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АНОТАЦІЯ 

Сайнецький О.П. Форми систематизації національного соціального 

законодавства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (081 

– Право). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

 Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики форм систематизації національного соціального 

законодавства. У роботі з’ясовано специфіку змісту систематизації 

національного соціального законодавства і охарактеризовано сутність кожної 

із них. Розкрито їх специфіку та виділено особливості. 

Встановлено, що до ознак систематизації соціального законодавства 

належать наступні:  

1) здійснення систематизації нормативних приписів у сфері 

соціального забезпечення в Україні загальним та спеціальним суб’єктом; 2) 

цілеспрямованість систематизації соціального законодавства України на 

облік, удосконалення та оновлення нормативних приписів через видання 

збірників соціального законодавства, бази даних відповідного законодавства, 

консолідованих та/або кодифікованих нормативно-правових актів 

соціального законодавства; 3) комплексний характер систематизації 

соціального законодавства; 4) наявність відокремленої сфери суспільних 

відносин – соціального забезпечення – для здійснення систематизації 

правових норм, які її регулюються; 5) врахування міжнародних стандартів 

при здійсненні систематизації соціального законодавства України. 

Виділено такі періоди систематизації соціального законодавства на 

території сучасної України: 

1) період зародження правового регулювання соціального забезпечення 

(Х ст. – до початку XVIIІ ст.); 
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2) період формування соціального законодавства на українських землях 

у складі Російської імперії (від початку XVIIІ ст. – до 1917 року); 

3) період формування соціального законодавства на українських землях 

у складі СРСР (1917-1991 рр.); 

4) період формування соціального законодавства на території сучасної 

України (триває з 1991 року). 

Аргументовано, що облік соціального законодавства – це форма 

систематизації, яка характеризується тим, що забезпечує упорядкування 

чинних нормативно-правових актів у сфері нормативної регламентації 

відносин соціального забезпечення в Україні з метою створення чіткої, 

зрозумілої та зручної системи у вказаній галузі суспільного життя. 

Особливостями даної форми систематизації соціального законодавства є 

наступне: 1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та юридичні 

особи), так і спеціальними суб’єктами (органи державної влади України); 2) у 

результаті обліку створюються інформаційні бази даних нормативно-

правових актів у сфері соціального забезпечення; 3) є передумовою для 

здійснення інших видів систематизації соціального законодавства; 

4) здійснюється у довільній формі; 5) стосується всіх без винятку підгалузей 

(інститутів) права соціального забезпечення. 

Відзначено, що особливостями інкорпорації як форми систематизації 

соціального законодавства є такі: 1) здійснюється як загальними (будь-які 

фізичні та юридичні особи), такі і спеціальними суб’єктами (ограни 

державної влади України); 2) у  результаті інкорпорації створюються 

збірники соціального законодавства України або його окремих підгалузей 

(інститутів); 3) здійснюється за певним системоутворюючим критерієм 

(алфавіт, дата видання акта, підгалузь (інститут права соціального 

забезпечення) тощо); 4) характеризується відсутністю чітких правил 

здійснення; 5) може стосуватися як усього предмета відносин соціального 

забезпечення, так і його частини (пенсійне законодавство, законодавство про 

соціальне обслуговування тощо).  
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Аргументовано, що консолідація соціального законодавства – це форма 

систематизації законодавства, яка полягає у формуванні нового нормативно-

правового акта у сфері нормативної регламентації відносин соціального 

забезпечення на основі об’єднання інших нормативно-правових актів з 

проведенням доопрацювання, заповненням прогалин та подоланням 

недоліків юридичної техніки, побудовою чіткої та зручної структури для 

забезпечення практичної зручності у правозастосовній діяльності.  

До особливостей даної форми систематизації соціального 

законодавства належать наступні: 1) здійснюється спеціальними суб’єктами 

(органами державної влади України); 2) здійснюється за встановленою 

правовими нормами процедурою; 3) має державно-владний характер; 4) у 

результаті консолідації приймається нормативно-правовий акт з питань 

регулювання сфери соціального забезпечення; 5) регулює певну сферу 

суспільних відносин: галузь, підгалузь або інститут права соціального 

забезпечення. 

Підкреслено, що кодифікація соціального законодавства – це форма 

систематизації законодавства, яке регулює відносини соціального 

забезпечення в Україні, що полягає у прийнятті уповноваженим суб’єктом 

кодифікованого нормативно-правового акта або декількох кодифікованих 

нормативно-правових актів, який (які) регламентує (регламентують) певну 

сферу суспільних відносин щодо соціального забезпечення фізичних осіб в 

Україні.  

Особливостями даної форми систематизації соціального законодавства 

є: 1) здійснюється спеціальними суб’єктами – органами державної влади 

України; 2) здійснюється за встановленою правовими нормами процедурою; 

3) має державно-владний характер; 4) у результаті кодифікації приймається 

нормативно-правовий акт з питань регулювання сфери соціального 

забезпечення; 5) регулює певну сферу суспільних відносин: галузь, підгалузь 

або інститут права соціального забезпечення. 
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Запропоновано авторську дефініцію правової категорії «зміст 

кодифікації соціального законодавства України», під якою слід розуміти 

діяльність компетентних суб’єктів державної влади України щодо 

проведення систематизації всіх нормативно-правових актів, норми яких 

регулюють відносини соціального забезпечення в нашій державі, у формі 

кодифікації, що об’єднані в один або кілька нормативних документів, які є 

частинами цілісного нормативного документа, котрий являє собою 

кодифікований законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та 

ефективність нормативної регламентації суспільних відносин, які 

охоплюються предметом права соціального забезпечення.  

Обґрунтовано, що завдання кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм напряму впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 1) внутрішні: а) упорядкування соціального 

законодавства; б) модернізація соціального законодавства; 2) зовнішні: а) 

ефективність правового механізму захисту соціальних прав громадян; б) 

доступність соціального законодавства. 

Сформульовано доктринальне визначення поняття «функції кодифікації 

соціального законодавства України». Під ним варто розуміти 

основоположні напрямки впливу процесу кодифікації як форми 

систематизації законодавства на суспільні відносини, які виникають, 

змінюються та припиняються в галузі соціального забезпечення, за 

допомогою упорядкування, оновлення та зміни правових норм, котрі 

містяться у кодифікованих нормативно-правових актах, що відображає 

зовнішні властивості та характеристики такої нормотворчої діяльності 

компетентних суб’єктів публічної влади держави.  

Визначено, що функції кодифікації соціального законодавства України 

за критерієм характеру впливу на кодифікаційну діяльність можна поділити 

на такі види: 
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1) прямі функції (безпосередньо впливають на кодифікацію правових 

норм у межах вказаної галузі законодавства, тобто вони прямо зумовлюють 

трансформацію правових норм, а, відповідно, й особливості нормативної 

регламентації суспільних відносин щодо соціального забезпечення): 

а) правотворча; б) модернізуюча;  

2) непрямі функції (опосередковано впливають на кодифікаційний 

процес, тобто самі по собі вони не здатні забезпечити трансформацію 

правових норм, а, відповідно, й суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення, але їх дія обумовлює покращення загального стану 

законодавства, його розуміння суб’єктами права, пошук необхідних правових 

норм для застосування або доктринальних досліджень, здійснення 

прогнозування розвитку нормативно-правового регулювання тощо): 

а) стабілізуюча; б) спрямовуюча. 

Резюмовано, що всі сучасні концепції розуміння системи суб’єктів 

кодифікації соціального законодавства України можна поділити на три 

групи:  

1) «вузькі» концепції (кодифікація може мати тільки офіційний 

характер, тому до числа суб’єктів кодифікації належать лише органи 

державної влади);     2) «широкі» концепції (кодифікація може мати як 

офіційний, так і неофіційний характер, а тому кодифікація здійснюється як 

суб’єктами публічного права, так і суб’єктами приватного права);  

3) спеціальні концепції (до системи суб’єктів кодифікації належать 

тільки ті, які спеціально створені (постійно або ж тимчасово) для такого 

процесу). 

