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нування специфічних інформаційних прав та обов’язків суб’єктів соціального страхування. Наголошено, що за-
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні дослідження правових відносин, що опосе-
редковують інформаційний обмін, реалізацію права 
на інформацію та її захист, здійснювали такі науков-
ці, як І. В. Аристова, В. М. Брижко, А. М. Лушніков, 
М. В. Лушнікова, В. В. Коваль, Т. А. Костецька, 
О. В. Нестеренко, Є. Пілат, А. В. Цибульська, Г. І. Ча-
нишева, Р. І. Чанишев, О. Чуприна та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційно право на інформацію науковці аналізують як 
предмет правового регулювання конституційного 
права або розглядають його в контексті формування 
інформаційного права [3–6]. Останніми роками у тру-
довому праві також з’явилися наукові дослідження, 
присвячені різним аспектам реалізації права на ін-
формацію під час використання найманої праці [7; 
8]. Такі роботи варто вітати, адже під час реалізації 
права на працю, а також у межах правових відносин, 
що складають предмет трудового права, утворюють-
ся численні інформаційні зв’язки між працівниками 
і роботодавцями. 

Здійснення особою права на працю нерозривно 
пов’язане з можливістю скористатися потенціалом 
соціального страхування у разі настання страхового 
випадку або для запобігання такій імовірності. На-
дання матеріального забезпечення і соціальних по-
слуг у межах соціального страхування передбачає 
активний інформаційний обмін між застрахованим, 
роботодавцем та страховиком. Тому дослідження 
різних аспектів правового регулювання інформацій-
них відносин у зв’язку зі здійсненням обов’язкового 
соціального страхування є цілком актуальними.

Аналізуючи соціально-страхове законодавство, 
можна виділити певні тенденції у правовому регулю-
ванні цих відносин. 

Постановка проблеми. Розвиток правової сис-
теми України створює нові можливості для реалізації 
прав людини, її свобод та інтересів. Правники не 
залишають поза увагою дослідження ціннісних ас-
пектів права, інших питань, пов’язаних із цією проб-
лематикою [1]. Право не може існувати як річ у собі 
поза межами людської особистості, її соціальних 
зв’язків. Особа за фактом народження, завдяки своїй 
особливій природі володіє певними невідчужувани-
ми правами. Ю. С. Размєтаєва справедливо відзначає, 
що саме людська гідність та індивідуальність нада-
ють людині якість суб’єкта права, який у силу свого 
буття володіє певними правами [2, с. 6].

Суттєвому розширенню правового статусу людини 
і громадянина останнім часом сприяють розвиток ін-
формаційного суспільного простору, проникнення ін-
формаційних технологій до всіх сфер людського буття. 
Ці процеси кардинально змінили наш світ, тому ство-
рення і накопичення інформації, можливості поширю-
вати її та розпоряджатися нею породжують нові мож-
ливості у всіх сферах соціального буття. Слід погоди-
тися з В. С. Політанським, який наголошує, що право 
на інформацію в тій чи іншій мірі стосується кожної зі 
сфер суспільних відносин [3, с. 62]. Ці процеси не оми-
нули і соціальне страхування як важливий інструмент 
соціального захисту. Реалізація соціальних прав та ін-
тересів, пов’язаних з отриманням матеріальних благ 
і соціальних послуг, опосередковується значним інфор-
маційним обміном між застрахованими, страхувальни-
ками та фондами соціального страхування.

Метою статті є з’ясування сутності та змісту 
інформаційних відносин, що існують у системі со-
ціального страхування в Україні, виявлення тенден-
цій їх правового регулювання, зумовлених форму-
ванням і розвитком права на інформацію. 
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Передусім слід констатувати суттєве зростан-
ня обсягу інформаційного обміну між працівника-
ми, роботодавцями та страховиками. Наприклад, 
під час укладення трудового договору чинне за-
конодавство передбачає необхідність подання осо-
бою, яка працевлаштовується, довідки про реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків 
(підп. 70.12.1 ст. 70 Податкового кодексу України 
[9]), а також свідоцтва про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування (п. 17 Порядку видачі 
свідоцтва про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. № 1306 
[10]). Ці документи використовуються роботодавця-
ми для виконання ними функцій податкового агента 
в частині адміністрування податку на доходи фізич-
них осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – ЄСВ). 

Як визначено в п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [11], посвідчення 
застрахованої особи в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування – це спеціаль-
ний документ у вигляді електронної смарт-картки 
з візуальними персоніфікованими ознаками, який 
забезпечує документування, збереження і викорис-
тання індивідуальної інформації про набуті застра-
хованою особою права у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, на якому може 
зберігатися інша інформація для забезпечення за-
хисту прав застрахованих осіб на отримання коштів 
та послуг за загальнообов’язковим державним со-
ціальним страхуванням.

