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Тор ка ю чись ць о го пи тан ня, не мож на за ли ши ти ос то -
ронь проб ле му соціаль но го за хис ту співробітників пра во -
охо рон них ор ганів, ад же ви ко нан ня пок ла де них на них
обов'язків у сфері за хис ту прав, сво бод та за кон них інте -
ресів гро ма дян пев ною мірою за ле жить від рівня за хи ще -
ності їх са мих [12].

Конс ти туція Ук раїни в ст. 3, відповідно до За галь ної
дек ла рації прав і сво бод лю ди ни, закріпи ла по ло жен ня,
згідно з яким лю ди на, її жит тя і здо ров'я, честь і гідність,
не до тор канність і без пе ка виз на ють ся в Ук раїні най ви щою
соціаль ною цінністю. Ос нов ний За кон містить як за гальні
га рантії здійснен ня прав лю ди ни, так і без по се редні га -
рантії здійснен ня пра ва гро ма дян на соціаль ний за хист [1].
До ста тей, котрі без по се редньо сто су ють ся соціаль но го
за хис ту, на ле жать такі: пра во на соціаль ний за хист гро ма -
дян Ук раїни, які пе ре бу ва ють на службі в Зброй них Си лах
Ук раїни та інших війсь ко вих і пра во охо рон них фор му ван -
нях, а та кож членів їхніх сімей (ст. 17); пра во гро ма дян на
соціаль ний за хист, що вклю чає пра во на за без пе чен ня їх у
разі пов ної, част ко вої втра ти пра цез дат ності, втра ти го ду -
валь ни ка, без робіття з не за леж них від них обс та вин, а та -
кож у ста рості та в інших ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном
(ст. 46); пра во на дос татній життєвий рівень для се бе і
своєї сім'ї, що вклю чає дос татнє хар чу ван ня, одяг та жит -
ло (ст. 48); пра во на охо ро ну здо ров'я, ме дич ну до по мо -
гу та ме дич не стра ху ван ня (ст. 49).

Слід заз на чи ти, що по нят тя «соціаль ний за хист» є од -
ним із най дис кусійніших пи тань пра ва соціаль но го за -
без пе чен ня. Йо го досліджу ва ли за різних часів такі вчені,
як: В. Андрєєв, В. Ара лов, К. Ба тигін, Н. Бо лотіна, Ж. Гор -
ба чо ва, І. Гущін, Л. Забєлін, М. За ха ров, Р. Іва но ва, 
А. Лев шин, Е. Ма чульсь ка, К. Мель ник, М. По лу па нов,
С. При лип ко, І. Си ро та, Н. Ста ховсь ка, Б. Сташків, В. Та -
ра со ва, Е. Туч ко ва, Я. Фо гель, О. Чут че ва, В. Шай хат ди -
нов, О. Синівсь ка, М. Бой ко.

Відсутність у вітчиз ня но му за ко но давстві тлу ма чен ня по -
нять «соціаль ний за хист» і «соціаль не за без пе чен ня» зу мов -
лює пот ре бу по даль шої дис кусії що до цієї проб ле ми.

Так, В. Шай хат ди нов вва жає, що по нят тя «соціаль -
ний за хист» охоп лює діяльність дер жа ви й ор ганів місце -
во го са мов ря ду ван ня, гро мадсь ких ор ганізацій,
підприємств зі ство рен ня спри ят ли во го для лю ди ни нав -
ко лишнь о го се ре до ви ща, охо ро ни ма те ри н ства і ди ти н -
ства, на дан ня до по мо ги ро дині, охо ро ни здо ров'я гро -
ма дян, про фесійної підго тов ки гро ма дян, за без пе чен ня
зай ня тості на се лен ня, охо ро ни праці, ре гу лю ван ня за -
робітної пла ти і до ходів на се лен ня, за без пе чен ня гро ма -
дян жит лом, ма теріаль но го за без пе чен ня й обс лу го ву -
ван ня неп ра цез дат них та інших гро ма дян, що пот ре бу -
ють соціаль ної підтрим ки. Соціаль ний за хист є прак тич -
ною діяльністю з ре алізації ос нов них нап рямів соціаль -
ної політи ки дер жа ви [2, с. 5]. 