Надано авторське трактування правової категорії «система суб’єктів 

кодифікації соціального законодавства України». На думку автора, це 

відносно відокремлена група суб’єктів публічного права, які наділені 

відповідно до Конституції та законів України повноваженнями щодо участі в 

правотворчому процесі, що, серед іншого, включає й проведення кодифікації 
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норм чинного законодавства України у сфері нормативної регламентації 

суспільних відносин стосовно соціального забезпечення на території України 

з метою прийняття одного або кількох кодифікованих нормативно-правових 

актів. 

Аргументовано, що до числа суб’єктів системи кодифікації соціального 

законодавства України належать: Український народ; Верховна Рада 

України; Президент України; Кабінет Міністрів України та інші органи 

центральної виконавчої влади; народні депутати України.  

Запропоновано за критерієм характеру участі суб’єктів кодифікації 

соціального законодавства України поділити їх на дві групи: 1) суб’єкти, які 

беруть безпосередню участь у кодифікації соціального законодавства: 

а) Український народ; б) Верховна Рада України; 2) суб’єкти, які беруть 

опосередковану участь у кодифікації соціального законодавства: а) 

Президент України; б) Кабінет Міністрів України та інші органи центральної 

виконавчої влади; в) народні депутати України.  

Обґрунтовано, що участь народу в кодифікації соціального 

законодавства України характеризується такими рисами: 1) здійснюється 

шляхом реалізації інституту безпосередньої демократії – всеукраїнського 

референдуму; 2) має колегіальний характер участі в такому волевиявленні; 

3)  прийняття відповідного кодифікованого закону регламентується 

Конституцією України та актом спеціального законодавства – Законом 

України «Про всеукраїнський референдум»; 4) характеризується досить 

тривалою, складною та дорогою процедурою; 5)  кодифікований акт, 

прийнятий за результатами всеукраїнського референдуму, має обов’язковий 

характер; 6) потребує залучення інших осіб для підготовки проекту 

кодифікованого законодавчого акта з питань соціального забезпечення для 

його ухвалення українським народом. 

Визначено, що участь Верховної Ради України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним: 1) є єдиним 
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органом представницької демократії в Україні, який уповноважений 

приймати кодифіковані законодавчі нормативно-правові акти з питань 

соціального забезпечення; 2) його діяльності притаманний колективний 

характер; 3) має значні ресурси для підготовки проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення (апарат, 

допоміжні та консультативні органи, може залучати представників наукових 

установ, профільних начальних закладів, достатні фінансові та організаційні 

ресурси тощо); 4) наявність досвіду кодифікаційної діяльності в інших 

сферах суспільних відносин; 5) законодавчий характер кодифікованих актів, 

прийнятих парламентом з питань соціального забезпечення; 6) обов’язковість 

прийнятого парламентом кодифікованого законодавчого акта у сфері 

соціального забезпечення. 

Виокремлено такі особливості участі Президента України в процесі 

кодифікації соціального законодавства України: 1) реалізує свої 

повноваження на виконання положень Конституції України щодо 

гарантування дотримання вимог Основного Закону України в частині 

соціального забезпечення та основних прав людини у такій сфері; 2) 

особистий характер участі в процесі кодифікації; 3) наявність активної (право 

законодавчої ініціативи) та пасивної (підписання прийнятого парламентом 

закону та можливість накладення «вето» на прийнятий парламентом закон) 

участі в процесі кодифікації; 4) можливість ініціювання прийняття 

кодифікованого законопроекту у сфері соціального забезпечення як 

невідкладного, що обумовлює його першочерговий розгляд; 5) наявність 

права на створення консультативно-дорадчих органів з метою ефективної та 

якісної підготовки проектів кодифікаційних актів у досліджуваній сфері 

суспільних відносин. 

Обґрунтовано, що участь Кабінету Міністрів України та інших органів 

центральної виконавчої влади в кодифікації соціального законодавства 

України характеризується такими рисами: 1) має колегіальний характер; 

2) характеризується наявністю у Кабінету Міністрів України права 
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законодавчої ініціативи, в тому числі щодо кодифікованих нормативно-

правових актів з питань соціального забезпечення; 3) має можливість 

реалізації підзаконної кодифікації правових норм спільного з іншими 

органами центральної виконавчої влади.  

Визначено, що участь народних депутатів України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним 

особливостями: 1) здійснюється у порядку представницької демократії; 2) 

має особистий, чітко індивідуалізований характер; 3) характеризується 

наявністю права законодавчої ініціативи, зокрема й щодо внесення 

кодифікованих нормативно-правових законодавчих актів з питань 

соціального забезпечення; 4) передбачає множинність форм участі депутата в 

кодифікаційній діяльності (обговорення законопроекту на комітеті та у 

сесійній залі, участь у роботі профільного комітету, можливість внести 

власні поправки, можливість направити депутатські запити і звернення для 

з’ясування питань у сфері соціального забезпечення, діяльність у складі 

робочих груп, можливість голосувати або ж не голосувати за запропонований 

проект кодифікованого акта тощо). 

Підсумовано, що систематизація соціального законодавства – логічно 

передбачуваний, формально виражений, закріплений на законодавчому рівні 

результат інтеграційної, послідовної діяльності суб’єктів, наділених 

владними повноваженнями щодо соціального забезпечення, або ж 

зацікавлених суб’єктів здійснення соціального забезпечення щодо 

встановлення гармонійної системи соціального законодавства за допомогою 

згрупування нормативно-правових актів різної юридичної сили з метою 

встановлення ефективного й дієвого законодавства, що відповідає 

суспільним потребам та актуальним суспільним відносинам щодо 

соціального забезпечення. 
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На основі науково-дослідницьких підходів та врахування особливостей 

соціального законодавства можна дійти висновку, що існують наступні види 

форм систематизації: 

1) інкорпорація соціального законодавства; 

2) консолідація соціального законодавства; 

3) кодифікація соціального законодавства. 

На основі аналізу поняття й особливостей інкорпорації та консолідації 

соціального законодавства можливо виділити їх наступні спільні риси: 

1) незмінність змісту; 

2) предметність; 

3) необхідність обліку.   

Водночас консолідація є більш досконалою формою систематизації та 

слугує іншим цілям, відповідно, й має певні відмінності від інкорпорації. До 

таких відмінностей, враховуючи результати проведених досліджень та 

використовуючи загальнофілософський підхід, можливо віднести:  

1) різнофункціональність; 

2) юридичну силу; 

3) множинність суб’єктів. 

Констатовано, що кодифікація соціального законодавства – це 

закріплений на рівні закону офіційний результат діяльності Верховної Ради 

України щодо створення уніфікованого, інноваційного, гармонійного 

законодавчого акта щодо соціального забезпечення шляхом застосування 

результатів попередніх форм систематизації, аналізу суспільних відносин 

між суб’єктами здійснення соціального забезпечення стосовно надання 

соціальних послуг населенню, соціальної допомоги матеріального характеру 

суб’єктам, що відносяться до соціально незахищених верств населення, а 

також  матеріального й правового забезпечення осіб, щодо яких настав 
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соціальний ризик, задля подолання проблем у законодавстві, згрупування, 

встановлення нових, надання абстрактного характеру правовим нормам з 

метою встановлення ефективного й дієвого законодавства, що відповідає 

суспільним потребам та актуальним суспільним відносинам у сфері 

соціального забезпечення. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, соціальне 

законодавство, соціальне забезпечення, соціальні права, соціальна 

функція, пенсія. 

 

 

 

SUMMARY 

 Saynetsky O.P. Forms of systematization of national social legislation. – 

The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

 The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of the forms of systematization of the national social legislation. The 

paper clarifies the specifics of the content of the systematization of national social 

legislation and describes the essence of each of them. Their specifics are revealed 

and features are highlighted. 

