
РСР 10 грудня 1971 р., введено в дію з І червня 1972 р. [1; 1973 ..... 
N!!50. - Ст. 375]. ВіІJ у значній мірі відrворнв положення Основ зах 
нодавсіва , Сою#"РСР і соЮзнИх pecnyбm про 'ПраЦю, затв.ерщК~НЮс 
Верховною Рмоіо СРСР ще 15 липня 1970 р. Кодекс СІ.<Ладаєrься із. 26 
стаrей, ЯІ<і об'Єднуіоться в 18 .глав. з момешу іw~йюn:rя він :Thti~ 
майже на половину, зокрема був доповнений главами П1 - А "Забезп 
чё:НШ; ~ості вивільню:ваниХ nрацівниЮ.в", ХУІ - А "Трудовий 
лектнв"; зазна.лИ значних зМін тахоЖ глава І "Загальні полоЖення" 
глава П "Колективний договір", глава 1П "Т~довніі договір", · глщsа 
.. ~~;відП~~· т~ ~І{· о~~· неЗВажаЮчи на ~е~дRоразо~1 ~не<;ен~: 
~~го , зМJн 1. доповнень, щ~ ЛНПJЗєrься nрнда~~ др1 pery~~· 
праці, в першу черГу, ІЩ ~ЛІООІХ nідприємствах, в установах та ор , , · 
заціяХ. у той же час. у ньому майже не береться до уваги спецнфіq 
малих nідnриємств .. у· ~]); язху з Цим, .як вбачається, . виниІ<Ла н~ль 
неОбХідність у розробЦі . і nрИйНятті нового ходифіхованого. актЗ"Прt 
nрацю України, який зміг бИ повно і всебічно . відтворити зміни, 
відбулнея в наіпій хр:іїні за часи незалежності. . 

Список літеріітури: 1. Відомості Верховної Ради Укрвїни: 2: Гессен В. М. Оси 
конс'rиrуційного trpil'вa. ·- Пг.: Изд. юрид. кн. маг. Н. К Марті,ніова, 1918. - 196 
3. Л)llfUlf в:·:·о., :Ма3уров А. в. ·Уn:ш Пр~идепта РФ: ОСИОВНЬІС социальИЬJе и право 
харахтеристики. - М.: ЮНИТИ- ДАНА; Закон и nраво, 2000. - 303 с. 4. Мицкевич А. 
АкІьІ ІІІ.Ісших органов советского государства.- М. : Юрид. лит., 1967.- 175 с. 5. С 
фанюк В. Правові аюи УnJІавлінии// Право України. - 2003. - N!7. - С. З - 9. 6. Тихо 
pou Ю. А., Котелевская И. В. Правовь1е актЬІ. - М. : Юрииформцентр, 1999. :_ 381 
7. Укази Президента УхраШи. - К: Право, 1997. - 879 с. 8. Урядовий кур'єр. 
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ДО ПИТАІІШІ·ПРЕДМЕТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Консnпуція України закріпила курс на побудову соціальної, 
вової держави. Втілити ТЗ1<ИЙ намір неможливо без створення но 
дійової національної системи соціального забезnечення, яка водночtІ 
поІ<ЛИкана гарантувати реалізацію одного з найБажливіших nрав 
мадян- nрава на соціальне забезпечення та захист. · 

Сучасний розвИТQк нашого суспільства в умовах реформування 

вуючої і . створення нової національної системи соціального забезJtІІj 
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чення населення ставить на порядок денний такі питаJПІЯ: визначеJПІЯ 

кола й системи правовідносин, що виникають у сфері соціального за

безпечення на страховій основі; окреслення характерних рис та ознак у 

~фері соціального забезпечення і з'ясуваІПІЯ особливостей суб'єктного 

складу, змісту й підстав виникнення основних видів правовіднОС;f,І,Н; 
розкриття зміС1)' основних юридичних термінів, понять, категорій, що 

використовуються в процесі дослідження й аналізу правових відносин 

щодо соціального забезпечення [18, с. 3,4] . 