Під соціаль ним за хис том М. Бой ко ро зуміє бе зоп лат -
не (бе зеквіва ле нт не) або на піль го вих умо вах ма -
теріаль не за без пе чен ня та обс лу го ву ван ня гро ма дян,
котрі ць о го пот ре бу ють, у ви пад ках, пе ред ба че них за ко -
но да в ством, за ра ху нок соціаль но го стра ху ван ня та
виплат із дер жав но го й місце вих бюд жетів [3, с. 10]. 

На дум ку І. Си ро ти, соціаль ний за хист на ле жить до
функцій дер жа ви та оз на чає комп лекс за ходів ма -
теріаль ної підтрим ки неп ра цез дат них, най менш за хи -
ще них гро ма дян [4, с. 10]. 

О. Чут че ва вка зує, що соціаль ний за хист, як са -
мостійний пра во вий інсти тут, поєднує відо соб ле ну гру пу
юри дич них норм, що ре гу лю ють суспільні відно си ни, які
ха рак те ри зу ють праг нен ня суспільства відго ро ди ти своїх
членів від заг ро зи не мож ли вості за до во лен ня пот реб,
виз на них ним ос нов ни ми й важ ли ви ми з ме тою за без -
пе чен ня стійко го роз вит ку всь о го суспільства [5, с. 16]. 

К. Мель ник під соціаль ним за хис том ро зуміє
діяльність дер жа ви що до вста нов лен ня та ре алізації га -
рантій соціаль но�еко номічних і соціаль но�куль тур них

Сь о годні од ним із най важ ливіших по каз ників роз вит ку де мок ратії в будь�якій дер жаві є за хи -
щеність її гро ма дян. Са ме то му ва го мо го зна чен ня на бу ва ють пи тан ня ство рен ня дієвих га рантій
за без пе чен ня соціаль но го за хис ту для пев них ка те горій на се лен ня, які найбіль ше потре бу ють
підтрим ки з бо ку дер жа ви. 
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прав, що спря мо ва но на за без пе чен ня про це су фор му -
ван ня та роз вит ку про фесійних якос тей і за до во лен ня
ма теріаль них та мо раль них пот реб гро ма дян у
відповідності з тим соціаль но�пра во вим ста ту сом, який
во ни ма ють у суспільстві [6, с. 98]. 

Про а налізу вав ши цю низ ку виз на чень, ми мо же мо
стве рд жу ва ти, що під терміном «соціаль ний за хист» слід
ро зуміти сис те му цілесп ря мо ва них за ходів, пе ред ба че -
них спеціаль ни ми нор ма тив но�пра во ви ми ак та ми, які
здійсню ють ся дер жа вою (її ок ре ми ми впов но ва же ни ми
на те ор га на ми) з ме тою за без пе чен ня обов'яз ко вих
мінімаль них, але дос татніх умов, що га ран ту ва ти муть
по даль ше гідне жит тя лю ди ни і гро ма дя ни на. При ць о му
пра цез дат но му на се лен ню ма ють ство рю ва ти ся
відповідні умо ви для поліпшен ня сво го доб ро бу ту за ра -
ху нок осо бис то го тру до во го внес ку, а неп ра цез дат ним та
соціаль но враз ли вим верствам пра цез дат но го на се лен -
ня — на да ва ти ся га рантії в ко рис ту ванні суспіль ни ми
бла га ми, що існу ють у дер жаві й пе ред ба чені Конс ти -
туцією Ук раїни. 

От же, Конс ти туція Ук раїни є клю чо вою для ро зуміння
змісту соціаль но го за хис ту й, бу ду чи Ос нов ним За ко ном
що до за без пе чен ня життєдіяль ності дер жа ви та
суспільства, по ши рює свою дію й на працівників пра во -
охо рон них ор ганів, які на ле жать до сис те ми дер жав них
служ бовців та от ри му ють за робітну пла ту (гро шо ве ут -
ри ман ня) з дже рел дер жав но го бюд же ту.

