рекомендації до формування 

такого Порядку у строк до двох місяців з моменту набрання чинності змін до 

даного Закону. Невиконання даних вимог уповноваженими державними 

службовцями центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів 

України є підставою для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності».  

Завдяки впровадженню даних норм діяльність уповноважених органів буде 

мати чітку мету щодо виявлення соціальних проблем, що, у свою чергу, 

впливатиме на швидкість виявлення існуючих правопорушень та застосування 

процедури захисту. 
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Зазначено, що слід змінити абзаци 1-3 ст. 18 Порядку надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво  (реконструкцію) і придбання житла, які викласти у такій 

редакції: «Для  отримання  кредиту  кандидат  подає до Центру надання 

адміністративних послуг такі документи: 1) заяву  про  надання  кредиту,  у 

якій міститься інформація щодо виду, валюти та суми кредиту, а також строків 

та періодичності погашення; 2) довідку  про перебування на квартирному 

обліку або ж акт  технічного стану та затверджену копію рішення виконавчого 

комітету сільської ради; 3) реквізити документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України». 

Встановлено, що прогалини у правовому регулюванні захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина є характерними для 

таких нормативно-правових актів, як Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про освіту», 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання 

житла, Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників, та запропоновано зміни 

до змісти цих нормативно-правових актів. 

Розділ 5 «Напрями удосконалення захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина» складається з двох підрозділів, у 

яких розкрито напрями запозичення європейського досвіду захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина, розроблено 

концепцію удосконалення захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні. 

У підрозділі 5.1 «Захист конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в країнах ЄС: напрями запозичення позитивного досвіду в 

Україну» вказано, що особливостями захисту конституційних соціальних прав 

людини і громадянина у Іспанії є наступні: 

1) диспозитивність.  

Дана ознака захисту конституційних соціальних прав полягає у виборі 

таких засобів та методів правового впливу, які спрямовані на роз’яснення 

доцільності та корисності правомірної поведінки  разом із встановленням 

достатньої свободи вибору та дій; 

2) самоврядність.  

Самоврядність як особливість захисту конституційних соціальних прав є 

безпосереднім наслідком попередньої та полягає в активній діяльності 

місцевих органів управління, які визначають способи та напрями фінансування 

реалізації соціальних прав; 

3) рівність.  
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Звертаючись до аналізу конституційного регулювання, можливо зробити 

висновок, що захист соціальних прав осіб здійснюється рівноцінно та 

однаково щодо кожної особи. Так, наприклад, права особи на працю 

захищаються таким чином, щоб не завдати шкоди праву роботодавця на 

отримання прибутку. Аналогічні положення стосуються освітніх відносин або 

відносин щодо надання медичної допомоги. Таким чином, під час тлумачення 

та реалізації конституційних норм не відбувається трансформування та 

викривлення бачення протиправної ситуації щодо захисту соціальних прав 

лише однієї сторони відносин.  

Необхідно запозичити до українського законодавства норми права 

бельгійського законодавства щодо захисту конституційних соціальних прав у 

контексті можливості застосування правомірних законодавчих актів. Так, на 

сьогодні існує проблема якості написання підзаконних актів, адже, на відміну 

від законів та Конституції, вони не проходять перевірку Конституційним 

Судом України. Проте помилки, допущені при їх формуванні, можуть 

змінювати або звужувати зміст того чи іншого соціального права щодо 

встановлення порядку його реалізації. Саме тому варто доповнити ст. 55 

Конституції України новою ч. 6, відповідно до якої «суди загальної юрисдикції 

застосовують підзаконні нормативно-правові акти тільки в тому випадку, якщо 

вони відповідають законам України, Конституції України та міжнародним 

документам, що ратифіковані Верховною Радою України». Це сприятиме 

значному спрощенню порядку захисту конституційних соціальних прав, адже 

не потрібно буде застосовувати ті акти, що фактично суперечать меті 

встановлення та забезпечення соціальних прав, визначених у Конституції.  

На основі чеського досвіду резюмовано, що захист конституційних 

соціальних прав людини і громадянина в Україні потребує вдосконалення у 

напрямку посилення державної участі в охороні здоров’я, яка повинна 

здійснюватися не лише через створення умов для доступу, але й гарантувати 

право на доступ та реалізовувати безпосередній захист такого права, що 

можливо через систему медичного страхування. Хоча право на медичне 

страхування й визнано в Україні, однак державою не стимулюється розвиток 

такої системи страхування з боку приватних осіб. Саме тому варто 

передбачити обов’язок щодо страхування державою на рівні Конституції 

України, що й буде підставою для подальшої деталізації та визначення 

найбільш доцільного порядку. Відповідно, ст. 49 Конституції України варто 

доповнити ч. 4, згідно з якою «держава зобов’язана створити систему 

медичного страхування громадян України». За цих обставин право на медичне 

страхування не буде обмежено щодо іноземців, однак громадянство України 

визначатиме спрощення механізму сплати податків та їх розподілу в межах 

надання медичної допомоги. 