It is established that the signs of systematization of social legislation include 

the following: 

1) systematization of normative prescriptions in the sphere of social security 

in Ukraine by a general and special subject; 2) purposeful systematization of social 

legislation of Ukraine for registration, improvement and updating of normative 

prescriptions through publication of collections of social legislation, database of 

relevant legislation, consolidated and / or codified normative legal acts of social 
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legislation; 3) the complex nature of the systematization of social legislation; 4) the 

existence of a separate sphere of public relations - social security - for the 

implementation of systematization of legal norms that govern it; 5) taking into 

account international standards in the systematization of social legislation of 

Ukraine. 

The following periods of systematization of social legislation on the territory 

of modern Ukraine are distinguished: 

1) the period of origin of legal regulation of social security (X century - to the 

beginning of XVIII century); 

2) the period of formation of social legislation in the Ukrainian lands as part of the 

Russian Empire (from the beginning of the XVIII century - until 1917); 

3) the period of formation of social legislation in the Ukrainian lands as part of the 

USSR (1917-1991); 

4) the period of formation of social legislation on the territory of modern Ukraine 

(lasts since 1991). 

It is argued that the accounting of social legislation is a form of 

systematization, which is characterized by the streamlining of existing regulations 

in the field of regulation of social security relations in Ukraine in order to create a 

clear, understandable and convenient system in this area of public life. Peculiarities 

of this form of systematization of social legislation are the following: 1) it is 

carried out both by general (any natural and legal persons) and special subjects 

(public authorities of Ukraine); 2) as a result of accounting, information databases 

of normative legal acts in the field of social security are created; 3) is a prerequisite 

for the implementation of other types of systematization of social legislation; 4) is 

carried out in any form; 5) applies to all, without exception, subsectors 

(institutions) of social security law. 

It is noted that the features of incorporation as a form of systematization of 

social legislation are as follows: 1) is carried out as general (any individuals and 
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legal entities) and special entities (branches of state power of Ukraine); 2) as a 

result of incorporation, collections of social legislation of Ukraine or its separate 

subsectors (institutes) are created; 3) is carried out according to a certain system-

forming criterion (alphabet, date of issue of the act, subsector (institute of social 

security law), etc.); 4) is characterized by the absence of clear rules of 

implementation; 5) may concern both the whole subject of social security relations 

and its part (pension legislation, legislation on social services, etc.). 

It is argued that the consolidation of social legislation is a form of 

systematization of legislation, which consists in the formation of a new normative 

legal act in the field of normative regulation of social security relations on the basis 

of combining other normative legal acts with revision, filling gaps and overcoming 

shortcomings. building a clear and convenient structure to ensure practical 

convenience in law enforcement. 

The peculiarities of this form of systematization of social legislation include 

the following: 1) carried out by special entities (public authorities of Ukraine); 2) 

is carried out according to the procedure established by legal norms; 3) has a state-

authoritarian character; 4) as a result of consolidation, a normative legal act on the 

regulation of the sphere of social security is adopted; 5) regulates a certain area of 

public relations: industry, subsector or institution of social security law. 

It is emphasized that the codification of social legislation is a form of 

systematization of legislation that regulates social security relations in Ukraine, 

which consists in the adoption by an authorized entity of a codified legal act or 

several codified legal acts that (which) regulate (regulate) a certain sphere of 

public relations on social security of individuals in Ukraine. 

 Peculiarities of this form of systematization of social legislation are: 1) 

carried out by special subjects - state authorities of Ukraine; 2) is carried out 

according to the procedure established by legal norms; 3) has a state-authoritarian 

character; 4) as a result of codification the normative-legal act on the issues of 
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regulation of the sphere of social security is adopted; 5) regulates a certain area of 

public relations: industry, subsector or institution of social security law. 

The author's definition of the legal category "content of codification of 

social legislation of Ukraine" is offered, which should be understood as the activity 

of competent subjects of state power of Ukraine on systematization of all 

normative legal acts, norms of which regulate social security relations in our state. 

are united in one or more normative documents, which are part of a holistic 

normative document, which is a codified legislative act that ensures the 

completeness, clarity and effectiveness of the normative regulation of social 

relations covered by the subject of social security law. 

It is substantiated that the task of codification of social legislation of Ukraine 

according to the criterion of the direction of influence on codification activity can 

be divided into the following types: 1) internal: a) streamlining of social 

legislation; b) modernization of social legislation; 2) external: a) the effectiveness 

of the legal mechanism for the protection of social rights of citizens; b) availability 

of social legislation. 

The doctrinal definition of the concept "functions of codification of the 

social legislation of Ukraine" is formulated. It should be understood as the basic 

directions of the impact of the codification process as a form of systematization of 

legislation on public relations, which arise, change and cease in the field of social 

security, by streamlining, updating and changing legal norms contained in codified 

regulations that reflect external properties and characteristics of such rule-making 

activity of competent subjects of public power of the state. 

It is determined that the functions of codification of social legislation of 

Ukraine by the criterion of the nature of the impact on codification activities can be 

divided into the following types: 

1) direct functions (directly affect the codification of legal norms within the 

specified area of legislation, ie they directly determine the transformation of legal 
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norms, and, accordingly, the features of the normative regulation of social relations 

on social security): a) law-making; b) modernizing; 

2) indirect functions (indirectly affect the codification process, ie in themselves 

they are not able to ensure the transformation of legal norms and, consequently, 

social relations in the field of social security, but their action leads to improved 

general legislation, its understanding by legal entities , search of necessary legal 

norms for application or doctrinal researches, realization of forecasting of 

development of normative-legal regulation, etc.): a) stabilizing; b) guiding. 

It is summarized that all modern concepts of understanding the system of subjects 

of codification of social legislation of Ukraine can be divided into three groups: 

1) "narrow" concepts (codification can only be of an official nature, so the subjects 

of codification include only public authorities); 2) "broad" concepts (codification 

can be both formal and informal, and therefore codification is carried out by both 

public law entities and private law entities); 

3) special concepts (the system of subjects of codification includes only those that 

are specially created (permanently or temporarily) for such a process). 

The author's interpretation of the legal category "system of subjects of 

codification of social legislation of Ukraine" is given. According to the author, this 

is a relatively separate group of public law entities, which are endowed in 

accordance with the Constitution and laws of Ukraine with the authority to 

participate in the law-making process, which includes, among other things, 

codification of current legislation of Ukraine in the field of social relations. 

provision on the territory of Ukraine for the purpose of adoption of one or several 

codified normative legal acts. 

It is argued that the subjects of the system of codification of social 

legislation of Ukraine include: the Ukrainian people; Verkhovna Rada of Ukraine; 

President of Ukraine; The Cabinet of Ministers of Ukraine and other bodies of 

central executive power; People's Deputies of Ukraine. 
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It is proposed to divide them into two groups according to the criterion of 

the nature of participation of the subjects of codification of social legislation of 

Ukraine: 1) subjects that are directly involved in the codification of social 

legislation: a) the Ukrainian people; b) the Verkhovna Rada of Ukraine; 2) entities 

that indirectly participate in the codification of social legislation: a) the President 

of Ukraine; b) the Cabinet of Ministers of Ukraine and other bodies of central 

executive power; c) people's deputies of Ukraine. 

It is substantiated that the participation of the people in the codification of 

social legislation of Ukraine is characterized by the following features: 1) is carried 

out through the implementation of the institution of direct democracy - the all-

Ukrainian referendum; 2) has a collegial nature of participation in such expression 

of will; 3) the adoption of the relevant codified law is regulated by the Constitution 

of Ukraine and an act of special legislation - the Law of Ukraine "On All-

Ukrainian Referendum"; 4) is characterized by a rather long, complex and 

expensive procedure; 5) the codified act adopted as a result of the all-Ukrainian 

referendum shall be binding; 6) requires the involvement of other persons for the 

preparation of a draft codified legislative act on social security for its adoption by 

the Ukrainian people. 

