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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ І ЗМІСТ

Назаренко О.Л.
Національна академія Служби безпеки України

У статті розкриваються сутність, зміст, структура, функції та рівні соціального захисту. Стаття присвяче-
на з’ясуванню сутності соціального захисту, його тлумаченню і розкриттю його змісту. Сучасні реалії роз-
витку держави потребують значного переосмислення сутності соціального захисту населення. Відповідно 
до цього – постановки нових завдань, які покликані вирішувати ця система, та механізмів здійснення 
соціального захисту населення, що мають бути адекватні ринковим умовам.
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Постановка проблеми. З’ясування сутнос-
ті соціального захисту, його ролі і місця 

в забезпеченні безпеки держави набуває особли-
вої актуальності у складних сучасних умовах. 
Поняття «соціальний захист» не має точного за-
конодавчого визначення і потребує подальшого 
удосконалення.

Соціальний захист є одним із видів суспільних 
відносин і особливою формою реалізації права на 
захист, але не зважаючи на суспільний інтерес, 
все ж, дослідження сутності соціального захисту, 
його тлумачення і змісту характеризується низ-
кою проблем, наявність яких потребує глибокого 
осмислення.

Метою даної статті є аналіз сучасного науко-
вого визначення поняття «соціальний захист», 
його змісту, виокремлення складових, визначен-
ня ролі і місця соціального захисту в національ-
ній безпеці.

Визначаючи сутність соціального захисту, 
слід керуватися положеннями Конституції Укра-
їни, іншими нормами українського законодав-
ства, міжнародно-правовими акти, довідковою 
та енциклопедичною літературою, іноземними 
джерелами, світовим досвідом розвитку соціаль-
них держав.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми визна-
чення поняття соціального захисту завжди були 
предметом дискусій при дослідженні прав люди-
ни на захист. Серед відомих вчених, які займали-
ся дослідженням соціального захисту, необхідно 
відзначити таких, як: В. Андрушко, В. Бакіров, 
І. Бондар, Л. Гончарук, В. Дем’янишин, Ю.П. Дми-
тренко, В. Єрьоменко, В. Котюк, О. Красавчиков, 
А. Крупник, В. Лазор, В. Омельчук, Є. Пилипен-
ко, В. Подшивалкіна, С. Прилипко, О. Процев-
ський, Б. Сташків, Л. Стрельбицька, Г. Чанише-
ва, О. Ярошенко та ін.

Дослідженням соціальних гарантій займали-
ся такі вчені, як: Д. Богиня, І. Бондар, В. Брич, 
О. Грішнова, Л. Денісова, Т. Кір’ян, А. Колот, В. Ко-
стриця, В. Латік, Е. Лібанова, М. Папієв, О. Савен-
ко, М. Шаповал, П. Шевчук, В. Яцканич та ін.

Дослідженням соціального забезпечення за-
ймалися І. Гнибіденко, А. Гончаров, І. Гущин, 
Б. Надточій, В. Новіков, В. Папієв, І. Сирота, 
В. Яценко та ін.

Серед зарубіжних вчених необхідно визначи-
ти таких як В. Артс, Р. Титмус, П. Пірсон, М. Ган-
слі Теренс, Й. Хендшель, П. Таундсен, С. Брю, 
М. Вебер, Дж. Гелбрейт, Р. Даль, Дж.М. Кейнс, 
Х. Ламиерт, А. Маршалл, А. Пігу, П. Самуельсон, 
М. Фрідмен, Ф. Хайек, П. Хейне та багато інших.

Незважаючи на значний доробок, внесений ві-
домими науковцями в розгляд даної проблеми, 
на сьогодні питання визначення і сутності соці-
ального захисту все ще знаходиться на стадії до-
слідження. Це пов’язано, насамперед, з тим, що 
законодавче визначення соціального захисту не 
є досконалим.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У законах та інших норматив-
но-правових актах недостатньо повно викладена 
сутність соціального захисту, що може впливати 
на життя людей, безпеку людства, процеси дер-
жавотворення та інші життєво важливі суспільні 
процеси. На погляд вчених, відсутність прямих 
норм у законодавчих актах України, якими пе-
редбачаються певні соціальні і правові гарантії 
особам, які залучаються до співпраці з оператив-
ними підрозділами до виконання завдань опера-
тивно-розшукової діяльності, є однією з проблем, 
яка потребує наукової розробки.