У підрозділі 5.2 «Концепція удосконалення захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина в Україні» обґрунтовано, що стосовно 

політичної децентралізації, то реалізація концептуального напряму 

вдосконалення захисту конституційних соціальних прав у даному аспекті 
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полягатиме у скасуванні інституту делегованих повноважень, які зменшують 

самостійність органів місцевого самоврядування, а також не відповідають 

реальним потребам місцевих громад. Відповідно, варто змінити структуру ст. 

27 Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо  виділення власних та 

делегованих повноважень та віднести до перших наступні: статистичний облік 

громадян, узгодження планів усіх підприємств, установ та організації, що 

діють у межах територіальної громади; участь у здійсненні державної 

регуляторної політики. Крім того, необхідно впровадити інститут префекта, 

оскільки він є дієвим засобом захисту, а отже, в межах концептуального 

бачення виступає стримуючим важелем у механізмі захисту  конституційних 

соціальних прав щодо зловживання правами та неправомірного здійснення 

передбачених Конституцією повноважень. 

Підсумовано, що концептуальний напрям удосконалення захисту 

конституційних соціальних прав  щодо конкретизації обов’язків держави 

повинен бути реалізований у двох напрямах. Перший полягає у визначенні 

обов’язків держави за прикладом Італії щодо кожного конституційного права. 

У свою чергу, це передбачає зміну формулювання «держава гарантує» на 

формулювання «держава зобов’язана» та внесення доповнення до ст. 40-53 

Конституції України, яке повинне містити вказівку на уповноважений орган 

конституційного рівня. У зв’язку із запропонованими змінами виникає 

необхідність у доповненні Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

нормою щодо нового повноваження стосовно визначення способу реалізації 

конституційних заборон. Так, повинні існувати  заборони, що мають пасивний 

характер, а отже, потребують лише нагляду й моніторингу з боку держави та 

заборони активного характеру, за дотриманням яких держава має здійснювати 

періодичний контроль. Однак для уникнення можливих ситуацій щодо 

зловживання правами з боку державних конституційних органів стосовно 

захисту соціальних прав або ігнорування такого обов’язку необхідно 

доповнити Конституції України ст. 53-1 наступного змісту: «Держава 

зобов’язана здійснювати захист соціальних прав шляхом соціальних виплат, 

розвитку фінансового потенціалу. Держава зобов’язана визначити окремий 

відповідальний орган за здійснення захисту соціальних прав у випадку їх 

порушення. Держава зобов’язана укладати та виконувати міжнародні 

договори, які захищають соціальні права кожного».  

Наступним концептуальним напрямом вдосконалення захисту 

конституційних соціальних прав є стратегічність правового регулювання 

здійснення даного захисту. Даний концептуальний напрям може бути 

реалізований через внесення змін до Перехідних положень Конституції 

України, до яких варто внести норму права щодо обов’язку Кабінету Міністрів 

приймати Державну стратегію захисту конституційних соціальних прав на 

кожні 10 років. Це забезпечить гарантований характер її існування. У свою 

чергу, у змісті постанови Кабінету Міністрів про затвердження такої 

Державної стратегії повинна обов’язково вказуватися мета здійснення захисту 

конституційних соціальних прав щодо забезпечення безперешкодної реалізації 
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соціальних прав, встановлення належного рівня захисту для реалізації права на 

гідне життя, безпечні для життя та здоров’я умови проживання. Крім того, 

важливою складовою даної Державної стратегії є змінність заходів стосовно 

вдосконалення захисту на кожен рік. Завдяки цьому буде забезпечуватись 

актуальність щодо суспільних відносин та економічної ситуації.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

розроблено новий і цілісний підхід до вирішення наукової проблеми, що 

полягало в тому, щоб на підставі аналізу чинного національного 

соціального законодавства та здобутків у правовій доктрині соціального 

забезпечення розкрити проблеми конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, а також сформулювати тенденції подальшого розвитку 

досліджуваного правового явища. За результатами дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки.  

1. Конституційні соціальні права людини і громадянина є визначеними 

та гарантованими Основним Законом, невідчужуваними, невичерпними та 

такими, що не можуть бути скасовані й мають особливу правову охорону 

можливостями людини і громадянина здобувати засоби для задоволення своїх 

найважливіших життєвих потреб, або отримувати такі засоби шляхом 

соціального утримання у випадку неможливості задовольнити відповідні 

потреби. 