Наявність у фізичної особи цього посвідчення 
платник ЄСВ має перевіряти під час її працевлашту-
вання. Цей обов’язок встановлено п. 7 ч. 2 ст. 6 За-
кону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня». Також необхідність подання свідоцтва про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня передбачається ст. 49 проекту Трудового кодексу 
України [12].

Також відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України 
працівник не може бути допущений до роботи без 
укладення трудового договору, оформленого нака-
зом чи розпорядженням власника або уповноваже-
ного ним органу, та повідомлення центрального 
органу виконавчої влади з питань забезпечення фор-
мування та реалізації державної політики з адміні-
стрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про прийняття 
працівника на роботу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення 

Державній фіскальній службі та її територіальним 
органам про прийняття працівника на роботу» [13] 
визначено, що таке повідомлення здійснюється робо-
тодавцем до територіальних органів Державної фіс-
кальної служби за місцем обліку їх як платника єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування за встановленою формою до початку 
роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Наступним важливим аспектом функціонування 
соціального страхування в сучасних умовах є широ-
ке використання баз даних та інформаційних сис-
тем. Зокрема, інформація щодо сплати і використан-
ня ЄСВ накопичується у Державному реєстрі 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування. Він створюється як організаційно-технічна 
система, призначена для накопичення, зберігання та 
використання інформації про збір та ведення обліку 
ЄСВ, його платників та застрахованих осіб, що скла-
дається з реєстру страхувальників та реєстру застра-
хованих осіб. 

Інформація з Державного реєстру має викорис-
товуватися з додержанням вимог законів України 
«Про інформацію» та «Про захист персональних 
даних» виключно для потреб, пов’язаних зі здійснен-
ням окремих видів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, а також для призначення 
всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій 
для відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, придбання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутового палива, виявлен-
ня фактів використання праці неоформлених праців-
ників та порушень законодавства про працю та для 
обміну інформацією з Централізованим банком да-
них з проблем інвалідності. 

Законом України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» [14] передбачено ство-
рення електронного реєстру листків непрацездатнос-
ті, що являє собою систему накопичення, зберігання 
та використання інформації про видані, продовжені 
та обліковані листки непрацездатності. Його функ-
ціонування дозволятиме, з одного боку, забезпечити 
права застрахованих на своєчасне отримання стра-
хових виплат, а з іншого – уникнути та попередити 
можливі зловживання щодо використання страхових 
коштів.

Варто відзначити,  що правове регулю -
вання інформаційних відносин у системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування не пішло шляхом створення особ
ливого правового режиму для цієї сфери. Воно 
ґрунтується на загальних приписах інформаційно-
го законодавства. Як визначено ч. 1 ст. 13 Основ 
законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування [15], інформація 
у сфері загальнообов’язкового державного соці-
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ального страхування використовується з дотри-
манням вимог, передбачених законодавством про 
інформацію. 

Забороняється розголошувати без згоди за-
страхованої особи відомості про страховий стаж, 
страхові випадки, результати медичних обстежень, 
суми одержуваних виплат тощо, крім випадків, 
встановлених законом. Страховики через засоби 
масової інформації зобов’язані роз’яснювати насе-
ленню права та обов’язки, передбачені законодав-
ством про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Страховики надають страхувальни-
кам та застрахованим особам консультації з питань 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на безоплатній основі.

Ґрунтуючись на принципах, визначених Осно-
вами законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, інші закони, при-
свячені регламентації окремих видів соціального 
страхування, лише закріплюють специфічні інфор-
маційні права і обов’язки страховиків, страхуваль-
ників і застрахованих.

Так, платники ЄСВ як учасники інформаційних 
відносин наділені певними інформаційними пра-
вами, зокрема: безоплатно отримувати від органів 
доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх 
компетенції інформацію, необхідну для виконання 
обов’язків, покладених на платника згідно із за-
коном, а також для підтвердження надходження до 
Пенсійного фонду сплачених платником сум єди-
ного внеску. Вони мають виконувати і певні інфор-
маційні обов’язки: пред’являти на вимогу застра-
хованої особи, на користь якої він сплачує єдиний 
внесок, повідомлення про взяття на облік як плат-
ника єдиного внеску, надавати інформацію про 
сплату єдиного внеску, в тому числі в письмовій 
формі. 

Також інформаційними правами та обов’язками 
наділені органи Пенсійного фонду України, Держав-
ної фіскальної служби України, які фактично є роз-
порядниками і володільцями публічної інформації 
щодо сплати і використання ЄСВ у розумінні інфор-
маційного законодавства.

Ці обов’язки певною мірою виконують функцію 
гарантування прав застрахованих осіб. Так, за ч. 141 
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» Пенсійний фонд та його територіальні органи 
зобов’язані надавати безоплатно на вимогу застрахо-
ваних осіб інформацію, що міститься на їх персо-
нальних облікових картках у реєстрі застрахованих 
осіб Державного реєстру.