It is determined that the participation of the Verkhovna Rada of Ukraine in 

the codification of social legislation of Ukraine is characterized by the following: 

1) is the only body of representative democracy in Ukraine, which is authorized to 

adopt codified legislation on social security; 2) its activities are inherent in the 

collective nature; 3) has significant resources for the preparation of draft codified 

regulations in the field of social security (staff, subsidiary and advisory bodies, can 

involve representatives of scientific institutions, specialized primary institutions, 

sufficient financial and organizational resources, etc.); 4) the presence of 

experience in codification activities in other areas of public relations; 5) the 

legislative nature of codified acts adopted by parliament on social security issues; 

6) binding nature of the codified legislative act adopted by the parliament in the 

field of social security. 
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The following features of the President of Ukraine's participation in the 

codification of social legislation of Ukraine are highlighted: 1) exercises its powers 

to implement the provisions of the Constitution of Ukraine to ensure compliance 

with the Basic Law of Ukraine in terms of social security and fundamental human 

rights in this area; 2) the personal nature of participation in the codification 

process; 3) the presence of active (the right of legislative initiative) and passive 

(signing of the law adopted by the parliament and the possibility of vetoing the law 

adopted by the parliament) participation in the codification process; 4) the 

possibility of initiating the adoption of a codified bill in the field of social security 

as an urgent matter, which determines its priority consideration; 5) the existence of 

the right to establish consultative and advisory bodies for the purpose of effective 

and high-quality preparation of draft codification acts in the studied sphere of 

public relations. 

It is substantiated that the participation of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine and other bodies of central executive power in the codification of social 

legislation of Ukraine is characterized by the following features: 1) has a collegial 

character; 2) is characterized by the presence in the Cabinet of Ministers of 

Ukraine of the right of legislative initiative, including on codified regulations on 

social security; 3) has the opportunity to implement the by-laws codification of 

legal norms jointly with other bodies of central executive power. 

It is determined that the participation of people's deputies of Ukraine in the 

codification of social legislation of Ukraine is characterized by the following 

features: 1) is carried out in the order of representative democracy; 2) has a 

personal, clearly individualized character; 3) is characterized by the presence of the 

right of legislative initiative, in particular with regard to the introduction of 

codified regulations on social security; 4) provides for a plurality of forms of 

deputy participation in codification activities (discussion of the bill at the 

committee and in the session hall, participation in the profile committee, the ability 

to make their own amendments, the ability to send parliamentary inquiries and 
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appeals to clarify issues in the field of social security, working groups, the 

opportunity to vote or not to vote for the proposed draft codified act, etc.). 

It is concluded that the systematization of social legislation is a logically 

predictable, formally expressed, enshrined at the legislative level the result of 

integration, consistent activities of entities endowed with power over social 

security, or stakeholders in the implementation of social security to establish a 

harmonious system of social legislation. grouping of normative-legal acts of 

different legal force for the purpose of establishment of the effective and effective 

legislation corresponding to public needs and actual public relations concerning 

social security. 

Based on research approaches and taking into account the peculiarities of 

social legislation, we can conclude that there are the following types of 

systematization: 

1) incorporation of social legislation; 

2) consolidation of social legislation; 

3) codification of social legislation. 

It is stated that the codification of social legislation is an official result of the 

activity of the Verkhovna Rada of Ukraine on the creation of a unified, innovative, 

harmonious legislative act on social security by applying the results of previous 

forms of systematization, analysis of social relations between social security 

entities. services to the population, social assistance of a material nature to entities 

belonging to socially vulnerable groups, as well as material and legal support of 

persons at risk of social risk, in order to overcome problems in legislation, 

grouping, establishing new ones, giving abstract nature to legal norms. in order to 

establish effective and efficient legislation that meets public needs and current 

social relations in the field of social security. 

Key words: social policy, social protection, social legislation, social 

security, social rights, social function, pension. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняного соціального 

законодавства характеризується наявністю численних проблем. Науковцями 

відзначаються застарілість багатьох норм чинного соціального 

законодавства, велика кількість законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів соціального законодавства, невідповідність соціального 

законодавства України соціальному законодавству Європейського Союзу. 

При цьому систематизація соціального законодавства України розглядається 

як найбільш ефективний спосіб їх вирішення. За часів незалежності в Україні 

було проведено декілька масштабних реформ нормативно-правового 

регулювання сфери соціального захисту населення, які суттєво вплинули на 

розвиток усього національного соціального законодавства. Проте проблеми 

систематизації соціального законодавства України так і залишились 

невирішеними. Систематизація соціального законодавства до цього часу 

розглядається у контексті перспективи, а не її поточної реалізації. 

Актуальність дослідження теоретичних та практичних проблем 

систематизації соціального законодавства в Україні обумовлена існуванням 

ряду суб’єктивних та об’єктивних передумов, через які систематизацію 

соціального законодавства так і не було проведено. Усі попередні спроби 

систематизації соціального законодавства зазнали невдачі передусім тому, 

що розроблені проекти Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013, 

Пенсійного кодексу України № 4290 від 16.07.2014 та Страхового кодексу 

України №7345 від 11.04.2005 були проблемними і не могли вирішити 

поставлених перед законодавцем задач. Тому наступна спроба систематизації 

має бути більш вдалою та врахувати всі попередні невдачі, чому повинно 

посприяти і наукове забезпечення даного процесу. 

Отже, систематизація соціального законодавства в умовах 

євроінтеграції України повинна стати чітко спланованим процесом, кожен із 
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етапів якого має здійснюватись на основі принципу верховенства права та 

європейських соціальних стандартів. Також систематизація соціального 

законодавства України має враховувати динаміку розвитку суспільних 

відносин у нашій державі та в результаті вирішити протиріччя, колізії, 

повторення, прогалини, неузгодженості, неясність, складність раніше 

прийнятих правових актів. Уся юридична інформація, закріплена в актах 

соціального законодавства, потребує визначеності й організованості, 

зручності у практичному використанні. Вирішення зазначених проблем – 

складний процес, проте діяльність законодавця щодо систематизації 

соціального законодавства є дійсно необхідною в умовах розвитку України 

як сучасної, правової, соціальної, демократичної європейської держави, у 

якій здійснюється  становлення громадянського суспільства. Саме тому 

дослідження питань, розкритих у дисертаційній роботі, на сьогодні має 

важливе теоретичне і практичне значення. 

Проблематика форм систематизації національного соціального 

законодавства у тій чи іншій мірі висвітлювалась у працях таких вчених, як 

В.М. Андріїв, В.А. Багрій, Н.І. Бернацька, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. 

Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, 

Л.П. Грузінова, О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, 

Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. 

Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, 

М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. 

Подорожній, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, 

О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Проте 

варто враховувати, що праці даних авторів не присвячувались безпосередньо 

теоретичним та практичним проблемам систематизації соціального 

законодавства в Україні. У них аналізувались проблеми, існування яких 
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обумовлює необхідність систематизації соціального законодавства України, а 

також ті, які не дозволили здійснити систематизацію соціального 

законодавства України під час попередніх спроб законодавця. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 31 

грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» 

(16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 

грудня 2020 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі права соціального забезпечення та інших галузей 

права, а також чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

практики їх реалізації розробити теоретико-практичних пропозицій та 

рекомендацій щодо оптимізації  систематизації соціального законодавства в 

Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

− охарактеризувати сутність, значення та ознаки систематизації 

соціального законодавства; 

− визначити періодизацію ґенезису систематизації соціального 

законодавства; 

− дослідити зміст форм систематизації соціального законодавства; 

− з'ясувати сутність та зміст кодифікації соціального законодавства; 

− розкрити завдання та функції кодифікації соціального законодавства; 
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− конкретизувати особливості діяльності суб’єктів кодифікації 

соціального законодавства; 

− виокремити ознаки інкорпорації соціального законодавства; 

− виділити спільні та відмінні риси інкорпорації та інших форм 

систематизації соціального законодавства; 

− сформулювати значення консолідації соціального законодавства; 

− виокремити тенденції подальшого розвитку систематизації 

соціального законодавства; 

− розробити конкретні пропозиції щодо вирішення теоретичних та 

практичних проблем систематизації соціального законодавства. 