2. Особливостями конституційних соціальних прав є наступні: 1) 

соціальні права встановлюються для реалізації соціальних зв’язків та 

задоволення потреб особи у таких зв’язках; 2) соціальні права відображають 

невіддільність особи від соціуму та неможливість її існування поза ним; 3) 

соціальні права покликані забезпечити особі задоволення найважливіших 

життєвих потреб, без яких неможлива її нормальна життєдіяльність; 4) 

соціальні права характеризуються як позитивні права, тобто такі, які 

передбачають здійснення певних дій, а не утримання від здійснення 

відповідних дій; 5) хоча соціальні права і обумовлюються соціальною 

державою, проте діяльність держави по забезпеченню цих прав не є 

абсолютною і не передбачає забезпечення кожного відповідними благами, 

вона повинна лише створити умови для можливості отримання відповідних 

благ; 6) соціальні права залежать від економічних можливостей держави. 

3. Види конституційних соціальних прав людини і громадянина варто 

поділяти на дві групи: класичні (базові) та спеціальні (змішані). До класичних 

належать: 1) право на соціальний захист; 2) право на житло; 3) право на 

достатній життєвий рівень; 4) право на охорону здоров’я; 5) право на охорону 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Спеціальними конституційними 

соціальними правами людини і громадянина є: 1) право на працю; 2) право на 

страйк; 3) право на відпочинок; 4) право на освіту. 
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4. Гарантії реалізації соціальних прав людини і громадянина залежно від 

їх змісту поділяються на: 

1) організаційні гарантії, тобто гарантії реалізації конституційних 

соціальних прав людини і громадянина: а) гарантію соціального захисту 

громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в 

інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (стаття 17 

Конституції України); б) гарантію соціального захисту громадян, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 

в інших випадках, передбачених законом, пенсії, інші види соціальних виплат 

та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (стаття 

46 Конституції України); в) гарантію забезпечення громадян житлом 

безоплатно або за доступну для них плату (стаття 47 Конституції України); г) 

гарантію достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї (стаття 48 

Конституції України); ґ) гарантію охорони здоров’я, медичної допомоги та 

медичного страхування (стаття 49 Конституції України); д) гарантію охорони 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (стаття 51 Конституції України); е) 

гарантію державного утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування (стаття 52 Конституції України); є) гарантію 

доступної і безоплатної освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах (стаття 53 Конституції України); 

2) гарантії захисту, тобто гарантії охорони конституційних соціальних 

прав людини і громадянина: а) гарантії державного захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина, оскільки за статтею 3 Конституції 

України  утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави, а отже, держава гарантує піклування і захист своїм 

громадянам, які перебувають за її межами (стаття 25 Конституції України), 

право кожного на відшкодування за рахунок органів публічної влади 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, які вплинули на реалізацію 

конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 56 Конституції 

України); б) судові гарантії, а саме право на суд для захисту своїх 

конституційних соціальних прав (стаття 55 Конституції України), право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які призвели 

до порушення конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 

55 Конституції України), право на правову допомогу при захисті 

конституційних соціальних прав (стаття 59 Конституції); в) гарантії захисту 

конституційних соціальних прав Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, Конституційним Судом України та міжнародними судовими 

організаціями (право на звернення з конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України за захистом конституційних соціальних прав, 

право на звернення за захистом конституційних соціальних прав до 
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відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; право на звернення до омбудсмена за захистом 

конституційних соціальних прав). 

5. Міжнародне законодавство щодо забезпечення конституційних 

соціальних прав людини і громадянина за спрямованістю дії можна поділити 

на: 1) універсальні нормативно-правові акти, тобто такі, які поширюють свою 

дію без обмежень у просторі та розповсюджуються на різні сфери 

правовідносин (Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права); 2) універсально-регіональні 

нормативно-правові акти, якими є нормативно-правові акти, що поширюють 

свою дію на певній території, до якої входить дві або більше країни, та 

регулюють різні за своєю природою правовідносини (Європейська соціальна 

хартія (переглянута) та Європейський кодекс соціального забезпечення 

(переглянутий); 3) спеціалізовані нормативно-правові акти, до яких належать 

нормативно-правові акти, дія яких обмежується певним колом осіб або 

правовідносин (Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, а також акти 

Міжнародної організації праці та Всесвітньої організації охорони здоров’я). 

6. До основних елементів конституційно-правового механізму правового 

забезпечення соціальних прав слід віднесено: 1) конституційно-правові норми, 

що забезпечують соціальні права; 2) конституційно-правові гарантії 

соціальних прав. 

7. Метою конституційних соціальних прав людини і громадянина є 

забезпечення надання людині і громадянину можливості реалізовувати свої 

закріплені на рівні конституційного закону соціальні гарантії (гарантії права 

на соціальне забезпечення, на освіту, на охорону здоров’я та медичну 

допомогу, на житло, особливих прав дитини та прав інвалідів тощо), які 

гарантують гідне існування індивіда у суспільстві, соціальну справедливість та 

захищеність незалежно від походження, віри, раси, нації. 

8. До завдань конституційних соціальних прав людини і громадянин 

варто віднести: 1) забезпечення надання людині і громадянину можливості 

реалізовувати закріплені у Конституції України соціальні гарантії; 2) 

гарантування гідного існування людини і громадянина, соціальної 

справедливості та захищеності незалежно від походження, віри, раси, нації. 