Виклад основного матеріалу. В житті кожної 
людини трапляються випадки, які можуть при-
звести до тимчасової або постійної втрати непра-
цездатності, котра в свою чергу, призводить до 
втрати заробітної плати, яка для більшості лю-
дей основним засобом для існування. До таких 
випадків відносять старість, хвороба, інвалід-
ність, втрата годувальника, народження дитини 
та ін. Всі ці випадки, не зважаючи на їх різнорід-
ність, мають однакові соціальні наслідки для лю-
дини, ними обумовлюється потреба в отриманні 
джерел життєзабезпечення не в обмін на нову 
затрачену працю.

Варто зазначити, що ці випадки прямо впли-
вають на соціальну стабільність суспільства 
і подолати їх самостійно в багатьох випадках 
неможливо, держава бере на себе частку відпо-
відальності за їх настання і утворює систему со-
ціального захисту.

Соціальний захист – явище не стабільне, яко-
му притаманні риси видозмінювання в залеж-
ності від державного та суспільного устрою, по-
літичної обстановки, економічного та соціального 
розвитку кожної конкретної країни на певному 
етапі її існування.

Соціальний захист – це засіб збереження ста-
більності та злагоди в суспільстві, що трансфор-
мується, інструмент, за допомогою якого держа-
ва може впливати на життя і майбутнє людей.

Перш за все, необхідно встановити, що розу-
міється під поняттям «соціальний захист», які іс-
нують підстави такого захисту та хто підпадає 
під дану сферу суспільних відносин.
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Перші спільноти (роди, племена, общини) пі-

клувалися про непрацездатних, насамперед про 
дітей і жінок. Пізніше ця турбота поширилася 
на осіб похилого віку та людей з особливими по-
требами. З виникненням державності природний 
процес взаємодопомоги людей у разі настання 
складних життєвих ситуацій поступово почав 
регулюватися. До уваги бралися типові ситуації, 
що постійно виникали. Найбільш оптимальний 
варіант такої поведінки трансформувався у зви-
чай, а пізніше – у правові норми [1].

Засвідчимо, що дослідження поняття соціаль-
ного захисту актуальне. У суспільних відносинах 
у це поняття досить часто вкладається абсолют-
но різний зміст [2].

Термін «соціальний захист» пов’язаний із 
прийняттям закону США про соціальний захист 
(Social Security Act) у 1935 році. Його автор, на 
той час президент Сполучених штатів Америки 
Франклін Рузвельт, назвав новий законодавчий 
акт «наріжним каменем у системі, яка будується 
зараз, але у жодному разі не завершується» [3].

Без сумніву, Конституція України є Осно-
вним Законом, на якому ґрунтується національ-
не законодавство, складовою якого є законодав-
ство з соціального забезпечення. Враховуючи 
дефініцію, закріплену в ч. 1 ст. 46 Конституції 
України, вважаємо, що соціальний захист – не-
віддільна складова існування правової держави, 
відповідальної за благополуччя, розвиток і без-
пеку людства.

У Конституції України закладені основопо-
ложні норми, які регулюють усі аспекти соціаль-
ного захисту військовослужбовців [4 ст. 17, 46]. 
Ці норми потребують свого постійного удоско-
налення, конкретизації, металізування і закрі-
плення в кодексах, законах, указах Президента 
України, постановах Кабінету Міністрів Украї-
ни, наказах Служби безпеки України та в інших 
нормативно-правових актах. Міжнародно-право-
ве регулювання соціального та правового захисту 
військовослужбовців здійснюється на основі пра-
вових норм, що містяться у міжнародних догово-
рах, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України і які, відповідно, є частиною 
національного законодавства України.

Науковці намагались надати визначення по-
няттю «соціальний захист». Так, Б. І. Cташків 
вважає, що «соціальний захист» – це види і фор-
ми матеріального забезпечення, що надаються на 
умовах, передбачених законом чи договором, зі 
спеціально створених для цього фондів особам, 
які через незалежні від них життєві обставини 
не мають достатніх засобів до існування [5].

