
1. Загальна частина 

Тема 1.2. Предмет, методи та система права соціального забезпечення. Принципи та джерела 

права соціального забезпечення 
Семінарське заняття 1 

Тема заняття: Універсальність і комплексність при наданні соціального забезпечення. 

Мета заняття: відобразити основні принципи соціального забезпечення в Україні, особливо 

зупинитися на всезагальності, універсальності, комплексності права соціального забезпечення. 

План 

1. Зміст галузевих принципів права соціального забезпечення 

2. Принцип «універсальність», як загальна значущість та вища імперативність при наданні 

соціального забезпечення. 

3. Принцип комплексності при наданні соціального забезпечення. 

4. Принцип універсальності та комплексності в рамках принципу диференціації видів, умов і 

норм соціального забезпечення. 

 

Ключові поняття: право соціального забезпечення, принципи права соціального забезпечення, 

всезагальність, універсальність права соціального забезпечення, комплексність при наданні соціального 

забезпечення. 

Теми рефератів 

1. Концепції принципів права соціального забезпечення в українській фаховій літературі.  

2. Роль принципів міжнародного права соціального забезпечення в формуванні соціально-

забезпечувального законодавства в Україні. 

3. Генеза принципів права соціального забезпечення. 

4. Основні принципи міжнародного права соціального забезпечення 

 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Перерахуйте галузеві принципи права соціального забезпечення. 

2. Розкрийте зміст принципу всезагальності, всебічності та доступності соціального забезпечення. 

3. За якими критеріями можна класифікувати принципи права соціального забезпечення? 

4. Назвіть основні принципи міжнародного права соціального забезпечення. 

5. Обґрунтуйте значення загальноправових принципів у праві соціального забезпечення. 

6. Перерахуйте галузеві принципи права соціального забезпечення. 

7. Розкрийте зміст принципу всезагальності, всебічності та доступності соціального забезпечення. 

Методичні рекомендації 

В ході аналізу першого питання студентам потрібно підкреслити різноманітність думок 

стосовно визначення видів принципів права соціального забезпечення. При цьому майже всі  науковці 

одностайно сходяться в тому, що до принципів права соціального забезпечення належать: принцип 

загальності, диференціації та здійснення соціального забезпечення на рівні не нижчому за 

прожитковий мінімум. Інші види галузевих принципів у науковців визначені по-різному. 

При відповіді на запропоноване питання варто виділити галузеві принципи права соціального 

забезпечення. такі як: 
1. Належність права на соціальне забезпечення до основних прав і свобод людини 

Право на соціальне забезпечення як конституційне  право (ст.46 Конституції України) належить 

до основних прав людини і є одним із основних принципів права соціального забезпечення. Указане 

право як основне характеризується:  

- тісним зв’язком із правом на життя; 

- умови і порядок надання соціального забезпечення мусять регламентуватися законом; 

- розміри і види соціального забезпечення повинні враховувати вимоги норм міжнародних 

актів; 
- принципи права соціального забезпечення є його змістом. Право на соціальне 

забезпечення в більшості випадків розкривається через висвітлення змісту загальноправових та 

галузевих принципів права соціального забезпечення. Вказане право характеризується з точки зору 



соціальної справедливості, всезагальності, всебічності та доступності, диференціації видів умов і норм 

соціального забезпечення тощо. 

2. Установлення соціального забезпечення у всіх випадках настання соціально значимих 

обставин, який акцентує увагу на своєчасне виявлення соціальних ризиків, при настанні яких особа не 

має або втратила повністю чи частково засоби до існування чи несе додаткові витрати і потребує 

допомоги з боку держави і суспільства.  

Також необхідно зосередити увагу на понятті, ознаках соціальних ризиках, розрізняти причини 

та наслідки їх настання. 

3. Принцип створення на випадок настання соціальних випадків, що ведуть до матеріальної 

незабезпеченості людей, фондів соціального забезпечення на засадах поєднання соціальної 

солідарності та соціального індивідуалізму. Суть цього принципу полягає у визначенні постійних і 

довготривалих джерел фінансування витрат на соціальне забезпечення з метою забезпечення 

стабільності матеріального стану людей у різні періоди їх життя і в різних життєвих ситуаціях. 

4. Принцип всезагальності, всебічності та доступності соціального забезпечення. У літературі 

всезагальність, всебічність та доступність розглядаються як самостійні принципи права соціального 

забезпечення або в поєднанні з іншими принципами цієї галузі права. Між ними є багато спільного, 

оскільки всезагальність вказує на суб’єктивний склад отримувачів соціального забезпечення, 

всебічність підкреслює розмаїття видів та форм матеріального забезпечення, а доступність - на 

простоту умов, за наявності яких особа може реалізувати своє право на конкретний вид соціального 

забезпечення. Тому найдоцільніше ці принципи розглядати разом як один із принципів права 

соціального забезпечення. 

5. Принцип диференціації видів, умов і норм соціального забезпечення 

6. Принцип надання соціального забезпечення в обсягах, що орієнтує на достатній рівень життя. 

Його суть і значення потрібно розкрити за допомогою таких категорій, як потреби, гідний (достатній, 

задовільний) рівень життя, соціальні стандарти. Більшість з них носять соціальний характер і 

відносяться до сфери моралі і етики. При встановленні державою кількісних показників вони 

отримують статус економіко-правових категорій. 

7.Принцип гарантування здійснення передбачених законодавством видів соціального 

забезпечення. У багатьох випадках під гарантованістю соціального забезпечення розуміють 

універсальність і комплексність соціального забезпечення. 