9. Принципами конституційних соціальних прав людини і громадянина 

є: 1) загальні принципи, тобто принципи прав людини і громадянина, 

характерні для конституційних соціальних прав людини і громадянина: а) 

принцип пропорційності; б) принцип рівності і недискримінації; в) принцип 

взаємозалежності і взаємопов’язаності конституційних соціальних прав 

людини і громадянина; 2) спеціальні принципи, а саме принципи 

конституційних соціальних прав людини і громадянина, які безпосередньо 

відображені у нормах Конституції України: а) принцип гарантованості 

конституційних соціальних прав людини і громадянина; б) принцип заборони 

неконституційного обмеження конституційних соціальних прав людини і 
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громадянина; в) принцип невід’ємності і невідчужуваності конституційних 

соціальних прав людини і громадянина. 

10. Групи гарантій реалізації соціальних прав людини і громадянина: 

1) організаційні гарантії, тобто гарантії реалізації конституційних 

соціальних прав людини і громадянина: а) гарантію соціального захисту 

громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в 

інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (стаття 17 

Конституції України); б) гарантію соціального захисту громадян, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 

в інших випадках, передбачених законом, пенсії, інші види соціальних виплат 

та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (стаття 

46 Конституції України); в) гарантію забезпечення громадянами житлом 

безоплатно або за доступну для них плату (стаття 47 Конституції України); г) 

гарантію достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї (стаття 48 

Конституції України); ґ) гарантію охорони здоров’я, медичної допомоги та 

медичного страхування (стаття 49 Конституції України); д) гарантію охорони 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (стаття 51 Конституції України); е) 

гарантію державного утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування (стаття 52 Конституції України); є) гарантію 

доступної і безоплатної освіти у державних та комунальних навчальних 

закладах (стаття 53 Конституції України); 

2) гарантії охорони конституційних соціальних прав людини і 

громадянина, які поділяються на такі види: 1) гарантії державного захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина, оскільки за статтею 3 

Конституції України  утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави, а отже, держава гарантує піклування і захист 

своїм громадянам, які перебувають за її межами (стаття 25 Конституції 

України), право кожного на відшкодування за рахунок органів публічної влади 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, які вплинули на реалізацію 

конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 56 Конституції 

України); 2) судові гарантії, а саме право на суд для захисту своїх 

конституційних соціальних прав (стаття 55 Конституції України), право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які призвели 

до порушення конституційних соціальних прав людини і громадянина (стаття 

55 Конституції України), право на правову допомогу при захисті 

конституційних соціальних прав (стаття 59 Конституції); 3) гарантії захисту 

конституційних соціальних прав Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, Конституційним Судом України та міжнародними судовими 

організаціями (право на звернення з конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України за захистом конституційних соціальних прав, 
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право на звернення за захистом конституційних соціальних прав до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; право на звернення до омбудсмена за захистом 

конституційних соціальних прав). 

 11. Дисциплінарна відповідальність за порушення соціальних прав як 

різновид юридичної відповідальності за порушення таких конституційних 

прав людини та громадянина має наступні характерні риси: 1)переважно 

поширюється на осіб, які порушили право на працю, право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, право на заробітну плату, що складають 

трудові права, врегульовані нормами Кодексу законів про працю України та 

спеціальними нормативно-правовими актами; 2)виступає засобом взаємного 

впливу учасників правовідносин; 3)передбачає відповідальність винної особи 

не перед державою, а безпосередньо перед іншою особою, право якої 

порушено, наприклад перед роботодавцем; 4)містить санкції двох видів: 

догану та звільнення; 5) її правові засади спонукають працівника 

дотримуватись правил, встановлених роботодавцем та законодавством про 

працю. 

 Ознаками трудоправової відповідальності за порушення соціальних 

прав людини та громадянина є наступні: 1) це вид юридичної відповідальності 

одного суб’єкта трудових правовідносин перед іншим, так звані «внутрішні» 

види відповідальності; 2) визначається як обов’язок працівників і 

роботодавців, їх представників зазнати юридично несприятливих наслідків у 

формі втрат особистісного, організаційного і майнового характеру в порядку і 

на умовах, передбачених трудовим законодавством; 3) конкретні склади 

правопорушень, за які передбачена трудоправової відповідальність, у Кодексі 

законів про працю України та трудовому законодавстві в повному обсязі не 

передбачені. 