В усь о му світі на соціаль ний за хист співробітників
пра во охо рон них ор ганів звер та ють особ ли ву ува гу, ад -
же їхня про фесійна діяльність до сить час то пов'яза на з
не а би я кою не без пе кою та ви со ким рівнем ри зи ку. 

Важ ко не по го ди тись із дум кою про те, що важ ли -
вою оз на кою ста ту су будь�якої соціаль ної гру пи в
суспільстві є її ма теріаль не ста но ви ще [7, с. 320].
Фінан су ван ня пра во охо рон них ор ганів пок ли ка не на -
сам пе ред за без пе чи ти на леж ний соціаль ний ста тус
їхніх працівників. Од на з го лов них ви мог пер со на лу
пра во охо рон них ор ганів — на леж не гро шо ве ут ри -
ман ня та за без пе чен ня інши ми ма теріаль ни ми бла га -
ми. За ре зуль та та ми досліджень західних фахівців,
які вив ча ли ме ханізм сти му лю ван ня про фесійної
діяль ності працівників пра во охо рон них ор ганів,
найп ри ваб ливішим для них ви дом сти му лю ван ня є
гро шо ве ви на го род жен ня [8, с. 47]. Справді, за -
робітна пла та (гро шо ве ут ри ман ня)  — ос нов не дже -
ре ло до ходів пра во охо ронців, то му її розмір є та ким
важ ли вим. Але ж чи до ся гаєть ся та ка ме та на су час -
но му етапі? На на шу дум ку, те перішнє гро шо ве ут ри -
ман ня не тіль ки не сприяє до сяг нен ню цієї ме ти, а й
приз во дить до зни жен ня зацікав ле ності пра во охо -
ронців у ре зуль та тах своєї праці, до пе рег ля ду став -
лен ня до служ би, що, зок ре ма, про яв ляєть ся або у
звіль ненні з пра во охо рон них ор ганів, або в по шу ках і
ви ко рис танні не за кон них шляхів для за до во лен ня
осо бис тих пот реб. Це ста но вить ре аль ну не без пе ку,
ад же сталість пра во охо рон них ор ганів (як і будь�якої
дер жав ної ор ганізації) є  мож ли вою ли ше в разі
зацікав ле ності їхніх працівників у службі са ме в цій
скла довій ме ханізму дер жав но го апа ра ту.

Од ним із нап рямів соціаль но го за хис ту працівників
пра во охо рон них ор ганів є жит ло ве за без пе чен ня. Конс -
ти туція Ук раїни закріплює пра во гро ма дян, які пот ре бу -
ють соціаль но го за хис ту, на жит ло, що на даєть ся дер жа -
вою та ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня бе зоп лат но
або за дос туп ну для них пла ту відповідно до за ко ну (ст.
47). Жит ло ва політи ка сто сов но пев ної ка те горії
працівників пра во охо рон них ор ганів знайш ла своє
відтво рен ня в За коні Ук раїни «Про міліцію» [9, с. 22].
Відповідно до по ло жен ня статті ць о го за ко ну, працівни -
ки міліції ма ють піль ги під час роз поділу жит ла, жит ло ва
пло ща на даєть ся їм у пер шо чер го во му по ряд ку, але вод -
но час їм фак тич но не на да ють пе ре ва ги пе ред інши ми
ка те горіями гро ма дян Ук раїни, які ма ють пра во на пер -
шо чер го ве от ри ман ня жит ла, жит ло ве за ко но да в ство
ос танніх років пе ре ван та же не оціноч ни ми по нят тя ми
«пер шо чер гові піль ги», які, не бу ду чи конк ре ти зо ва ни ми

й за без пе че ни ми відповідни ми юри дич ни ми га рантіями,
втра ча ють своє соціаль не зна чен ня. Сфор муль о ва на в
та кий спосіб нор ма ст. 22 За ко ну Ук раїни «Про міліцію»
на прак тиці ви яв ляєть ся ма ло е фек тив ною.