Метою статті є чітке вИзначення правовідноснн, щ9 регулюют~ся 
правом соціального забезnеЧенНя. На суЧасному етапі пробЛе~и стgс~
вно предмета права соціальноі-о забезпечення висвіттоють такі дослі
.::urnки : Н.І. Болотіна [5, с. 35-45], Мд Буянова[6, с.ЗО-39], 1;). Гара
симів [7, с.29-36], КМ. Гусов [14, с.7б'-89], О. Є. Мачульська [ІЗ , с.22-
35], Т.І. Прокапова [15, c.Sb- 55], І.М. Сирота [17, с.85-105], ~ .. М. Си
вак [16, с. бl-63], Б.І . СтаШків [19, с.71~75], Н.М. Стаховсь~ ['i.~,"~, l0-
15), АЛ. Толмачов [20, с. З-6], Н.М. Хуторян [22, c.24l-247] та ін. · 

Людське суспільство характеризується тим чи іНІUИМ ступенем ор

ганізованості, упорядкованості, що викликано необхідністю узгоджен

RЯ потреб, інтересів окремої людини і людей (крупних спільнот чи 

'tалих соціальних груп). Право не повинно (та й не може) регулювати 
всі громадські відносини, соціальні зв'язки чЛенів суспільства. Тому на 
кожн·ому конкретно-історичному етапі суспільного розвитку повинна 
бути досить точно визначена сфера правового регулювання. 

В }мовах, коли сфера правового регулювання завужена, коли не 
використовуються можливості права для впорядкування громадських 

відносин, у суспільстві виникає погроза сваволі, хаосу, непередбаqу
ваності в тих сферах громадських відносин, які можна і потрібно впо
рядкувати за допомогою nрава. А коли царИНа nраВового регулювання 
невиправдано розширена, особливо за ра')(унок центра.Лі~9~~ного дер
жавно-владного впливу, створюються умови для змщнеJПІЯ то

талітарних режимів, урегульованої поведінки людей, що призводить 

до соціальної пасивності, безініціативності членів сусnільСтва. 
До сфери правового регулювання повинні шілежаtи ''ті вііfuосиНи, 

що мають відлЬвідні ознаки. Це ті з них: . а) у . якИх . знаходЯть 
висвітлення інтересИ' Членів суспільства як індивідуальні, так і загаль
носоціальні; б) у яких реалізуються взаємніінтереси їх учасників, ко
жен з яких іде на якесь обМ:еЖення своїх інтересів заради задоволення 
інтересів іншого; в) які будуються на підстаВі згоди виконувати певні 
правиіlа, визнання їх обов'язковості; г) які вим:шjuоть дотримання пра
вил, обов'язковість яких підкріплена досить ДіюЧоЮ си:лою [ 1, с.222, 
223]. 
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Від характеру і змісту суспільних відносин, що становлять nредмет 
nравового реrуmования, залежать особливості, характер, способи t 
засоби nравового регулювання. Досить очевидно, що відносини по 
еквіваленrному обміну цінностями, наприклад майнові, вимагаюn. 
інших nравових засобів і с'пособів регуmовання, аніж ті, ЩО викорис. 
товуються для реrламеJmщії управлінських відносин, а також відріз,.. 

нящrься: від тих, що вюmкають nри реалізації конституційного nрава 
громадян на соціальне забезnечення . 

Характер і :вид суспільних відносин обумовmоють ступінь інтенса
в~;~:оєті правового регуJtю:ванвя, тобто широту охоплення правовІЦІ 
впливом, обов'язковості правових розпоряджень, форми й методи пра. 
вового регуmовання, де'tалізованості розnоряджень, напруженості пра.. 

вового вnливу на ці віJщосини. 