Характерними рисами матеріальної відповідальності за порушення 

окремих видів соціальних прав людини та громадянина є: 1) переважно 

поширюється на осіб, які порушили право на працю, право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, право на заробітну плату, що складають собою 

трудові права, врегульовані нормами Кодексу законів про працю України та 

спеціальними нормативно-правовими актами; 2) відзначається 

двосторонністю, що має вияв у застосуванні як до найманих працівників, так і 

до роботодавців; 3) виступає в якості обов’язку роботодавця щодо здійснення 

компенсації працівнику за завдану шкоду або ж працівника перед 

роботодавцем за вчинені збитки у процесі трудової діяльності; 4) 

застосовується як до працівників, так і роботодавців; 5) передбачає у якості 

санкції накладення компенсації за завдані збитки; 6) її засади спонукають 

працівника до необхідності дотримуватись правил, встановлених 

роботодавцем та законодавством про працю, а роботодавця – до забезпечення 

належних умов праці та її охорони. 
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12. Для вирішення практичних проблем захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина запропоновано наступні зміни до 

чинного законодавства України: 

- прийняти окремий нормативно-правовий акт, який буде 

здійснювати регулювання питання прав громадських організації та їх 

взаємодії із державними органами - «Порядок взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено 

захист соціальних прав із громадськими організаціями, установчими 

документами яких передбачена діяльність із захисту прав»,  та затвердити 

його відповідною постановою Кабінету Міністрів України; 

- доповнити ст. 70-1 Закону України «Про освіту», ст. 20 Закону 

України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», ст. 13 -1 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» абзацем наступного змісту: «Порядок взаємодії громадських 

організацій, установчими документами яких передбачена діяльність із 

захисту прав, із органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування визначається постановою Кабінету Міністрів України»; 

- удосконалити ч. 2 ст. 7 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», виклавши її у такій редакції: 

«Нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, соціально-

побутового і медичного забезпечення осіб з інвалідністю, розробляються за 

участю громадських організацій, установчими документами яких 

передбачена діяльність із захисту осіб із інвалідністю, забезпечення їх 

доступу до отримання освіти та/чи медичних послуг»; 

- доповнити ч. 4 ст. 19 Цивільного процесуально кодексу України 

нормою наступного змісту: «Спрощене позовне провадження призначене для 

розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ 

незначної складності та щодо відновлення порушеного соціального права»; 

- доповнити ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства п. 1-1 в 

наступній редакції: «Для адміністративних справ з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах щодо захисту 

соціальних прав є пріоритетним швидкий розгляд справ»; 

- удосконалити ст. 6 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», за допомогою ч. 2 наступного 

змісту: «Особа із інвалідністю має право на захист своїх прав у суді»; 

- створити нормативно-правовий акт «Державна стратегія фінансування 

заходів із захисту конституційних соціальних прав до 2025 року». 

13. Для вирішення перелічених прогалин запропоновано внесення таких 

змін до чинного законодавства України: 

- удосконалити абзац 9 ст. 8 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», 

доповнивши його нормою наступного змісту: «У тих випадках, коли до заяви 

додані не всі необхідні документи, місцева державна адміністрація повідомляє 
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заявнику протягом 10 днів з моменту подання заяви, які документи повинні 

бути подані додатково»; 

- слід доповнити ст. 9 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» абзацом 

4, що матиме наступний зміст: «Місцева державна адміністрація на основі 

розгляду заяви приймає рішення. Таке рішення повинно бути прийняте не 

пізніше 10 днів з моменту початку розгляду заяви. Про прийняте рішення 

протягом трьох з днів з моменту прийняття у письмовій формі місцева 

державна адміністрація повідомляє заявника»; 

- необхідно вдосконалити абзац 2 ст. 11 Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», доповнивши його нормою наступного 

змісту: «Порядок та умови здійснення соціального інспектування та обліку  

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, центрами соціальних 

служб сім’ї, дітей та молоді визначаються Кабінетом Міністрів України на 

основі рекомендацій, поданих центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері освіти і науки»; 

- слід доповнити Прикінцеві положення Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» ст. 3, що матиме наступний зміст: 

«Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності 

змінами до даного Закону зобов’язаний прийняти Порядок та умови 

здійснення соціального інспектування та обліку  сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб сім’ї, дітей та 

молоді.  Центральні органи виконавчої влади подають рекомендації до 

формування такого Порядку у строк до двох місяців з моменту набрання 

чинності змін до даного Закону. Невиконання даних вимог уповноваженими 

державними службовцями центральних органів виконавчої влади та Кабінету 

Міністрів України є підставою для притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності»; 

- необхідно вдосконалити ч. 1 ст. 2 Порядку забезпечення підручниками 

та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників наступним чином: «Визначення потреби в підручниках та 

посібниках у поточному навчальному році здійснювати відповідно до 

встановленого Міністерством освіти та науки України Порядку обчислення 

прогнозованої кількості здобувачів повної загальної середньої освіти з 

урахуванням їх максимальної кількості за наступні п’ять років»; 

- слід доповнити ст. 2 Порядку забезпечення підручниками та 

посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників ч. 3, що буде містити наступну правову норму: «Прогнозування 

повинно здійснюватися із врахуванням даних щодо віку та року народження 

дітей, що проживають у населеному пункті, а також на основі інформації, 
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отриманої від структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій»; 

- слід доповнити ст. 2 даного Порядку ч. 4, згідно з якою зміна Порядку 

обчислення прогнозованої кількості здобувачів повної загальної середньої 

освіти з урахуванням їх максимальної кількості за наступні п’ять років 

здійснюється МОН не частіше ніж раз на 5 років; 

- слід удосконалити ч. 3 ст. 71 Закону України «Про освіту», яка буде 

мати наступний зміст: «Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд 

(контроль) може проводитися виключно за погодження із керівником закладу 

освіти, крім випадків, встановлених законодавством». 