− проаналізувати напрями запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду щодо систематизації соціального законодавства. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

систематизації національного законодавства. 

Предметом дослідження є форми систематизації соціального 

законодавства в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів 

наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу 

сформульовано авторське визначення фундаментальних термінів у 

досліджуваній царині, зокрема визначено поняття: «систематизація 

соціального законодавства», «консолідація соціального законодавства», 

«кодифікація соціального законодавства», «інкорпорація соціального 

законодавства», «облік соціального законодавства» (розділи 1–4). 

Порівняльно-правовий метод використано під час аналізу спільних та 

відмінних рис форм систематизації соціального законодавства (підрозділ 

3.2), характеристики співвідношення тенденцій подальшого розвитку 

систематизації соціального законодавства та напрямів удосконалення 
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систематизації соціального законодавства (підрозділи 4.1-4.2), 

формулювання напрямів запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

щодо систематизації соціального законодавства (підрозділ 4.3). Методи 

класифікації, групування, системно-структурний, системно-

функціональний застосовано під час узагальнення класифікації завдань і 

функцій систематизації соціального законодавства (підрозділ 2.2). За 

допомогою спеціально-юридичного і статистичного методів встановлено 

теоретичні та практичні проблеми систематизації соціального 

законодавства (підрозділ 4.2). У свою чергу, структурно-логічний метод 

використовувався для визначення можливостей усунення окреслених 

проблем та оптимізації систематизації соціального законодавства (розділ 

4). 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 

галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, права 

соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, інших 

галузевих правових наук, які стосуються характеристики сутності та 

особливостей реалізації соціальних прав людини й громадянина. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

критичному аналізі норм Конституції України, Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кодексу законів про 

працю України та інших законів, підзаконних нормативно-правових актів, а 

також відповідних проєктів нормативно-правових актів. 

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації соціальних прав людини й громадянина, аналітичні 

статті, довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний досвід 

роботи в органах державної служби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 
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комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки права соціального забезпечення дослідити 

теоретичні та практичні основи систематизації соціального законодавства та 

розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку форма систематизації 

соціального законодавства. За результатами дисертаційного дослідження 

сформульовано авторські основні положення, що виносяться на захист і які 

містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

− аргументовано, що cистематизація соціального законодавства – 

логічно передбачуваний, формально виражений, закріплений на 

законодавчому рівні результат інтеграційної, послідовної діяльності 

суб’єктів, наділених владними повноваженнями щодо соціального 

забезпечення, або ж зацікавлених суб’єктів здійснення соціального 

забезпечення щодо встановлення гармонійної системи соціального 

законодавства за допомогою згрупування нормативно-правових актів різної 

юридичної сили з метою встановлення ефективного й дієвого законодавства, 

що відповідає суспільним потребам та актуальним суспільним відносинам 

щодо соціального забезпечення; 

– узагальнено перелік основних тенденцій подальшого розвитку 

систематизації соціального законодавства в Україні, якими є такі: 1) 

кодифікація окремих підгалузей соціального законодавства. Дана тенденція 

передбачає можливість прийняття в Україні кількох кодифікованих 

нормативно-правових актів соціального законодавства, кожен із яких 

урегулює окрему організаційно-правову форму соціального забезпечення; 2) 

прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального захисту населення (у науковій літературі розглядаються різні 

варіанти назви такого нормативно-правового акта, а саме: Соціальний кодекс 

України, Кодекс України про соціальний захист чи Кодекс України про 

соціальний захист).  Цей напрям передбачає прийняття в Україні єдиного 

нормативно-правового акта, покликаного урегульовувати питання 
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соціального захисту населення України та соціальних послуг; 3) інкорпорація 

соціального законодавства. Такий напрям подальшого розвитку соціального 

законодавства передбачає зведення нормативно-правових актів соціального 

законодавства у збірники без зміни їх змісту; 

− доведено, що інкорпорація соціального законодавства – це один із 

видів форми систематизації, що полягає у створенні зацікавленими 

суб’єктами наукової діяльності або правовідносин із соціального 

забезпечення гармонійної, логічно структурованої та формалізованої 

конструкції із нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини щодо надання соціальних послуг населенню, соціальної допомоги 

матеріального характеру суб’єктам, які належать до соціально незахищених 

верств населення, а також матеріального й правового забезпечення осіб, 

стосовно яких настав соціальний ризик, задля виокремлення помилок у 

законодавстві, стимулювання наукових пошуків їх подолання, створення 

бази для подальшої кодифікації з метою удосконалення правового 

забезпечення та регулювання даних відносин; 

– встановлено комплекс теоретичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні, якими є наступні: 1) неоднозначність 

розуміння того, які нормативно-правові акти включає поняття «соціальне 

законодавство»; 2) неоднозначність розуміння, якою буде назва єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення; 3) термінологічні розбіжності чинного соціального законодавства 

України; 

− визначено шляхи вирішення та зміст головних практичних проблем 

систематизації соціального законодавства України, до яких віднесено такі: 1) 

невдалі попередні спроби систематизації соціального законодавства України, 

обумовлені об’єктивними обставинами; 2) застарілість окремих нормативно-

правових актів соціального законодавства України, що може в майбутньому 

ускладнити його систематизацію; 
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− обґрунтовано визначення поняття «функції кодифікації соціального 

законодавства України». Під ним варто розуміти основоположні напрями 

впливу процесу кодифікації як форми систематизації законодавства на 

суспільні відносини, які виникають, змінюються та припиняються в галузі 

соціального забезпечення, за допомогою упорядкування, оновлення та зміни 

правових норм, котрі містяться у кодифікованих нормативно-правових актах, 

що відображає зовнішні властивості та характеристики такої нормотворчої 

діяльності компетентних суб’єктів публічної влади держави; 

− сформульовано тлумачення поняття «кодифікація соціального 

законодавства» – це закріплений на рівні закону офіційний результат 

діяльності Верховної Ради України щодо створення уніфікованого, 

інноваційного, гармонійного законодавчого акта щодо соціального 

забезпечення шляхом застосування результатів попередніх форм 

систематизації, аналізу суспільних відносин між суб’єктами здійснення 

соціального забезпечення стосовно надання соціальних послуг населенню, 

соціальної допомоги матеріального характеру суб’єктам, що відносяться до 

соціально незахищених верств населення, а також  матеріального й правового 

забезпечення осіб, щодо яких настав соціальний ризик, задля подолання 

проблем у законодавстві, згрупування, встановлення нових, надання 

абстрактного характеру правовим нормам з метою встановлення ефективного 

й дієвого законодавства, що відповідає суспільним потребам та актуальним 

суспільним відносинам у сфері соціального забезпечення; 

удосконалено: 

− характеристику генезису систематизації соціального законодавства на 

території сучасної України, що складається із таких періодів: 1) період 

зародження правового регулювання соціального забезпечення (Х ст. – до 

початку XVIIІ ст.); 2) період формування соціального законодавства на 

українських землях у складі Російської імперії (від початку XVIIІ ст. – до 

1917 року); 3) період формування соціального законодавства на українських 
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землях у складі СРСР (1917-1991 рр.); 4) період формування соціального 

законодавства на території сучасної України (триває з 1991 року); 