Розг лянь мо інші соціальні га рантії, зок ре ма пов'язані
з пра вом на соціаль не за без пе чен ня працівни ка пра во -
охо рон них ор ганів, а та кож з пра вом на за хист членів йо -
го сім'ї. Сю ди мож на віднес ти пе ред ба чені за ко но да в -
ством од но ра зові вип ла ти і збе ре жен ня за сім'єю за гиб -
ло го працівни ка пра ва на одер жан ня жит ло вої площі, до
то го ж у по за чер го во му по ряд ку, ком пен саційні вип ла ти,
пе ред ба чені як За ко ном Ук раїни «Про міліцію» [9, с. 23],
так і інши ми нор ма тив ни ми ак та ми, зок ре ма Ука зом
Пре зи ден та Ук раїни «Про де які за хо ди що до дер жав ної
підтрим ки сімей з не пов нолітніми діть ми працівників ор -
ганів внутрішніх справ, які за ги ну ли під час ви ко нан ня
служ бо вих обов'язків» [10]. Ука зом пе ред ба че но цілу
низ ку за ходів, спря мо ва них на за без пе чен ня соціаль но -
го за хис ту вка за ної ка те горії сімей та дітей з цих сімей.
Але нез ва жа ю чи на важ ливість заз на че них за ходів, во ни
ма ють пе ре важ но ре ко мен даційний ха рак тер, бо
обов'яз ковість їх ви ко нан ня нічим не підкріплюєть ся, що
в ре зуль таті  зво дить нанівець зу сил ля за ко но дав ця в
цьо му нап рямі.

Орієнтація на розв'язан ня заз на че них проб лем важ -
ли ва для будь�якої ка те горії гро ма дян. Відмінність по ля -
гає в то му, що у гро мадській сфері по винні за без пе чу ва -
ти ся умо ви для за до во лен ня пот реб гро ма дян, а бу дуть
во ни ре алізо вані чи ні, спра ва са мих гро ма дян. На дер -
жавній службі в пра во охо рон них ор га нах інше ста но ви -
ще: умо ви ре алізації пот реб пра во охо ронців за без пе чу -
ють ся дер жа вою, нею ж рег ла мен ту ють ся й відповідні
пра вові ме ханізми. 

Розв'язу ю чи цю проб ле му, не обхідно звер ну ти ся
до досвіду західноєвро пейсь ких дер жав, де пра во -
охо ронці ма ють ре альні гро шові над бав ки, пов'язані
з особ ли вим ха рак те ром ви ко ну ва них ни ми функцій,
ста жем ро бо ти, сімей ним ста ном, а та кож ком пен -
сації за не од на ко ву вартість жит тя в різних регіонах
країни. У та ких дер жа вах, як Ве ли ка Бри танія,
Швеція, Швей царія, для співробітників, котрі ви ко ну -
ють свої функції здебіль шо го за місцем про жи ван ня,
за робітна пла та виз на чаєть ся з ог ля ду на чи сельність
на се лен ня, що про жи ває на те ри торії обс лу го ву ван -
ня. У Франції, Німеч чині, Швеції, Нор вегії, Данії пра -
во охо рон цям на да ють без кош тов не або част ко во оп -
ла че не із дер жав но го чи муніци паль но го бюд же ту
жит ло і ме дич ну до по мо гу. Після до сяг нен ня 
50�річно го віку у Ве ликій Бри танії та Швей царії й 
60�річно го віку у Франції та Німеч чині пра во охо ронці
ма ють пра во на пенсію, розмір якої за ле жить від ос -
тан ньої за робітної пла ти і ста жу служ би. У Ве ликій
Бри танії та Франції пенсія заз ви чай дорівнює по ло -
вині ок ла ду при вис лузі 25 років і двом третім ок ла ду
за вис луги не мен ше 30 років. Пра во охо ронці та кож
от ри му ють ме дичні піль ги, юри дич ну до по мо гу, які
спла чу ють ся з місь ко го бюд же ту, про що скла даєть ся
відповідний тру до вий до говір [11, c. 36].