14. Запропоновано зміни до законодавства Україні на основі досвіду 

Литви, Іспанії, Чехії та Бельгії:  

1) на основі досвіду Литви:  

- доповнити ст. 52 Конституції України нормою наступного змісту: 

«Вищі заклади освіти наділені автономією. Кожен має право на вищу освіту 

залежно від своїх інтелектуальних, творчих, спортивних здібностей на 

конкурсній основі за кошти держави чи кошти фізичних та юридичних осіб»; 

- доповнити ст. 80 Закону України «Основи законодавства про охорону 

здоров’я» частиною другою, згідно з якою «особи, що не дотримуються 

заборон та/або не виконують чи не в повній мірі виконують встановлені даним 

Законом обов’язки, несуть адміністративну відповідальність»; 

2) на основі досвіду Іспанії:  

- варто доповнити Конституцію України новою ст. 53-1, згідно з якою 

«держава з метою створення сприятливих умов для реалізації, забезпечення та 

захисту соціально-економічних прав кожного, а також для більш 

справедливого розподілу регіональних і місцевих доходів  зобов’язана надати 

більше самоврядних прав територіальним громадам у соціальній сфері за їхнім 

зверненням до Кабінету Міністрів України»; 

- варто доповнити Сімейний кодекс України новою ст. 211-1 наступного 

змісту: «іноземці мають право усинювалюти дитину-громадянина України на 

загальних підставах, визначених даним Законом, у випадку: 1) наявності 

громадянства держави, де прийнята, імплементована в національне 

законодавство та дотримується Гаазька конвенція та міжнародні акти ООН 

щодо захисту дітей та усиновлення, перелік яких затверджений Кабміном; 2) 

коли іноземець є громадянином держави, у якій за останні 5 років не ведуться 

війни; 3) коли діяльність щодо усиновлення ведеться винятково через 

акредитовані в Україні міжнародні організації щодо усиновлення», та 

скасувати п. 9 ч. 1 ст. 212; 

3) на основі досвіду Чехії: 

- варто доповнити ст. 49 Конституції України ч. 4, згідно з якою 

«держава зобов’язана створити систему медичного страхування громадян 

України»; 

- варто доповнити Закон України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування» ст. 40-1 наступного змісту: «Юридична або фізична 

особа, яка здійснює діяльність як уповноважена особа або як посадова особа 

державного органу, державної чи комунальної установи, вчиняє 

адміністративне правопорушення, якщо не виконає обов’язок щодо 

повідомлення  органів опіки та піклування із відповідною територіальною 

юрисдикцією про дитину, яка може потребувати захисту, який встановлений 

даним Законом, або виконає його із надмірною затримкою», та закріпити 

аналогічну норму в ч. 2 ст. 27 Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»; 

4) на основі досвіду Белігії: 

- варто доповнити ст. 55 Конституції України новою ч. 6, відповідно до 

якої «суди загальної юрисдикції застосовують підзаконні нормативно-правові 

акти тільки в тому випадку, якщо вони відповідають законам України, 

Конституції України та міжнародним документам, що ратифіковані 

Верховною Радою України»; 

- варто доповнити ч. 2 ст. 56 щодо державних гарантій здобувачам освіти 

Закону України «Про освіту» п. 2 наступного змісту: «Органи місцевого 

самоврядування несуть цивільно-правову відповідальність за оплату штрафів 

та компенсації, які  накладаються на керівників закладів освіти, яких вони 

призначали». 

15. Виділено наступні напрями концепції удосконалення захисту 

конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні: 1) фінансова 

та політична децентралізація щодо обов’язків у сфері захисту конституційних 

соціальних прав; 2) попереджувальний напрям застосування захисту 

конституційних соціальних прав; 3) деталізація конституційних обов’язків 

держави щодо захисту конституційних соціальних прав; 4) стратегічність 

правового регулювання захисту конституційних соціальних прав; 5) 

координація засобів захисту конституційних соціальних прав. 