− підхід до розуміння консолідації соціального законодавства як форми 

систематизації законодавства, яка полягає у формуванні нового нормативно-

правового акта у сфері нормативної регламентації відносин соціального 

забезпечення на основі об’єднання інших нормативно-правових актів з 

проведенням доопрацювання, заповненням прогалин та подоланням 

недоліків юридичної техніки, побудовою чіткої та зручної структури для 

забезпечення практичної зручності у правозастосовній діяльності; 

− аналіз змісту особливостей участі народу в кодифікації соціального 

законодавства України, до яких віднесено наступні: 1) здійснюється шляхом 

реалізації інституту безпосередньої демократії – всеукраїнського 

референдуму; 2) має колегіальний характер участі в такому волевиявленні; 

3)  прийняття відповідного кодифікованого закону регламентується 

Конституцією України та актом спеціального законодавства – Законом 

України «Про всеукраїнський референдум»; 4) характеризується досить 

тривалою, складною та дорогою процедурою; 5)  кодифікований акт, 

прийнятий за результатами всеукраїнського референдуму, має обов’язковий 

характер; 6) потребує залучення інших осіб для підготовки проекту 

кодифікованого законодавчого акта з питань соціального забезпечення для 

його ухвалення українським народом; 

– обґрунтування змісту сучасних концепцій розуміння системи 

суб’єктів кодифікації соціального законодавства України, які можна поділено 

на три групи: 1) «вузькі» концепції (кодифікація може мати тільки офіційний 

характер, тому до числа суб’єктів кодифікації належать лише органи 

державної влади); 2) «широкі» концепції (кодифікація може мати як 

офіційний, так і неофіційний характер, а тому кодифікація здійснюється як 

суб’єктами публічного права, так і суб’єктами приватного права); 3) 

спеціальні концепції (до системи суб’єктів кодифікації належать тільки ті, які 

спеціально створені (постійно або ж тимчасово) для такого процесу); 
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− деталізацію специфіки участі Верховної Ради України в кодифікації 

соціального законодавства України, яка характеризується наступним: 1) є 

єдиним органом представницької демократії в Україні, який уповноважений 

приймати кодифіковані законодавчі нормативно-правові акти з питань 

соціального забезпечення; 2) його діяльності притаманний колективний 

характер; 3) має значні ресурси для підготовки проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення (апарат, 

допоміжні та консультативні органи, може залучати представників наукових 

установ, профільних начальних закладів, достатні фінансові та організаційні 

ресурси тощо); 4) наявність досвіду кодифікаційної діяльності в інших 

сферах суспільних відносин; 5) законодавчий характер кодифікованих актів, 

прийнятих парламентом з питань соціального забезпечення; 6) обов’язковість 

прийнятого парламентом кодифікованого законодавчого акта у сфері 

соціального забезпечення; 

− порівняльно-правовий аналіз інкорпорації та консолідації 

соціального законодавства. Серед спільних рис визначено такі: 1) незмінність 

змісту; 2) предметність; 3) необхідність обліку. До відмінностей віднесено 

такі: 1) різнофункціональність; 2) юридичну силу; 3) множинність суб’єктів; 

− характеристику сутності особливостей участі Президента України в 

процесі кодифікації соціального законодавства України: 1) реалізує свої 

повноваження на виконання положень Конституції України щодо 

гарантування дотримання вимог Основного Закону України в частині 

соціального забезпечення та основних прав людини у такій сфері; 2) 

особистий характер участі в процесі кодифікації; 3) наявність активної (право 

законодавчої ініціативи) та пасивної (підписання прийнятого парламентом 

закону та можливість накладення «вето» на прийнятий парламентом закон) 

участі в процесі кодифікації; 4) можливість ініціювання прийняття 

кодифікованого законопроекту у сфері соціального забезпечення як 

невідкладного, що обумовлює його першочерговий розгляд; 5) наявність 
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права на створення консультативно-дорадчих органів з метою ефективної та 

якісної підготовки проектів кодифікаційних актів у досліджуваній сфері 

суспільних відносин; 

дістали розвитку надалі: 

− обґрунтування сутності обліку соціального законодавства як форми 

систематизації, яка характеризується тим, що забезпечує упорядкування 

чинних нормативно-правових актів у сфері нормативної регламентації 

відносин соціального забезпечення в Україні з метою створення чіткої, 

зрозумілої та зручної системи у вказаній галузі суспільного життя; 

– теоретичні напрацювання щодо деталізації кодифікації соціального 

законодавства як форми систематизації законодавства, яка регулює 

відносини соціального забезпечення в Україні, що полягає у прийнятті 

уповноваженим суб’єктом кодифікованого нормативно-правового акта або 

декількох кодифікованих нормативно-правових актів, який (які) регламентує 

(регламентують) певну сферу суспільних відносин щодо соціального 

забезпечення фізичних осіб в Україні; 

– деталізація змісту розподілу суб’єктів кодифікації соціального 

законодавства України за критерієм характеру участі, відповідно до якого їх 

поділено на дві групи: 1) суб’єкти, які беруть безпосередню участь у 

кодифікації соціального законодавства: а) Український народ; б) Верховна 

Рада України; 2) суб’єкти, які беруть опосередковану участь у кодифікації 

соціального законодавства: а) Президент України; б) Кабінет Міністрів 

України та інші органи центральної виконавчої влади; в) народні депутати 

України; 

– характеристика інкорпорації соціального законодавства як однієї із 

тенденцій систематизації соціального законодавства в Україні, що 

вирізняється наступними особливостями: 1) може стати початковим етапом 

кодифікації соціального законодавства України; 2) характеризується 

незначним досвідом законодавця в офіційному її проведенні; 3) проведення 
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інкорпорації не передбачає внесення змін до чинного соціального 

законодавства України; 

– наукова позиція, що значення консолідації соціального законодавства 

полягає у можливості зменшення нагромадження законодавчого масиву, що 

проявляється у множинності законодавчих актів, усуненні неузгодженостей, 

колізій та дублювань між приписами нормативних актів, скасуванні 

архаїчних норм, шляхом прийняття нового, структурованого нормативно-

правового акта з метою належного регулювання окремого виду 

правовідносин; 

– формулювання напрямів запозичення зарубіжного досвіду щодо 

систематизації соціального законодавства: 1) часткова кодифікація 

соціального законодавства на основі болгарської моделі систематизації 

соціального законодавства; 2) повна кодифікація соціального законодавства 

України на основі франко-німецької моделі систематизації соціального 

законодавства; 3) інкорпорація соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства; 

– аргументація, що аналіз наукової літератури засвідчив наявність 

трьох концепцій, у відповідності з якими прихильники тенденції до 

кодифікації підгалузей соціального законодавства вбачають її реалізацію 

таким чином: 1) одні вчені пропонують прийняти кодифікований 

нормативно-правовий акт у одній із підгалузей соціального захисту; 2) інші 

вчені вважають необхідним прийняття двох кодифікованих нормативно-

правових актів; 3) існують і науковці, які пропонують прийняти декілька 

кодифікованих нормативно-правових актів у різних галузях соціального 

забезпечення. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі 

можуть бути використані: 
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– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

права соціального забезпечення щодо системних знань про теоретично-

практичні проблеми систематизації соціального законодавства в Україні; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

соціальних прав людини й громадянина; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин щодо 

систематизації соціального законодавства в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Право соціального забезпечення», «Проблеми соціального забезпечення 

України», у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, 

навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися 

на всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 

2017 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 року), «Актуальні 
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проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25–

26 січня 2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 року), «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 лютого 2019 року), 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 15 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 6 статтях – у наукових виданнях іншої 

держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 12 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

415 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 368 найменувань і займає 40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 

1.1 Поняття, роль та ознаки систематизації соціального законодавства 

 У статті 1 Основного Закону задекларовано, що Україна є 

соціальною державою, тобто такою, у якій створюються умови для реалізації 

соціальних прав людини і громадянина, а соціально-економічні потреби 

населення забезпечуються у розмірах та обсягах, які дозволяють захищати 

громадян від можливих соціальних ризиків. Однією із ключових засад будь-

якої соціальної держави є ефективне соціальне законодавство, яке, власне, і 

має гарантувати реалізацію соціальних прав людини і громадянина та захист 

населення держави від впливу соціальних ризиків. Сьогодні в Україні 

функціонує величезна кількість нормативно-правових актів, прийнятих 

нашою державою у різний період уже після проголошення незалежності під 

впливом різних концептуальних підходів і моделей. Значну кількість 

нормативно-правових актів, які зберігають свою чинність і сьогодні, було 

прийнято одразу після проголошення Україною незалежності, тобто при їх 

розробці вітчизняний законодавець керувався передусім радянською 

моделлю соціального захисту населення.  