Підсу мо ву ю чи, хо четь ся на го ло си ти, що вкрай не -
обхідним є роз роб лен ня но во го ме ханізму ре алізації
соціаль них прав та га рантій співробітників пра во охо -
рон них ор ганів із ви ко рис тан ням еко номічних і юри -
дич них за собів. Так, для ре алізації пра ва осо бо во го
скла ду пра во охо рон них ор ганів на на леж ний життєвий
рівень не обхідно вжи ти за ходів з пок ра щен ня та оп -
тимізації оп ла ти праці в пра во охо ронній сис темі (вста -
но ви ти спра вед ли вий, відповідний тру до вим зат ра там
рівень оп ла ти праці, про вес ти ре фор му ван ня струк ту ри
гро шо во го за без пе чен ня пер со на лу пра во охо рон них
ор ганів то що). Окрім ць о го, доціль но роз ро би ти зміни
до за ко но да в ства з ура ху ван ням досвіду міжна род них
прин ципів та стан дартів у сфері соціаль но го за хис ту й
ма теріаль но�пра во во го за без пе чен ня співробітників
пра во охо рон них ор ганів. Ад же, нез ва жа ю чи на ве ли ку
кількість нор ма тив но�пра во вих актів, що рег ла мен ту -
ють ма теріаль не за без пе чен ня, на дан ня пільг, до по мо -
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Досі не вщу ха ють прист расті що до шляхів роз вит ку
Ук раїни. Ба га то кри тиків при чи ною на ших нев дач вва -
жа ють відсутність ефек тив них прог рам дер жав но го
будівницт ва. Дех то ак цен тує ува гу на відсут ності
кваліфіко ва них кадрів.

На мою дум ку, по мил ка по ля гає в то му, що Ук раїна
сліпо йшла шля хом нав'яза них руйнівних ре форм,
зорієнто ва них на рин ко ву са мо ре гу ляцію, що не при пус -
ка ла ор ганізаційної  ролі дер жа ви.

Цим згуб ним кур сом, нав'яза ним нам ви со ко роз ви -
не ни ми країна ми, що не ба жа ють ба чи ти Ук раїну се ред
по туж них кон ку рентів, а тіль ки си ро вин ним при дат ком,
зуміли ско рис та тись у про цесі наг ро мад жен ня первісно -
го влас но го капіта лу олігар хи й ко рупціоне ри, а та кож

ан ти ук раїнські си ли, го лов ним зав дан ням яких є не до -
пу щен ня здо бут тя Ук раїною спра вжньої не за леж ності.

До речі, країни, котрі ви ма га ли від нас цілко ви то -
го невт ру чан ня дер жа ви у внутрішнє еко номічне жит -
тя, ре гу лю ван ня еко номіки рин ко вою стихією, ре -
алізації прин ципів Ва ши нг тонсь ко го кон сен су су, сь о -
годні самі пе ре жи ва ють важкі  ча си. Так зва ний не -
олібе ралізм, який про яв ляв ся у фінан со во�еко -
номічно му бумі, вик ли ка но му на пов нен ням гло баль -
ної еко номіки ду ти ми вар тос тя ми й «дур ни ми»
грішми, із тріском про ва лив ся.

Ще в період гост рої  бо роть би за не за лежність Ук -
раїни предс тав ни ки На род но го Ру ху підго ту ва ли прог ра -
му дер жав но го будівницт ва, яка зго дом ста ла за галь но -

ги, тур бо ту про працівників пра во охо рон них ор ганів і
членів їхніх сімей, не мож на не звер ну ти ува ги на їх
дек ла ра тивність та не о бов'яз ковість знач ної час ти ни
відповідних до ку ментів. От же, тре ба ви лу чи ти із за ко -
но да в ства, що рег ла мен тує соціаль но�пра во вий за хист
співробітників пра во охо рон них ор ганів, усі нез ре алізо -
вані нор ми. Крім то го, важ ли во ство ри ти дієвий ме -
ханізм соціаль но го за без пе чен ня пра во охо ронців, пе -
ред ба чив ши відповідальність за не ви ко нан ня вста нов -
ле них нор ма тив но�пра во ви ми ак та ми за ходів ре -
алізації еко номічних та соціаль них прав співробітників
пра во охо рон них ор ганів Ук раїни.
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