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У цій статті досліджуються науково-теоретичні аспекти принципів соціального страхування 
осіб з інвалідністю. Наголошено, що принципів система соціального страхування є важливим склад-
ником реформування соціального захисту. Відзначено, що з прийняттям Конституції України було 
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Постановка проблеми. Просування 
України шляхом організації та здійснення 
комплексної соціально-економічної рефор-
ми передбачає якісне та системне рефор-
мування системи соціального страхування, 
підвищення ефективності права на соціаль-
ний захист та тісно пов’язаних із ним прав 
[1, с. 17-18; 2, с. 252-255]. Серед пріоритетів 
реформування загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування (далі – со-
ціальне страхування) як важливого складни-
ка соціального захисту видається важливим 
розвиток соціального страхування осіб з ін-
валідністю, ураховуючи необхідність: 1) під-
вищення ефективності системи соціального 
захисту; 2) посилення соціальної захищенос-
ті осіб з інвалідністю; 3) наближення систе-
ми соціального захисту до потреб та інтересів 
людей з інвалідністю [3, с. 376-380]. До того 
ж важливо зауважити, що останнім часом в 
Україні спостерігається стійка тенденція до 
зростання осіб з інвалідністю, що пов’язано 
із внутрішніми та зовнішніми чинниками [4]. 

Доречно зазначити, що основоположні 
засади соціального страхування осіб з інва-
лідністю випливають зі змісту Конституції 
України [5]. По-перше, Конституція Укра-
їни закріплює її статус як демократичної, 
соціальної та правової держави (ст. 1), що 

закладає соціальний вектор розвитку. По-
друге, Основний Закон України закріплює 
пріоритетність прав та свобод людини. 
У нормах Конституції України закріплено, 
що «людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю», а 
«права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави» (ст. 3). Крім того, Основний Закон 
України, визнаючи «принцип верховенства 
права» (ст. 8), посилює значимість прав та 
свобод людини у системі пріоритетів роз-
витку суспільства і держави. Досить ціка-
вим є твердження О. Л. Кучми, що оскільки 
принципи, у тому числі верховенства права, 
закріплені у законодавстві, то реалізація 
принципів можлива за умови дотримання 
принципу законності [6, с. 347]. Разом із тим 
М. І. Козюбра, досліджуючи зміст принципу 
верховенства права, вказує, що ним охоплю-
ються ключові вимоги, до яких вчений відно-
сить такі: 1) повага до прав і свобод людини;  
2) верховенство Конституції; 3) принцип по-
ділу влади, який передбачає існування від-
носно самостійних і незалежних одна від од-
ної гілок влади – законодавчої, виконавчої і 
судової – та встановлення між ними таких вза-
ємовідносин, які б унеможливили узурпацію  
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всієї державної влади або більшої її частини 
одним органом держави, а тим більше од-
нією особою; 4) законність; 5) обмеження 
дискреційних повноважень, тобто прийнят-
тя рішень державними органами і посадови-
ми особами на власний розсуд; 6) принцип 
визначеності, що означає вимогу чіткості під-
став, цілей і змісту нормативних приписів, 
особливо тих із них, що адресовані безпосе-
редньо громадянам; 7) принцип пропорцій-
ності, що регламентує співвідношення між 
поставленою метою та засобами і способами 
її досягнення; 8) принцип правової безпеки і 
захисту довіри; 9) незалежність суду і суддів 
[7, c. 30-63]. По-третє, становлення системи 
соціального страхування осіб з інвалідністю 
тісно пов’язане з утвердженням конститу-
ційного права на соціальний захист (ст. 46) 
як основоположного права в умовах соціаль-
ної держави. За змістом Конституції Украї-
ни (ч. 1, 2 ст. 46) «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 старості та в інших 
випадках, передбачених законом», «це право 
гарантується загальнообов'язковим держав-
ним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; 
створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непра-
цездатними». Тому конституційна модель 
соціального страхування характеризується 
такими основними рисами: 1) спрямована на 
забезпечення та гарантування права на со-
ціальний захист; 2) передбачає формування 
належних механізмів підвищення ефектив-
ності та доступності права на соціальний за-
хист та інших тісно пов’язаних із ним прав;  
3) закріплює систему основоположних, кон-
ституційних принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю. Тому можна 
погодитися із С. Г. Кузьменко в тому, що 
соціальне страхування є видом соціального 
захисту, який будується відповідно до прин-
ципу соціальної справедливості й принципу 
еквівалентності (відшкодування) [8, с. 20].