У перші роки після проголошення незалежності законодавцем було 

прийнято такі важливі нормативно-правові акти, як закони України «Про 

пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про статус 

ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII 

[3], «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], які 

зберігають свою чинність і до сьогодні, і при цьому є важливими складовими 

сучасного соціального законодавства України. Водночас із проголошенням 
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Україною курсу на євроінтеграцію нашою державою було здійснено спробу 

переходу від радянської системи соціального захисту населення, яка 

характеризувалась домінуванням пільг та соціальних виплат, до 

європейської, у якій наявність права на певний різновид соціального захисту 

та його надання особі, котра зазнала впливу соціальних ризиків, залежить від 

розміру й кількості внесків, зроблених до відповідних інститутів соціального 

захисту, та в основу якої покладені положення Європейського кодексу 

соціального забезпечення від 14 березня 1964 року [5], прийнятого для 

уніфікації соціального законодавства європейських держав.  

За останнє десятиліття законодавцем проводиться активна діяльність із 

удосконалення соціального законодавства України, вносяться зміни до вже 

прийнятих нормативно-правових актів та приймаються нові, але при цьому 

проблеми регламентації соціальної сфери не вирішуються у повному обсязі. 

Як наслідок, система соціального захисту населення в Україні на сьогодні є 

змішаною, тобто характеризується як особливостями радянської системи 

соціального захисту населення, так і містить ряд інститутів, запозичених із 

законодавства європейських держав.  

Тому все частіше вітчизняними дослідниками вказується на проблеми 

сучасного стану соціального законодавства України, а саме: застарілість 

окремих нормативно-правових актів, прийнятих одразу після проголошення 

Україною незалежності, їх невідповідність соціальним стандартам 

Європейського Союзу; наявність правових колізій чи прогалин у 

врегулюванні окремих питань; дублювання положень у змісті різних 

нормативно-правових актів тощо. Після проголошення незалежності в 

Україні було проведено декілька масштабних реформ у соціальній сфері, але 

при цьому чимало проблем соціального законодавства України так і 

залишились невирішеними.  

Сьогодні, на думку дослідників, однією із найгостріших проблем 

чинного соціального законодавства є наявність занадто великої кількості 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів соціального 
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законодавства, що значно ускладнює практичне застосування їхніх норм. У 

свою чергу, систематизація соціального законодавства України найчастіше 

пропонується як найбільш ефективний спосіб вирішення цієї проблеми. 

Отже, на сьогодні систематизація соціального законодавства є одним із 

пріоритетних напрямів його розвитку в умовах євроінтеграції України, адже 

здійснення цієї процедури сприятиме узагальненню норм чинного 

соціального законодавства та прийняттю нових норм, які відповідають курсу 

євроінтеграції України. Актуальність даного напряму підтверджується 

величезною кількістю наукових досліджень, автори яких вказують на 

необхідність систематизації соціального законодавства України. Зокрема на 

цьому наголошують такі науковці: О.О. Гірник [6], І.О. Гуменюк [7], О.П. 

Коваль [8], О.Л. Кучма [9], О.В. Москаленко [10], І.В. Новосельська [11], Н.Б. 

Пацурія [12], Б.І. Сташків [13], О.В. Тищенко [14] та інші.  

У науковій літературі розглядаються різні напрями систематизації, а 

саме: прийняття одного чи декількох кодифікованих нормативно-правовий 

актів; консолідація соціального законодавства України; інкорпорація 

соціального законодавства тощо. Аргументація щодо необхідності 

здійснення систематизації соціального законодавства підсилюється тим, що у 

багатьох європейських державах на сьогодні прийнято такий кодифікований 

нормативно-правовий акт у соціальній сфері, наприклад, у Франції наразі 

функціонує Кодекс соціального забезпечення 1956 року (Code de la sécurité 

sociale) [15], а у Федеративній Республіці Німеччина – Соціальний кодекс 

(Sozialgesetzbuch) 1989 року із змінами, внесеними законом від 16 грудня 

1997 року [16]. Вітчизняним законодавцем уже здійснювались неодноразові 

спроби прийняти такий нормативно-правовий акт, проте кожна із них 

зазнавала невдачі. Проекти Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 [17], Пенсійного кодексу України № 4290 від 16.07.2014 [18] та 

Страхового кодексу України № 7345 від 11.04.2005 [19] були визнані 

законодавцем проблемними і розкритикованими вітчизняними науковцями, 

що ще більше актуалізувало дослідження, спрямовані на пошук шляхів 
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всебічної ефективної систематизації соціального законодавства як засобу 

гармонізації правової системи України в умовах євроінтеграції України. При 

цьому вітчизняний законодавець також не відмовився від вирішення задачі 

щодо систематизації соціального законодавства, вона до цього часу 

залишається актуальною, тому періодично дане питання стає об’єктом 

дискусій та обговорень. 

Отже, систематизація соціального законодавства в умовах 

євроінтеграції України повинна стати чітко спланованим процесом, кожен із 

етапів якого має здійснюватись на основі принципу верховенства права та 

європейських соціальних стандартів. Також систематизація соціального 

законодавства України має враховувати динаміку розвитку суспільних 

відносин у нашій державі та в результаті вирішити протиріччя, колізії, 

повторення, прогалини, неузгодженості, неясність, складність раніше 

прийнятих правових актів. Уся юридична інформація, закріплена в актах 

соціального законодавства, потребує визначеності й організованості, 

зручності у практичному використанні. Вирішення зазначених проблем – 

складний процес, проте діяльність законодавця щодо систематизації 

соціального законодавства є дійсно необхідною в умовах розвитку України 

як сучасної, правової, соціальної, демократичної європейської держави, у 

якій здійснюється  становлення громадянського суспільства. 

Постійні процеси розвитку суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення в Україні потребують їх врегулювання відповідними правовими 

нормами, що так або інакше впливає на стан законодавства у даній галузі. 

Протягом досить нетривалого періоду становлення самостійної держави 

України  створено достатньо значну та розгалужену нормативно-правову 

базу з означених питань. Водночас аналіз чинних нормативних приписів у 

відповідній сфері свідчить про те, що переважання кількісних показників 

позитивно не відображається на якості правового регулювання 

досліджуваних суспільних відносин.  
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Сучасний стан вітчизняного соціального законодавства свідчить про 

наявність у ньому численних проблем, а саме: застарілість багатьох правових 

норм та їх невідповідність реаліям сьогодення, значна кількість законодавчих 

та підзаконних нормативно-правових актів, відсутність гармонізації із 

відповідним законодавством Європейського Союзу, низький рівень 

юридичної техніки правових документів та інше, що істотним чином знижує 

регулюючий вплив нормативних приписів на правовідносини з соціального 

забезпечення. 

За таких обставин надзвичайно гостро постає питання про необхідність 

здійснення систематизації нормативно-правового регулювання відносин 

соціального забезпечення в Україні. Відповідна діяльність повинна 

проводитися з урахуванням позитивного досвіду провідних зарубіжних 

держав, бути спрямованою на гармонізацію вітчизняного соціального 

законодавства з законодавством Європейського Союзу, враховувати 

українські традиції законотворчості та юридичної техніки. 