16. Запропоновано наступні зміни до законодавства для реалізації 

концепції удосконалення захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні:  

- внести зміни до статей 61-63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» щодо формування та розподілу місцевого бюджету у частині 

усунення можливості держави визначати спосіб розподілу коштів на захист 

соціальних прав, закріпити ч. 5 ст. 61 даного Закону у наступній редакції: 

«Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання 

місцевих бюджетів допускається за умов дотримання принципу 

субсидіарності» та прийняти постанову Кабміну «Про порядок звернення 

місцевих громад за додатковими субсидіями та дотаціями»;  

- змінити структуру ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

щодо виділення власних та делегованих повноважень та віднести до перших 

такі: статистичний облік громадян, узгодження планів усіх підприємств, 

установ та організацій, що діють у межах території територіальної громади; 
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участь у здійсненні державної регуляторної політики, та впровадити інститут 

префекта;  

- змінити формулювання «держава гарантує» на формулювання «держава 

зобов’язана», а доповненням у статтях 40-53 Конституції України повинна 

бути вказівка на уповноважений орган саме конституційного рівня (на основі 

даних змін варто доповнити Закон України «Про Кабінет міністрів України» 

новим повноваженням щодо визначення способу реалізації конституційних 

заборон);  

- доповнити Конституцію України ст. 53-1, яка буде мати наступний 

зміст: «Держава зобов’язана здійснювати захист соціальних прав шляхом 

соціальних виплат, розвитку фінансового потенціалу. Держава зобов’язана 

визначити окремий відповідальний орган за здійснення захисту соціальних 

прав у випадку їх порушення. Держава зобов’язана укладати та виконувати 

міжнародні договори, які захищають соціальні права кожного»;  

- прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про моніторинг 

реалізації конституційних соціальних прав», яка має передбачати право 

кожного громадянина на звернення до місцевих адміністрацій щодо надання 

повного переліку соціальних прав, у тому числі стосовно соціальних виплат, 

на які він має право;  

- покращити якість законодавчих формулювань розділу 6 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» шляхом вдосконалення 

кожної норми даного розділу за рахунок усунення відсильних норм права на 

інші закони України, а також заміни формулювання «з метою забезпечення…» 

на формулювання «обов’язком уповноважених органів є забезпечення…», а в 

кінці даного розділу додати ст. 33, яка матиме наступний зміст: «Міністерство 

охорони здоров’я України за погодженням із Кабінетом Міністрів України 

визначає уповноважені державні органи для реалізації встановлених у даному 

розділі обов’язків»;  

- внести зміни до Перехідних положень Конституції України, доповнивши 

їх нормою щодо обов’язку Кабінету Міністрів прийняти Державну стратегію 

захисту конституційних соціальних прав на кожні 10 років;  

- ратифікувати Стамбульську конвенцію;  

- доповнити Кодекс законів про працю України новою главою 19 щодо 

страхування працівників;  

- доповнити ст. 24 Конституції України формулюванням, згідно з яким 

обов’язком держави є здійснення захисту конституційних соціальних прав 

винятково на умовах непорушення під час такого захисту соціальних, 

природних чи інших прав кожної людини. 
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Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики конституційних соціальних прав людини і громадянина в 
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людини і громадянина і охарактеризовано класифікацію таких прав. 
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Проаналізовано конституційні та законодавчі гарантії реалізації соціальних 

прав людини і громадянина. Деталізовано зміст міжнародного законодавства 

щодо забезпечення конституційних соціальних прав людини і громадянина.  

Розкрито елементи конституційно-правового механізму забезпечення 

соціальних прав людини і громадянина в Україні. Визначено мету, завдання, 

принципи та гарантії захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина. Виокремлено особливості юридичної відповідальності за 

порушення конституційних соціальних прав людини і громадянина. 

Деталізовано прогалини та практичні проблеми захисту конституційних 

соціальних прав людини і громадянина та тенденції їх реформування. 

Досліджено особливості захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в країнах ЄС, а також розроблено напрями запозичення 

позитивного досвіду у національне соціальне законодавство. Сформульовано 

концепцію удосконалення захисту конституційних соціальних прав людини і 

громадянина в Україні.  

Ключові слова: соціальне законодавство, соціальні права, право 

соціального забезпечення, соціальний захист, конституційні соціальні 

права, права людини і громадянина, реалізація соціальних прав, 

забезпечення соціальних прав. 

 

АННОТАЦИЯ 

Эпель О.В. Доктрина защиты конституционных социальных прав 

человека и гражданина в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики конституционных социальных прав человека и гражданина в 

Украине. В работе выяснена специфика конституционных социальных прав 

человека и гражданина и охарактеризованы классификацию таких прав. 

Проанализированы конституционные и законодательные гарантии реализации 

социальных прав человека и гражданина. Детализировано содержание 

международного законодательства по обеспечению конституционных 

социальных прав человека и гражданина. 