З метою реалізації конституційних 
засад соціального страхування 14 січ-
ня 1998 року Верховною Радою України 
було ухвалено Основи законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – Основи) [9], які закрі-
плюють спрямованість системи соціального 
страхування на матеріальну підтримку (за-
безпечення) громадян у разі хвороби, повної, 
часткової або тимчасової втрати працез-

датності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у 
старості за рахунок спеціальних страхових 
фондів. Повною мірою це право стосуєть-
ся осіб з інвалідністю. Однак становлення 
в Україні системи соціального страхування 
осіб з інвалідністю ускладнено: 1) відсутніс-
тю законодавчого визначення; 2) відсутністю 
єдиної системи принципів правового регу-
лювання; 3) відсутність законодавчої регла-
ментації щодо особливості участі осіб з інва-
лідністю у системі соціального страхування. 

Актуальність теми дослідження. Метою 
наукової статті є науково-правове дослі-
дження принципів соціального страхування 
осіб з інвалідністю в умовах сьогодення. 

Стан дослідження. У юридичній літера-
турі зазначена проблематика частково роз-
глядалася у працях таких вчених-юристів, 
як: В. М. Андріїв, М. І. Боднарук, Н. Б. Бо-
лотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, 
С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, І. В. Зуб, 
М. І. Іншин, О. Л. Кучма, В. Л. Костюк, 
С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипен-
ко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, О. І. Про-
цевський, О. М. Обушенко, С. М. Синчук, 
О. В. Тищенко, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, 
М. М. Шумило, Н. М. Хуторян, О. М. Яро-
шенко та ін. Визнаючи доктринальні здобут-
ки цих та інших дослідників, спрямованих 
на розвиток теорії права соціального забез-
печення, зазначимо, що в умовах здійснення 
в Україні комплексної соціальної реформи, 
реформування системи соціального страху-
вання, особливо щодо осіб з інвалідністю, на-
буває актуальності та важливості як склад-
ник демократичних, соціальних перетворень 
у суспільстві та державі. 

 Виклад основного матеріалу. Прина-
гідно зазначимо, що принципи соціального 
страхування осіб з інвалідністю спрямо-
вані на: 1) сприяння формування засад ін-
клюзивного суспільства; 2) попередження 
та запобігання інвалідизації суспільства;  
3) формування сучасної моделі соціального 
страхування осіб з інвалідністю; 4) форму-
вання засад законодавчого регулювання со-
ціального страхування осіб з інвалідністю;  
5) сприяння підвищення ефективності, діє-
вості та доступності прав осіб з інвалідністю. 

Слід відзначити, що система принципів 
соціального страхування осіб з інвалідністю 
тісно пов’язана із загальнотеоретичним розу-
мінням категорії цієї категорії. 

Професори Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 
С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та інші 
дослідники наголошують на тому, що прин-
ципи права – це його основні начала, вихідні 
ідеї, що характеризуються універсальністю, 
загальною значимістю, вищою імперативніс-
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тю і відображають найважливіші положення 
права. Також вченими відзначається, що цим 
принципам властиве абстрактне й універ-
сальне засвоєння соціальної дійсності, що 
зумовлює їхню особливу роль у структурі 
правової системи, механізмі правового регу-
лювання, нормотворчій діяльності і діяль-
ності щодо застосування права [10, с. 146]. 
Також у юридичній літературі наголошу-
ється, що принципи виражають суть норм 
права, за допомогою яких здійснюється пра-
вове регулювання суспільних відносин, які 
визначені предметом правового регулювання 
цієї галузі права [11, с. 41-42]. В. М. Божко 
трактує принципи права через призму таких 
засад, як свобода, рівність та справедливість 
[12, с. 130]. О. В. Тищенко, досліджуючи ево-
люцію принципів права соціального забез-
печення, констатує, що загалом принципи 
права містять соціально-правові основи, 
моральні ідеї правового регулювання спі-
віснування в цивілізованому суспільстві 
[13, с. 117]. 

Професори Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 
С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та інші 
дослідники трактують принципи права соці-
ального забезпечення як основні керівні по-
ложення (ідеї), які відбивають сутність, най-
важливіші особливості й ознаки, загальну 
спрямованість норм права соціального забез-
печення, а також стратегічні напрями соці-
альної політики держави в реалізації соці-
ально-економічних прав і свобод [10, с. 149]. 