В другому питанні студентам важливо зазначити, що під універсальністю розуміють 

забезпечення фізичних осіб у всіх випадках непрацездатності і втрати джерел до існування не з їхньої 

вини чи понесення додаткових витрат в обставинах, які держава вважає соціально значимими. У 

деяких підручниках цей принцип визначений як принцип всебічності. 

Слід звернути увагу на те, що норми права зазначеного забезпечення надають юридичне 

значення таким фактичним обставинам, як хвороба, безробіття, старість (досягнення пенсійного віку), 

трудове каліцтво чи професійне захворювання. Як юридичні факти вони призводять до виникнення, 

зміни чи припинення соціально-забезпечувальних відносин. Цей перелік не лише не зменшується, а 

поступово розширюється і враховує всі можливі ситуації, що зобов'язують державу надати особі, яка 

перебуває у скрутному становищі, встановлені законом види матеріального забезпечення.  

Всебічність (універсальність, множинність, розмаїття, комплексність) видів і форм соціального 

забезпечення означає, що в разі втрати засобів до існування повністю чи частково, їх відсутності чи 

понесення додаткових витрат, людині повинні надаватися різні види соціального забезпечення в 

певних формах. Соціальне забезпечення надається у таких формах: грошовій (пенсії, допомоги, 

компенсації), натуральній (соціальні послуги і в тому числі натуральна допомога), позитивних дій 

надавачів соціального забезпечення.  

Характеризуючи принцип універсальності або всебічності, необхідно також зазначити, що він  

розуміється як надання такого захисту у всіх випадках настання соціальних ризиків. За законодавством 

України визнаються і підлягають захисту всі соціальні ризики з тих, що визнаються такими у 

міжнародних правових актах, – хвороба, безробіття, досягнення пенсійного віку, інвалідність від 

загального захворювання, трудове каліцтво, професійна хвороба, материнство, необхідність догляду 

за малолітніми дітьми, втрата годувальника тощо. Ці соціальні ризики вважаються "традиційними" 

для всіх держав світу. Окрім перелічених традиційних соціальних ризиків, у національному 

законодавстві також встановлені й інші підстави для соціального захисту, наприклад 

малозабезпеченість, наявність статусу ветерана війни, ветерана праці, потерпілого від Чорнобильської 



катастрофи та ін. Закон України "Про соціальні послуги" передбачає організаційні та правові засади 

надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. Законом сюди віднесено обставини, що об’єктивно порушують нормальну 

життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата 

рухливої активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, 

відсутність житла або роботи тощо). 

В третьому питанні студентам необхідно виділити ще один принцип права соціального 

забезпечення – це принцип комплексності. Цей принцип відіграє дуже важливу роль, тому що 

полягає у використанні певної сукупності cоціальних поcлуг для вирішення cкладних життєвих 

обставин. Оскільки окpемі неcиcтематизовані заходи можуть не дати повноцінного позитивного 

pезультату або інколи навіть виявитись негативними. Принцип комплексності  передбачає різні види 

матеріальної підтримки в разі втрати засобів до існування, недостатності їх чи понесення додаткових 

витрат. Підставами для цього є такі юридичні факти, як вагітність, пологи, народження дитини, 

хвороба, догляд за непрацездатними, сирітство, безробіття, смерть тощо. Держава прагне охопити 

соціальним забезпеченням усі можливі ситуації, що ведуть до погіршення матеріального стану чи 

нужденності. Таке забезпечення здійснюється комплексно. Людина може мати право на пенсію, окремі 

соціальні послуги і ту чи іншу грошову допомогу. Закон дозволяє особі одночасно отримувати кілька 

видів допомоги. 

Комплексність як принцип соціального обслуговування пов’язується із реалізацією 

соціальними службами комплексного підходу до виконання поставлених завдань та функцій, 

зумовлюється власне природою «соціальних послуг», котрі нормативно визначаються саме як 

«комплекс заходів» (правового, економічного, психологічного, освітнього, медичного, 

реабілітаційного та іншого характеру), котрі здійснюються відносно осіб, які потрапили у складні 

життєві ситуації. Принцип комплексності соціального обслуговування зводиться до застосування 

широкого переліку соціальних послуг задля подолання складних життєвих обставин, варіативності їх 

надання соціальними службами. Безумовно, за можливості надання соціальних послуг, що є різними 

за спрямованістю та характером, імовірність бажаного результату для особи істотно підвищується. Не 

випадково основними завданнями соціальних служб є надання комплексної допомоги (психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-побутових, інформаційних та інших послуг) 

особам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Така комплексність сприятиме максимально 

швидкому поверненню осіб до нормальних умов життєдіяльності. 

В четвертому питанні студентам варто зазначити, що принцип універсальності та 

комплексності при наданні соціального забезпечення краще розглядати в рамках принципу 

диференціації видів, умов і норм соціального забезпечення.  Нормативні акти передбачають таку 

диференціацію залежно від низки соціально значимих обставин, що характеризують, зокрема, 

суб'єктивні властивості особи та її сім'ї (стать, вік, сімейний стан, наявність утриманців тощо), трудову 

діяльність (тривалість трудового (страхового) стажу, розмір заробітної плати), характер зазначеної 

діяльності (зайнятість на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими й особливо важкими 

умовами праці, специфіка професії), місцевість, де живе людина (гірські населені пункти), 

нужденність. На обсяг прав у сфері соціального захисту населення впливають норми, що 

встановлюють додаткові права для окремих категорій громадян.  

Диференціація соціального забезпечення через встановлення певних пільг окремим групам 

громадян повинна мати певні межі. Інакше вона не досягатиме поставленої мети і призведе до 

накопичення негативних тенденцій у цій сфері, до порушення інших принципів права.  
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