
ТЕМА 12. 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄС. 

Питання до обговорення: 

1. Правовий аспект соціальної політики. 
2. Конституція України про інституційно-правове забезпечення реалізації 

соціальної політики. 
3. Досвід інституційно-правового забезпечення реалізації соціальної політики в 

Європейському Союзі. 
4. Проблеми правового забезпечення реалізації соціальної політики в Україні. 

1. Правовий аспект соціальної політики. 
Соціальна політика держави - це реалізація, захист, дотримання прав людини всіма 

суб'єктами соціальної політики ( інститутами держави та громадянського суспільства. 

2. Конституція України про інституційно-правове забезпечення реалізації 
соціальної політики. 

В Конституції України в ст.. З зазначається, що людина, її життя, здоров'я, честь, 
гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю держави. Ст. 46 
передбачає право громадян на соціальний захист Основні права громадян, згідно 
Конституції України: - право громадян на працю, заробітну плату (ст..43) - право на 
належний соціальний захист (ст.46) 
- право на працю та заробітну плату (ст.43) 
- право на житло (ст..47) 
- право на достатній рівень життя для себе і своєї сім'ї (ст..48) 
- право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст.49) 
- право на освіту та соціальне забезпечення (ст..53) 
- право на державний захист сім'ї (ст.. 53) 
3. Досвід інституційно-правового забезпечення реалізації соціальної політики в 

Європейському Союзі. 
Головні світові моделі соціальної політики це ліберально-демократична, 

консервативна, соціал-демократична 
Вони відрізняються змістом соціальних зобов'язань, які бере на себе держава, 

пріоритетами в сфері прав людини, соціальними видатками держави. 
Загальним для всіх держав західного світу є дотримання міжнародних 

законодавчих документів, які були прийняти ООН, Радою Європи, Європейським Союзом, 
МОП, ВООЗ. 

Мова йде, в першу чергу,про «Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права», «Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права», «Європейську 
соціальну хартію 



4. Проблеми правового забезпечення реалізації соціальної політики в Україні. 
На реалізацію соціальної політики в Україні в першу чергу впливають економічні 

чинник. Більшість соціальних галузей (страхування, освіта, охорона здоров'я) сьогодні 
знаходяться в залежності від наповнення державного та місцевих бюджетів. 

Доцільно в межах круглого столу обговорити такі документи, як «Програма 
соціально-економічного розвитку України», «Програма по боротьбі з бідністю», Закон 
України про пенсійну реформу (проект), Трудовий кодекс (проект). Житловий кодекс 
(проект). 
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