Досить системно принципи соціального 
страхування досліджувались у радянській 
правовій доктрині. Свого часу А. С. Крас-
нопольський до ключових принципів соці-
ального страхування протягом радянського 
періоду відносив такі: реалізація соціального 
страхування за рахунок держави у повно-
му обсязі; здійснення управління всім стра-
хуванням через профспілки; зумовленість 
надання соціального страхування належніс-
тю до робітників та службовців [14, с. 76-77]. 
Водночас К. С. Батигін акцентував увагу на 
таких принципах соціального страхування, 
як: всезагальність забезпечення працівників 
по соціальному страхуванню; всебічна охо-
рона та підвищення рівня життя працівни-
ків, покращення їх здоров’я; забезпечення 
працівників за рахунок держави та суспіль-
них коштів колгоспів; оптимальне поєднан-
ня інтересів особистості, трудових колек-
тивів та суспільства у розподілі соціальних 
благ; здійснення соціального страхування 
через суспільні організації самих працівни-
ків; створення максимальних зручностей для 
працівників під час реалізації ними права на 
матеріальне забезпечення по соціальному 
страхуванню [15, с. 13]. 

Принагідно відзначимо, що легальне 
закріплення системи принципів соціального 
страхування міститься у нормах Основ (ст. 5).

Відповідно до Основ загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування грома-
дян України здійснюється за принципами: 
законодавчого визначення умов і порядку 
здійснення загальнообов'язкового державно-
го соціального страхування; обов'язковості 
страхування осіб, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту) та інших 
підставах, передбачених законодавством про 
працю, та осіб, які забезпечують себе робо-
тою самостійно (члени творчих спілок, твор-
чі працівники, які не є членами творчих спі-
лок), громадян – суб'єктів підприємницької 
діяльності; надання права отримання виплат 
за загальнообов'язковим державним соці-
альним страхуванням особам, зайнятим під-
приємницькою, творчою діяльністю тощо; 
обов’язковості фінансування страховими 
фондами витрат, пов’язаних із наданням 
матеріального забезпечення та соціальних 
послуг, у обсягах, передбачених законами 
про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; солідарності та субсидування; 
державних гарантій реалізації застрахова-
ними громадянами своїх прав; забезпечення 
рівня життя, не нижчого за прожитковий 
мінімум, встановлений законом, шляхом 
надання пенсій, інших видів соціальних ви-
плат та допомоги, які є основним джерелом 
існування; цільового використання коштів 
загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування; паритетності представ-
ників усіх суб'єктів загальнообов'язкового 
державного соціального страхування в управ-
лінні загальнообов'язковим державним со-
ціальним страхуванням. Разом із тим норми 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (ст. 3) 
[16] містять легальне визначення переліку 
принципів соціального страхування. Зо-
крема, соціальне страхування здійснюється 
за принципами: законодавчого визначення 
умов і порядку здійснення соціального стра-
хування; обов’язковості страхування осіб 
відповідно до видів соціального страхування 
та можливості добровільності страхування у 
випадках, передбачених законом; державних 
гарантій реалізації застрахованими особа-
ми своїх прав; обов’язковості фінансування 
Фондом витрат, пов’язаних із наданням ма-
теріального забезпечення, страхових виплат 
та соціальних послуг, в обсягах, передбаче-
них цим Законом; формування та викорис-
тання страхових коштів на засадах солідар-
ності та субсидування; диференціації розміру 
виплати допомоги залежно від страхового 
стажу; диференціювання страхового тарифу 
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з урахуванням умов і стану безпеки праці, 
виробничого травматизму та професійної 
захворюваності на кожному підприємстві; 
економічної заінтересованості суб’єктів стра-
хування в поліпшенні умов і безпеки праці; 
цільового використання коштів соціального 
страхування; відповідальності роботодавців 
та Фонду за реалізацію права застрахованої 
особи на матеріальне забезпечення та со-
ціальні послуги за цим Законом. Варто під-
креслити, що така система принципів стосу-
ється таких видів соціального страхування: у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатнос-
ті; від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності; медичного. Також 
легальне закріплення має система принци-
пів пенсійного страхування. Відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (ст. 7) [17] 
пенсійне страхування здійснюється за прин-
ципами: законодавчого визначення умов і 
порядку здійснення загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування; 
обов'язковості страхування осіб, які працю-
ють на умовах трудового договору (контр-
акту) та інших підставах, передбачених 
законодавством, а також осіб, які забезпечу-
ють себе роботою самостійно, фізичних осіб – 
підприємців; права на добровільну участь у 
системі загальнообов'язкового пенсійного 
страхування осіб, які відповідно до цього За-
кону не підлягають загальнообов'язковому 
державному пенсійному страхуванню; заін-
тересованості кожної працездатної особи у 
власному матеріальному забезпеченні після 
виходу на пенсію; рівноправності застрахо-
ваних осіб щодо отримання пенсійних ви-
плат та виконання обов'язків стосовно спла-
ти страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування; диференці-
ації розмірів пенсій залежно від тривалості 
страхового стажу та розміру заробітної плати 
(доходу); солідарності та субсидування в со-
лідарній системі; фінансування видатків на 
виплату пенсій, надання соціальних послуг 
за рахунок страхових внесків, бюджетних 
коштів і коштів цільових фондів; спряму-
вання частини страхових внесків до накопи-
чувальної системи пенсійного страхування 
для здійснення оплати договорів страхуван-
ня довічної пенсії і одноразової виплати за-
лежно від розмірів накопичень застрахованої 
особи з урахуванням інвестиційного доходу; 
державних гарантій реалізації застраховани-
ми особами своїх прав, передбачених цим За-
коном; гласності, прозорості та доступності 
діяльності Пенсійного фонду; обов'язковості 
фінансування за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду витрат, пов'язаних з виплатою 