Правове реrутоваюся характеризуєrься. відносною самостійнісnо 
(автономністю), яка визначаєrься наявністю в ньому таких фактичних 
юридичних ознах, які ІІідрізняють його від інших видів регуmов 

сус.підьних відносин. Фактична та юридична визначеність правово 
perymoвa,~ nредставлені передусім його nредметом і методом. 
пр.сrдметQм nравового регуmовання мають на увазі те, що регуmоє n 

.во, тобто ті сусnільні відносини, які ним реrуmоються. Їм притама 
якісна однорідність, во:пи nіддаються відносно самостійному nраво 
му регуmованню. Предмет nравового регуmовання - це ма;rеріаль 
критерій поділу норм nрава на його структурні частини [10, r:;".408-41 

Цредмет будь-якої галузі права становлять суспільні відносини, 
, існують в тій чи іншій сфері житrя сусnільства . Предметом права со 
альнрго забезпечення є суспільні зв ' язки, які утвороюються у с 

. · соціального забезпечеНЮІ. Ідея про nраво соціального забезпечення 
певну систему правових норм виникла на перебігу активних науков 

дискусій про nравову систему в середині50-хроків [17, с.З-5] . Упер 

щодо самостійності права соціального забезпечення було заявлен() 
міжнародному симnозіумі по соціальному забезпеченню у П 
1966 р . [2, с .270]. На ~ку В.С Андрєєва, nраво соціального забе 
че\DШ необхідно розгЛядати як систему правових норм, установле 
державою, які регуmоІОТь пенсійні й деякі інші відносини щодо за 
печення громадян у старості та непрацездатності, державної допом 

сім 'ям з дітьми, а l(Щож процедурні та процесуальні відносини [ 
с. 31 , 32]. 

Серед значної кільk.ості понятЬ, якими користуєrься сучасна пр 
ва наука, соціальне забезпечення належить до кола найбільш ба 
граНЮІХ категорій. Це пowrrrя використовуєrься в різних значе 
якто: особлива форма розподільчих відносин при розnоділі кошті• 
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:усnільних фондів споживання; nредмет соціальної політики; функція 
держави; правова категорія; галузь права; державна система і форма 

чатеріального забезпечення громадян у старості, у разі втрати годува
.1ьника, непрацездатності тощо [І І, с.З]. 

Проблема поняття "соціальне забезпечення" є дуже сЮІадною. У 
науковій літературі висвітлено різні погляди на неї. Так, В.А Ачкаран 
переконує, що соціальне забезnечення охоплює лише утримання за 

рахунок суспільних фондів сnоживання непрацездатних громадян [4, 
с. 9}. Таку ж думку висловив М.С. Ланцев [12, с.21) . Такий підхід до 
;;фери дії соціального забезпечення є дуже вузьким і визначається ду
;ке просто - за колом осіб. Така ознака в сучасних умовах не дає мож
.1Ивості відрізнити соціальне забезпечення від інших видів розподілу 

коштів із сусnільних фондів сnоживання. У такому разі не зрозумілим 
є правове становище осіб, які є працездатними, але отримують допо

чогу за соціальним забезпеченням (наприклад, працездатні пенсіонери 

'За віком, працездатні пенсіонери за вислугою років, матері по догляду 
за дитиною, безробітні тощо). 

Деякі дослідники включають до змісту соціального забезпечення 
громадян у старості, у разі непрацездатності, турботу про матір та ді

тей, медичне обслуговування й лікування, при цьому наголошують на 
головну ознаку соціального забезпечення- його аліментарний (соціа

.lЬНо-аліментарний) характер. Послідовники аліментарної теорії соціа

.1ьного забезпечення розуміють аліментарність як обов 'язок держави 

надавати забезпечення і як відсутність відповідних дій з боку отриму
вачів пенсій, допомог та інших видів соціального забезпечення [9, 
с./ 8-24]. Ознака аліментності протягом довгого часу являлася однією з 
основних щодо визначення предмета nрава соціального забезпечення. І 
слід погодитися з думкою Н.І. Болотіної, яка: наголошує на тому, що 

соціальне піклування на сучасному етапі застосовують як принципову 

засаду лише для побудови такої форми соціального забезпечення, як 
державна соціальна допомога . Але ця форма має додатковий (субснді
арний) характер. Основною ж формою соціального забезпечення У 
країнах з розвинутою соціальною ринковою економікою виступає со
ціальне страхування, засноnане на активній участі у фінансуванні соці
альних виnлат як роботодавців, так і самих nрацюючих [5, с.'35-45}. 