Установлено, что конституционные социальные права человека и 

гражданина являются определенными и гарантированными Основным 

Законом, неотчуждаемыми, неисчерпаемыми и такими, которые не могут быть 

отменены и имеют особую правовую охрану возможностями человека и 

гражданина приобретать средства для удовлетворения своих важнейших 

жизненных потребностей, или получать такие средства путем социального 

содержания в случае невозможности удовлетворить соответствующие 

потребности. 
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Раскрыто элементы конституционно-правового механизма обеспечения 

социальных прав человека и гражданина в Украине. Определены цели, задачи, 

принципы и гарантии защиты конституционных социальных прав человека и 

гражданина. Выделены особенности юридической ответственности за 

нарушение конституционных социальных прав человека и гражданина. 

Отмечено, что характерными чертами материальной ответственности за 

нарушение отдельных видов социальных прав человека и гражданина 

являются: 1) преимущественно распространяется на лиц, нарушивших право 

на труд, право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, право на 

заработную плату, составляющих собой трудовые права, урегулированы 

нормами Кодекса законов о труде Украины и специальными нормативно-

правовыми актами; 2) отмечается двусторонность, что имеет проявление в 

применении как к наемным работникам, так и к работодателям; 3) выступает в 

качестве долга работодателя по осуществлению компенсации работнику за 

причиненный ущерб или работника перед работодателем за совершенные 

убытки в процессе трудовой деятельности; 4) применяется как для работников, 

так и работодателей; 5) предусматривает в качестве санкции наложения 

компенсации за нанесенный ущерб; 6) ее основы побуждают работника к 

необходимости придерживаться правил, установленных работодателем и 

трудовым законодательством, а работодателя - к обеспечению надлежащих 

условий труда и его охраны. 

Детализировано пробелы и практические проблемы защиты 

конституционных социальных прав человека и гражданина и тенденции их 

реформирования. Исследованы особенности защиты конституционных 

социальных прав человека и гражданина в странах ЕС, а также разработаны 

направления заимствования положительного опыта в национальное 

социальное законодательство. Сформулирована концепция совершенствования 

защиты конституционных социальных прав человека и гражданина в Украине. 

Резюмировано, что относительно детализации конституционных 

обязанностей государства по защите конституционных социальных прав как 

направления совершенствования следует принять отдельное постановление 

Кабинета Министров Украины «О мониторинге реализации конституционных 

социальных прав», которая должна предусматривать право каждого 

гражданина на обращение в местных администраций о предоставлении 

полного перечня социальных прав, в том числе по социальным выплатам, на 

которые он имеет право. Кроме того, по общественными организациями, в 

уставе которых определено направление защиты прав определенной категории 

населения (дети, лица с инвалидностью и др.), следует закрепить право 

постоянного наблюдения за реализацией их социальных прав в отношении 

образования, труда или охраны труда на конкретных предприятиях или в 

государственных учреждениях. Такая деятельность не останавливает 

реализацию, не препятствует ей и не вмешивается в нее. для обеспечения 

осуществления мониторинга следует закрепить обязанность по 

предоставлению всех документов по требованию общественной организации 
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руководителем учреждения, организации или предприятия, кроме тех, которые 

содержат коммерческую тайну или защищаются законодательством об 

использовании персональных данных. Для реализации концептуального 

направления предупредительного характера защиты конституционных 

социальных прав важно и закрепление права за каждым лицом анонимно 

обращаться о нарушении ее социальных прав определенной учреждением с 

точным указанием, какое именно право и каким образом нарушается, а также 

права общественных организаций обращаться в правоохранительные органы о 

нарушении социальных прав члена такой организации. 

Ключевые слова: социальное законодательство, социальные права, 

право социального обеспечения, социальной защите, конституционные 

социальные права, права человека и гражданина, реализация социальных прав, 

обеспечения социальных прав. 

 

ANNOTATION 

Epel O.V. Doctrine of protection of constitutional social rights of a person 

and a citizen in Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

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

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the issues 

of constitutional social rights of man and citizen in Ukraine. The paper clarifies the 

specifics of the constitutional social rights of man and citizen and describes the 

classification of such rights. The constitutional and legislative guarantees of 

realization of social rights of the person and the citizen are analyzed. The content of 

international legislation on ensuring the constitutional social rights of man and 

citizen is detailed. 

Elements of the constitutional and legal mechanism for ensuring the social 

rights of man and citizen in Ukraine are revealed. The purpose, tasks, principles and 

guarantees of protection of the constitutional social rights of the person and the 

citizen are defined. Peculiarities of legal responsibility for violation of constitutional 

social rights of a person and a citizen are singled out. 

Gaps and practical problems of protection of constitutional social rights of a 

person and a citizen and tendencies of their reforming are detailed. Peculiarities of 

protection of constitutional social rights of a person and a citizen in the EU countries 

are studied, and also directions of borrowing of positive experience in the national 

social legislation are developed. The concept of improving the protection of 

constitutional social rights of man and citizen in Ukraine is formulated. 

Keywords: social legislation, social rights, social security law, social 

protection, constitutional social rights, human and civil rights, realization of social 

rights, provision of social rights. 
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