пенсій та наданням соціальних послуг, в 
обсягах, передбачених цим Законом; цільо-
вого та ефективного використання коштів 
загальнообов'язкового державного пенсій-
ного страхування; відповідальності суб'єктів 
системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування за порушення норм 
цього Закону, а також за невиконання або 
неналежне виконання покладених на них 
обов'язків.

Доречно відзначити, що формування 
системи принципів соціального страхуван-
ня осіб з інвалідністю спрямоване на фор-
мування сучасної та найбільш оптимальної 
моделі правосуб’єктності осіб з інвалідніс-
тю [18, с. 17-19] з урахуванням національ-
них та міжнародних соціальних стандартів 
[19, с. 205-215], забезпечення доступності та-
ких осіб до усіх сфер суспільного життя.

О. В. Москаленко під принципами 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування розуміє об’єктивно 
зумовлені і розроблені з урахуванням 
наукових досягнень керівні правові засади 
реалізації цієї організаційно-правової фор-
ми соціального забезпечення, що визна-
чають її загальну спрямованість, зміст, ха-
рактерні особливості [20, с. 283-284]. При 
цьому дослідниця виокремлює такі прин-
ципи загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування: законодавче 
визначення правових, фінансових, органі-
заційних, економічних та організаційних 
засад загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування; поєднання 
обов’язковості державного соціального 
страхування осіб, які працюють на умовах 
трудового договору та на інших підставах 
передбачених законодавством, і права на 
добровільну участь у цій системі; доступ-
ність загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування (доступність 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування полягає в тому, що у фак-
тичному складі, на підставі якого виника-
ють відповідні правовідносини, основне 
місце займає юридичний факт – факт стан 
бути застрахованим); рівність осіб у праві 
на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування; гарантованість реалізації 
застрахованими особами своїх прав; забез-
печення рівня життя, не нижче за прожит-
ковий мінімум, установлений законом; 
диференціації умов та розмірів матеріаль-
ного забезпечення й соціальних послуг, що 
надаються застрахованим особам; форму-
вання й використання страхових коштів на 
засадах солідарності й субсидіарності; соці-
альне партнерство в управлінні й нагляді за 
загальнообов’язковим державним соціаль-
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ним страхуванням; цільове використання 
коштів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; відповідальність 
страхувальника і страховика за дотриманням 
прав застрахованих осіб; гласність діяльності 
страховиків [20, с. 291-312]. 

Висновок

Таким чином, принципи соціального 
страхування осіб з інвалідністю – це основні 
керівні положення (ідеї), які відображають 
сутність, найважливіші особливості соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю, загаль-
ну спрямованість правового регулювання у 
цій сфері, особливості реалізації, гарантуван-
ня та правової охорони прав таких застрахо-
ваних осіб.