Вивчаючи розвиток національної наукової 
школи права соціального забезпечення в Україні, 
І. М. Сирота наголошує на особливому значенні 
права соціального забезпечення в умовах сього-
дення. Зростання ролі соціального забезпечення, 
вплив його на всі сторони життя людини якісно 
змінили і саму галузь права соціального забезпе-
чення, і характер її взаємодії з іншими галузями 
права. В розвинутій цивілізованій державі, де іс-
нують ринкові відносини, соціальне забезпечен-
ня виступає в якості однієї з гарантій реалізації 
прав та свобод громадян. В умовах сьогодення 
право соціального забезпечення розвивається на 
основі нових принципів та концепцій, охоплює 

нові групи відносин, які знаходилися раніше за 
межами даної галузі права [6].

Далі, Н. Б. Болотіна, висловлює точку зору, 
що вказана галузь права в сучасних умовах має 
називатися «право соціального захисту», базую-
чись на тому, що йдеться власне про соціально-
захисну діяльність держави щодо убезпечення 
населення від негативних наслідків соціальних 
ризиків. Вчена зазначає, що право соціального 
захисту – нова галузь національного права, яка 
перебуває на етапі становлення [7].

Соціальний захист населення лежить у пло-
щині соціальної функції держави. Основним при-
значенням соціальної функції є забезпечення 
людині гідного існування, вільного розвитку осо-
бистості, захисту сім’ї, соціальної справедливості 
і соціальної захищеності. Держава бере на себе 
обов’язок з надання допомоги слабким і знедо-
леним, усім, хто неспроможний самостійно за-
робляти на гідне людини життя, не має іншого 
джерела доходу.

Так, А. Гончаров, аналізуючи зміст поняття 
«соціальний захист», вказує, що на етапі пере-
ходу до ринку це поняття замінило «соціальне 
забезпечення», яке використовувалося в радян-
ській економіці, де характеризувало специфічну 
організаційно-правову форму соціального захис-
ту, що здійснювався безпосередньо державою [8].

До цього ж, І. В. Гущин визначає право со-
ціального забезпечення як сукупність правових 
норм, що регулюють суспільні відносини, що ви-
никають під час здійснення заходів щодо забез-
печення престарілих та непрацездатних громадян 
грошовими (пенсії, допомоги, компенсації) і на-
туральними (протезування, засоби пересування 
для інвалідів, ортопедичні вироби) матеріальними 
благами аліментарного характеру, а також захо-
дів з надання громадянам послуг і пільг [9].

Разом з тим, С. М. Ланцев вважав, що сус-
пільство зобов’язане утримувати непрацездатно-
го, але не повинно задовольняти всі його потреби, 
в тому числі нераціональні. Воно в змозі і пови-
нно обмежувати свої витрати на рівні, що дозво-
ляє задовольнити тільки ті потреби, які є науко-
во – обґрунтованими та раціональними [10].

Як вказує Б. С. Стичинський – соціальний 
захист – окремий предмет регулювання, й су-
купність власних юридичних засобів впливу дер-
жави на учасників регульованих суспільних від-
носин, і найважливіше в них – бажання держави 
в розвитку регулювання даних відносин [11].

При дослідженні феномену «соціальний за-
хист» заслуговує на увагу і підхід, розроблений 
Комісією соціального розвитку ООН. Відповідно 
до вказаного підходу, соціальний захист розумі-
ється як комплекс стратегій і програм державних 
і приватних секторів, які здійснюються суспіль-
ством у зв’язку з різними непередбачуваними 
обставинами з метою компенсації відсутності 
чи суттєвого обмеження прибутків від трудової 
діяльності, надання допомоги сім’ям з дітьми, а 
також забезпечення людей медичним обслугову-
ванням та житлом [12, с. 22-23].

Отже, об’єктом соціального захисту є соціаль-
но-культурні і соціально-економічні права люди-
ни, матеріальні блага та послуги, які надаються 
державою для забезпечення всією повнотою прав 
громадян держави та компенсації обмежень, що 
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можуть виникати в різних непередбачуваних об-
ставинах життя.