Не можна погодитись з таким визначенням предмета, яке пропонує 

АЛ. Толмачов, який підкреслює, що Предметом права соціального 
забезпечення є суспільні відносини, що включають у себе: забезпечен
ня громадян у грошовій формі (пенсії, допомоги, компенсаціі); надан
ня допомоги у натуральній формі (конкретні товари або послуги, на
дання безоплатно або зі знижками) [20, с. З-4). У такому визначенні 
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понятrя предмета підміняєrься . понятгям форми иадания · соціального 

забезпечення. .- -· ·· . 
На сучасному етапі все більше уваFи· з боку українських науковців 

приділяєrься nравовим відносинам у · сфері ·соціального забезпечеІОЦ, 
-· але ці відносини не мають свого чіткого визначення. Окремі правlfНІаІ 
пропонують віднести до предмета зазнаЧеної галузі забезпечення жиr .. 

_ . лом [8. с.51-53]. Не зовсім зрозуміло визначає предмет права соціат.. 
. ного , забезпечення й Б.І. Сташків, який пропонує соціальне · забезпе
"Jення розглядати в широкому і вузькому розумінні. У першому;"вва .. 

· жає він, до такого забезпечення належать всі матеріальні блага, ці 
отримує від соціальних фондів безплатно будь-яка mо,цииа, а в друrоо 

му - тільки ті блага, що надаються обмеженим :катеГоріям осіб (19, 
с.73,74] . 
. ,. З nоступовим реформуванням соціальної сфери українського сус

. wnьста · і nрийнятrям низки законів щодо загальнообов' язковоrо· ··дер. 
жавного соціального страхування значне коло відносин стало регуЛІО

ватися саме правом .соціальноr.о забезпечення. Як обгрунтовано виз 

чає Н.М. Хуrорян, з nрийнятrям Закону Україин "Про державне .соціа
льне стр~ від нещасного випадку на виробництві та професііІ 

ного захворювання, які спричинили 'втрату. аtрацездаnюсті" зміне 
галузева належність nравового регу лювання• цього nитання і теnер й 
го відносять до галузі соціального забезпечення [22, с. 240]. 

Приділення уваги міжнародним стандартам у сфері соціального 
безпечення й перехід до соціального страхуванІІЯ дозволяє відо:кре 

ти таке понятти. · як соціальний ризик, яке має ляrrи в основу одНор' 

ності відносин щодо соціального забезпечення . . Потрібне зазна 
що законодавчого визначення поняття · 'соціальНий ризик" ще немає 
в міжнародних актах, ні · в національному· законодавстві .. Уnерше во 
зrадуЄJ:ься .в Основних напрямках соціальної - політики на 1997-2000 
У цwму ·до:куменrі зазначається;• що держава гаратує соціальний 
хист, .rромадЯН від· соціальних і nрофесійних ризиків, пов' язаних · 
-втрат.ою заробітку, місця роботи, здоров'я [21]. 
· .• Соціальний ризик - це закріплена законодавством і визначена C'f' 
пільством соціально .значимою обставина об'єкrивного характеру, 
настанням якої громадяни (та члени їх сімей) втратили тимчасово а 

назавжци засоби до існування, потребують додаткового соціально 
забезпечення, не можуть самостійно їі уникнути. 