Основними ознаками принципів соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю є такі: 
1) основоположні та керівні ідеї, які відобра-
жають соціальну стратегію розвитку суспіль-
ства та держави; 2) відображають сутність, 
ознаки та особливості соціального страху-
вання осіб з інвалідністю; 3) відображають 
загальні засади правового регулювання со-
ціального страхування осіб з інвалідністю;  
4) відображають загальні засади реаліза-
ції, гарантування та правової охорони прав 
застрахованих осіб з інвалідністю.

До основних принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю варто віднести такі: 

1) законодавчого визначення умов, по-
рядку та особливостей здійснення соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю; 

2) обов’язковості урахування міжнарод-
них соціальних стандартів з питань прав осіб 
з інвалідністю; 

3) інформованості осіб з інвалідністю про 
права та гарантії у системі соціального стра-
хування; 

4) обов'язковості страхування осіб з ін-
валідністю, які працюють на умовах тру-
дового договору (контракту) та інших під-
ставах, передбачених актами трудового 
законодавства, та осіб, які забезпечують себе 
роботою самостійно (члени творчих спілок, 
творчі працівники, які не є членами творчих 
спілок), громадян – суб'єктів підприємниць-
кої діяльності; 

5) надання права отримання виплат за 
соціальним страхуванням особам з інвалід-
ністю, зайнятим підприємницькою, творчою 
діяльністю тощо; 

6) обов’язковості фінансування страхо-
вими фондами витрат, пов’язаних із надан-
ням матеріального забезпечення, та соціаль-
них послуг, пов’язаних із попередженням та 
запобіганням інвалідизації; 

7) солідарності та субсидування у соці-
альному страхуванні осіб з інвалідністю; 

8) відкритості, доступності реалізації 
застрахованими особами з інвалідністю 
права на соціальний захист та інших, тісно 
пов’язаних із ним прав; 

9) гарантованості рівня життя осіб з інва-
лідністю, не нижчого за прожитковий мінімум, 
встановлений законом, шляхом надання пен-
сій, інших видів соціальних виплат та допомо-
ги, які є основним джерелом існування; 

10) цільового використання коштів соці-
ального страхування осіб з інвалідністю; 

11) паритетності представників держа-
ви, роботодавців, інститутів громадянського 
суспільства осіб з інвалідністю в управлінні 
соціальним страхуванням; 

12) моніторингу дотримання прав застра-
хованих осіб з інвалідністю; 

13) нагляду та контролю дотримання 
прав застрахованих осіб з інвалідністю.

Основними тенденціями законодавчого 
забезпечення принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю є такі: 1) форму-
вання та розвиток інклюзивного суспільства; 
2) розробка новітньої Концепції соціального 
страхування з урахуванням міжнародного та 
національного досвіду; 3) розробка, органі-
зація громадських та експертних слухань та 
ухвалення Кодексу соціального страхування. 
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В этой статье исследуются научно-теоретические аспекты принципов социального страхова-
ния лиц с инвалидностью. Отмечено, что система принципов социального страхования является 
важной составляющей реформирования социальной защиты. Отмечено, что с принятием Консти-
туции Украины были определены конституционно-правовые основы системы принципов социального 
страхования. Отмечены особенности законодательного закрепления принципов социального стра-
хования. Исследованы доктринальные подходы к проблемам совершенствования системы принципов 
социального страхования лиц с инвалидностью. Сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, принципы социального страхования, 
лица с инвалидностью, предупреждение инвалидизации, предотвращение инвалидизации, принципы со-
циального страхования лиц с инвалидностью, законы о социальном страховании, кодификация законо-
дательства о социальном страховании.

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the principles of social insurance for persons 
with disabilities. It is emphasized that the principles of the social insurance system are an important part of 
the reform of social protection. It was noted that with the adoption of the Constitution of Ukraine, the consti-
tutional and legal foundations of the system of social insurance principles were determined. The peculiarities 
of the legislative consolidation of the principles of social insurance are emphasized. Doctrinal approaches to 
the problems of improving the system of social insurance policies for persons with disabilities are investigated. 
Conclusions and suggestions are made.

Key words: social protection, Social Insurance, principles of social insurance, persons with disabilities, 
prevention of disability, prevention of disability, principles of social insurance of persons with disabilities, social 
insurance laws, codification of legislation on social insurance.