Враховуючи наведене визначення, Комісія соці-
ального розвитку виділяє ряд загальних моментів, 
а саме: соціальний захист включає в себе комплекс 
заходів, які застосовуються у суспільстві у якості 
реакції на ризики і знедоленість, масштаби яких 
вважаються неприйнятними; в основі соціального 
захисту лежать такі цінності, як суспільна солі-
дарність, почуття відповідальності і самодопомога; 
соціальний захист має на меті сприяти як подолан-
ню абсолютної бідності та вразливості найбідніших 
верств населення, так і захищеність тих, хто на 
даний момент має достатньо високий рівень жит-
тя, від наслідків непередбачених потрясінь і подій, 
пов’язаних із життям людини.

Зниження бідності є вагомим стимулом (і ма-
теріальним, і психологічним) розширення участі 
всіх верств населення в економічному розвитку, 
тоді як посилення нерівності і масштабна бід-
ність загрожують стати деструктивною силою 
щодо економічного прогресу, провокувати соці-
альну напруженість і викликати протидію пере-
творенням з боку тих, хто втратив надію на по-
кращення власної долі [13].

Проаналізувавши вищенаведене, можемо ре-
зюмувати, що сутність соціального захисту про-
являється не тільки у матеріальному забезпе-
ченні, а й у задоволенні духовних та соціальних 
потреб суспільства.

«Соціальний захист» – поняття більш масш-
табне та включає в себе «соціальне забезпечен-
ня». Аргументація даного висновку базується на 
ст. 46 Конституції України, норма якої зазна-

чає, що «громадяни мають право на соціальний 
захист, що включає право на забезпечення їх 
у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старо-
сті та в інших випадках, передбачених законом».

Варто зазначити, що у 2017 році за рейтингом, 
який оприлюднила Аналітична група міжнарод-
ного дослідницького проекту The Social Progress 
Imperative Україна посіла 64 місце, опинившись 
у групі країн, рівень соціального прогресу яких 
є вищим за середній. Україна лишила позаду Бі-
лорусь (65 місце) та РФ (67 місце), тим часом 
Польща опинилася на 32 місці. Індекс соціаль-
ного прогресу – комбінований показник, що ви-
значає досягнення країн з точки зору суспіль-
ного добробуту та соціального прогресу. Він не 
включає в себе показники економічного розвитку 
країн світу, а призначений для оцінки саме сус-
пільного добробуту у кожній країні. Варто дода-
ти, що у 2016 році у подібному рейтингу Україна 
посіла 63 місце [14].

Підсумовуючи вищенаведене, можемо зроби-
ти висновок про те, що соціальний захист – це 
діяльність держави з реалізації організаційних, 
правових, економічних та інших заходів, що 
спрямовані на захист суспільства від соціальних 
ризиків та забезпечення таких умов життя, за 
яких особа почуватиметься самодостатньою со-
ціальною одиницею, матиме змогу розвиватися 
як фізично, так і духовно. Варто визнати, що від 
усвідомлення сутності соціального захисту зале-
жить цивілізаційний розвиток будь-якого сучас-
ного суспільства.
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СУТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ЕЕ ТОЛКОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация
Данная статья посвящена анализу теоретических аспектов формирования системы социальной защи-
ты. Современные реалии развития государства нуждаются в значительном переосмыслении сущности 
социальной защиты, а соответственно постановки новых задач, которые призвана решать эта система, 
и механизмов осуществления социальной защиты населения, которые должны быть адекватны со-
временным условиям. В статье раскрываются сущность, содержание, структура, функции и уровни 
социальной защиты.
Ключевые слова: социальная защита, сущность, система, задачи, функции, уровни.
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ESSENCE OF SOCIAL DEFENSE HIS INTERPRETATION AND CONTENT

Summary
This article is devoted to the analysis of theoretical aspects of forming of social defense. Modern realities of 
the state development need considerable rethinking of essence of population social security, and accordingly 
raising of new tasks which this system is called to decide, and mechanisms of realization of social defense, 
which must be adequate to the markets conditions. Essence, maintenance, structure, functions and levels 
of social defense, are analyzed in the article.
Keywords: social defense, social security, social assistance, additional social defense, forms of social defense.