Соціальні ризики, як nідстава набуття тодиною права на соці 

забезпечення встаиовтоються У' таких міжнародних акrах, як Ко 

ції і · Рекемендаціr Міжнародної. організації nраці {.N'!! 102 - про мі 

льні норми соціального забезпечення (1952 р.); .N'!! 117- про осно 
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wлі й наnрямки соціальної nолітики (1962 р.); .N!! 128- I1JIO доnомоги у 
зв'язку з.інвалідніспо, старістюі .в разі втрати году:вальНИІ<а;) Заrальна·' 
деКлараЦі){ ·nрав 'jІ}()диии;Міжнародний·nакт про .екОНоМіЧНі, соціальні ··· 
j.{ куЛьтурні nрава~ Євp()rie.tfci.~ соціальна хартія, КQнm,пуція України 

, . - ·'· І · 
(ст. 46). Виходячи з зазначеІЩХ документів, можна встановити такий 
nерелік страхових виnадків (а значить і соці-альних ризшів), нкі.підля
rають забезnеченшо дер.жgвЬю: це старісt.Ь, хвороба, безJЮбіття, тру
дове t<аліцтво, nрофесійне захворю.ванJія, смерть годувальника, інвалі.: 
дність, материнство. . ... 

. З урахуванням наведеного, можемо зробити'Таlсі висноІІ]Q( щодо ви-
значення предмета права соціального забезщ:чення: ·· . . , , , 
Г Пра~Міl:Щоении - це наділені nравовою формою гбо уr.іюр,ені у 

nравовій фОрмі суспільні відносини, що вин:икають на лідсrаві юіЖди
чних факrів чи складів і харакrеризуються зв'язком між безnосередІtіми· 
їх учасниками і державою, ЯІ<а через пр~ові · норми встзновmоЄ'(санх

ціоJІУЄ), охороюн;, й :Щбезn~.Jує' nr-1~ізаці~- їх взаємно коресnондуючих 
nрав ra оqов'нзків. . . . · . 

2. Соціальне забезnечення- це система суспільних відносин-по· за· · 
доволеиню першочергових і найнеобхідніших потреб тих громадян та 

їх сімей, які з об'єктивних, визнаних суспільством (державою) nоваж
них причин опинились у складній (здебільшого неrати:вtrііі) ЖКІїєвій 
ситуації, ШJІЯХом надання їм матеріального забезпечення ЧІІ: допЬмоrи, 
різніІХ видів соціал':ького обслуговування за рахунок суспільних держа
вних чи недержавних хоштів соціального nризначення. 

3. Під схладною життєвою ситуацією (обставинами) слід розуміти 
хвоІХJбу, інвалідність, бідність, безnритульність, самотнісrь, сирітство, 
психічну деnресію; смерть рідноІ ·людИЮ(, безробіття тош6, в ЯІ<ій осо
ба ОJІИНилася з незалежних від неї обставин і неспроможна їх подолати 
власн:ими зусиллями або за доnомоr:ою тих членів своє! родини, які 

зобо3'лзаиі надати таку доnомогу. . · ·' ·. · · ·· 
'Чітке визначення суспільних відносин, що входять до npe,цмern пра· 

ва сщіального забезпечення, надасть можливості чітко окреслити: :Коло ·, 
суб'(ктів, я-кі nотребують допомоги, джерела фінансуваНJ!Я й -вПорис- . 
танш xourriв на таке забезпечення rромадяи<Уtфаїин. "· ·' ; • ··· 
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ІІРАВОВІ АСПЕКТИ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 

19 червш2003 р. Верховною Радою було nрийнято Закон України 
"Про фермерське господарство", .N'2 973-ІУ [10). Звичайно, це стало 
неабиякою подією для аграрно-правової та земельно-nравової науки, 

адже обговорення нової редаІЩі.ї вказаного законодавчого акта, ПОІ<ЛИ· 

юцюго врегутовати відносини щодо функціонування одного з най· 

більш поширеного способу господарюваJUІJІ на селі, тривало декілька 
років. Чи иенайrоловиішу роль у діяльності фермерського господарст• 
ва відіrрають відносини стосовно вИІ<ористания землі. 

За сучасних умов ре:urізації земельної реформи важливого значенНJ 
набуває функціонування фермерсьІ<ИХ господарств як прогресивноі 

форми ІrідприЄМИІІЦЬкоІ діяльності громадян у галузі сільсьжого гос· 
подарства. Така діяльність здійсюоється громадянами на земельних 
дi.fuiнkax, наданих їм для ведіння ф~рмерського госnодарства. 
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