Саме шляхом перевірки інформації, поданої за-
страхованим, а також тієї, яка наявна в інформацій-

них системах відповідних державних органів та 
органів соціального страхування, здійснюється роз-
слідування страхових випадків з метою визначення 
обґрунтованості призначення матеріального забез-
печення та соціальних послуг з окремих видів со-
ціального страхування. Так, наприклад, перевірка 
достовірності даних, які є підставою для надання 
особі статусу безробітної та виплати їй матеріаль-
ного забезпечення, проводиться центрами зайнятос-
ті шляхом:

звіряння наданої особою інформації з відомостя-
ми, наявними в Державній податковій адміністрації 
України, Пенсійному фонді України, у державних 
реєстраторів;

використання даних вищевказаних органів, Дер-
жавного департаменту нагляду за додержанням за-
конодавства про працю, контрольно-ревізійних ор-
ганів цільового використання коштів Фонду;

проведення центром зайнятості перевірки до-
стовірності зазначених у довідках про середню за-
робітну плату даних та записів у трудових книжках 
безпосередньо на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях та у фізичних осіб, які використовують най-
ману працю, у порядку, встановленому законодав-
ством.

У статусі учасників системи соціального 
страхування в Україні обсяг інформаційних прав 
і обов’язків постійно збільшується. Так, напри-
клад, ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» закріплює за ро-
ботодавцями як страхувальниками з-поміж трьох 
статутних прав два інформаційних, а саме: на без-
оплатне отримання в органах Фонду інформації про 
порядок використання його коштів, а також отри-
мання інформації про результати проведення пере-
вірки використання коштів Фонду. Так само серед 
дев’яти обов’язків визначено шість, які пов’язані із 
задоволенням інформаційних потреб, гарантуван-
ням права на інформацію страхувальників та за-
страхованих.

Висновки. Отже, аналіз окремих тенденцій 
правового регулювання інформаційних відносин 
у системі соціального страхування в Україні до-
зволяє засвідчити їх динамічний розвиток, що спи-
рається на базові приписи інформаційного законо-
давства. Проте специфіка соціального страхування 
обумовлює встановлення широкого спектра специ-
фічних інформаційних прав та обов’язків. Крім 
того, слід зазначити, що забезпечення безпере-
шкодного і повного інформування про будь-які 
значимі аспекти реалізації суб’єктивних прав 
і обов’язків особи у сфері соціального страхування 
стало однією з важливих гарантій їх реалізації і за-
хисту.
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В статье выявлены и исследованы отдельные тенденции правового регулирования информационных отноше-
ний в системе обязательного социального страхования. Констатируется активное развитие этих отношений. 
Сделаны выводы о существовании специфических информационных прав и обязанностей субъектов социально-
го страхования. Отмечено, что обеспечение полного информирования о значимых аспектах реализации 
субъективных прав и обязанностей человека в сфере социального страхования является важной гарантией их 
реализации и защиты.
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LEGAL REGULATION OF THE INFORMATION RELATIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL 
INSURANCE

Problem setting. The development of the information society, prevalence of information technologies, led to the 
expansion of the legal status of human and citizen. These processes are also effect on social insurance. The expansion of 
information exchange between the insured, the insurers and the Social Insurance Funds creates new opportunities of 
realization the human rights for social protection.
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Target of research. The clarification of the essence and content of information relations that exist in the system of 
social insurance in Ukraine, the analysis of trends in their legal regulation, which are caused by the development of the 
right to information.

Analysis of recent researches and publications. Theoretical research of legal relations which mediating information 
exchange, realization of the right to information and its protection, was conducted by such scientists: I. V. Aristova, 
V. M. Bryzhko, A. M. Lushnikov, M. V. Lushnikova, V. V. Koval, T. A. Kostetskaya, A. V. Nesterenko, E. Pilat, 
A. V. Tsibulskaya, G. I. Chanysheva, R. I. Chanyshev, A. Chuprina and others.

Article’s main body. The realization of the right to employment is closely related to the need for social protection 
in case of the implementation of social risk. The provision of social security assumes an active informational exchange 
between the insured, the employers and the social insurance authorities. The development of the legal regulation of 
information relations in social insurance allows us to identify certain trends. The volume of information exchange between 
employees, employers and insurers has significantly increased. This has resulted in a wide use of databases and information 
systems in social insurance. The legal regulation of information relations in the social insurance system does not provide 
any special legal regime for this sphere. It is based on general requirements of information legislation. At the same time, 
the legal status of participants in the social insurance system in Ukraine, the scope of their informational rights and duties 
are constantly expanding.

Conclusions and prospects for the development. The informational relations in the social insurance system of 
Ukraine are dynamically developing by basing on the basic requirements of the information legislation. But the features 
of the social insurance are determinate the establishment of a wide range of special information rights and duties. At this 
time, the provision of unimpeded and complete informing on significant aspects of the realization of human rights and 
duties in the field of social insurance are the significant guarantee of their implementation and protection.

Key words: social insurance, information relations, legal regulation, rights, duties.