Систематизація соціального законодавства України повинна мати на 

меті уніфікацію та спрощення нормативно-правового регулювання 

досліджуваної сфери суспільних відносин з одночасним підвищенням якості 

нормативних приписів, їх чіткості та зрозумілості для учасників відповідного 

правовідношення, що в кінцевому рахунку сприятиме належному виконанню 

соціальної функції державою та реальному забезпеченню реалізації 

соціальних прав громадян на території України. Особливу увагу в межах 

досліджуваних питань слід приділити формам (видам) систематизації, 

оскільки від застосування того або іншого з них і залежить підсумковий 

результат відповідної діяльності.  

Окремі аспекти порушеної проблематики у тій або іншій мірі 

висвітлювалися в доктринальних працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених-правників у галузі держави та права, а також права соціального 

забезпечення, зокрема слід відзначити доробок таких з них, як В.В. Андріїв, 
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Н.Б. Болотіна, Ф.Г. Бурчак, В.Я. Буряк, Ю.В. Васильєва, В.С. Венедіктов, 

Є.А. Гетьман, О.О. Гірник, І.О. Гуменюк, М.А. Дейнега, М.І. Іншин, 

О.Л. Кучма, О.В. Москаленко, Н.Р. Нижник, І.В. Новосельська, 

С.М. Прилипко, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, Т.В. Степанова, 

О.В. Тищенко, О.М. Ярошенко та ін.  

На сьогодні в науковій юридичній літературі відсутні ґрунтовні 

науково-теоретичні дослідження з питань поняття, ознак та форм 

систематизації соціального законодавства України. В переважній більшості 

випадків вчені-правники характеризують лише в загальному стан 

відповідного законодавства, пропонують здійснити кодифікацію правових 

приписів тощо, але комплексно означені проблеми не висвітлюються в 

доктрині права соціального забезпечення.  

В Академічному тлумачному словнику української мови категорія 

«систематизація» розглядається як дія, спрямована на систематизацію чогось, 

тобто дія з приводу зведення чогось до певної системи [20]. Систематизувати 

можна надзвичайно багато явищ та процесів, в тому числі й у межах 

юридичної науки. Як правило, у доктринальній літературі з проблематики 

держави та права поняття «систематизація» опосередковується з нормами 

права.  

У наукових юридичних джерелах відзначається, що актуальність 

дослідження процесів систематизації на сьогодні визначається триваючим 

процесом кодифікації нового українського законодавства і незавершеністю 

його теоретичного осмислення. Незважаючи на те, що такі поняття, як 

«систематизація» і «кодифікація», щодо нормативно-правових актів широко 

застосовуються як у теорії держави і права, так і в спеціальних юридичних 

науках, до теперішнього часу вчені-правознавці не дійшли згоди стосовно їх 

визначень, ознак, функцій і видів [21, с. 54].  

З наведеного вбачається, що важливість висвітлення порушених питань 

обумовлена новизною вітчизняного законодавства та необхідністю 
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здійснення його вдосконалення, що, серед іншого, передбачає і проведення 

систематизації нормативних приписів. Щодо соціального законодавства 

України, то в період розвитку незалежної України воно почало активно, але 

водночас хаотично, формуватися, що обумовлює надзвичайно високу 

актуальність систематизації правових норм у межах досліджуваної галузі 

права. 

В.Ф. Опришко наголошує на тому, що систематизація законодавства є 

особливим різновидом удосконалення нормативно-правових актів. 

Систематизація може здійснюватись відносно правових норм, законів та 

підзаконних нормативно-правових актів. Досить часто у науковій літературі 

систематизація права і систематизація законодавства помилково 

ототожнюються, хоча ці процеси характеризуються як спільними, так і 

відмінними рисами. Систематизація права і систематизація законодавства є 

взаємообумовленими та взаємозалежними видами діяльності. Проте 

водночас систематизація права передбачає упорядкування правових норм, що 

визначають зміст права, а систематизація законодавства – законів й інших 

нормативно-правових актів, в яких закріплено ці правові норми і які 

становлять їх юридичну форму [22, с. 25]. Таким чином, ведучи мову про 

таку правову категорію, як «систематизація», необхідно розмежовувати її 

види, зокрема систематизацію права як соціального регулятора та 

систематизацію законодавства як зовнішньої форми вираження права, 

завдяки чому й забезпечується регулюючий вплив права на суспільні 

відносини.  

На сьогодні в чинному законодавстві України таке поняття, як 

«систематизація», не дістало свого легального закріплення, що є істотним 

недоліком у сфері правової регламентації та суттєвим чином ускладнює 

практичну діяльність. Однак варто наголосити на тому, що законодавець 

здійснював непоодинокі спроби подолання відповідних прогалин 

нормативно-правового регулювання досліджуваних питань, але на сучасному 
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етапі розвитку вітчизняної нормативно-правової бази вирішити означені 

проблеми не вдалося.  

Так, у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» (його 

було прийнято, але згодом скасовано) категорію «систематизація» 

пропонувалося розуміти як «упорядкування чинних нормативних актів і 

приведення норм права до внутрішньо узгодженої системи, що здійснюється 

у формі кодифікації або інкорпорації» (ст. 123) [23, с. 162]. Крім того, 

досліджуване правове поняття тлумачилося і у проекті Закону України «Про 

закони та законодавчу діяльність». Під ним рекомендувалося розуміти 

діяльність, яка здійснюється шляхом кодифікації, тобто зведення положень 

різних законів до юридично і логічно узгодженої системи та створення на цій 

основі і прийняття єдиного зведеного закону – кодексу, а також шляхом 

інкорпорації, що передбачає зведення законів у єдиний Звід законів України 

без зміни їх змісту (ст. 45) [24, с. 13].  

З порівняльного аналізу наведених дефініцій вбачається, що вони 

фактично є тотожними. Водночас з такими міркуваннями складного 

погодитися, оскільки систематизація є складною категорією та включає до 

свого змісту багато різних елементів, а розробники проектів названих 

нормативно-правових актів вирішили звузити поняття «систематизація» до 

кодифікації та інкорпорації, що не узгоджується із загальними положеннями 

теорії права.  

Більш об’ємне визначення було запропоновано авторами проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» № 1343-1 від 24 січня 2008 

року (було відхилено ВРУ), в якому «систематизація нормативно-правових 

актів» трактувалася як упорядкування нормативно-правових актів шляхом їх 

зведення у певну внутрішню систему уповноваженими на це суб’єктами 

нормотворення, що здійснюється у формі інкорпорації, консолідації та 

кодифікації [25].  
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Аналогічне визначення досліджуваного поняття пропонувалося й 

авторами проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» № 7409 

від 01 грудня 2010 року [26] (також не прийнятого). Вивчення відповідних 

дефініцій свідчить, що в них категорія «систематизація» також тлумачиться у 

достатньо звуженому обсязі. Так, законодавець пропонував обмежити форми 

(види) систематизації тільки такими, як інкорпорація, консолідація та 

кодифікація. Крім того, до суб’єктів, які здійснюють систематизацію, 

віднесено лише уповноважених осіб на нормотворення, що є помилковим. 

Наведене випливає з того, що у процесі інкорпорації не відбувається 

нормотворчого процесу, а консолідацію можуть здійснювати будь-які 

суб’єкти, тобто вона може мати неофіційний характер. За таких обставин 

запропоновані дефініції потребують істотного уточнення й доопрацювання. 

Водночас, незважаючи на пророблену значну роботу як вченими-

правниками, так і суб’єктами законодавчої ініціативи, відповідні законодавчі 

акти так і не було прийнято Верховною Радою України, що справило 

негативний вплив як на здійснення систематизації соціального законодавства 

України, так і загалом на стан сучасної нормативно-правової бази нашої 

держави.   

Крім законотворчої сфери, досліджуване правове поняття вивчалося і в 

доктрині права. Так, у науковій правовій літературі наводяться різні 

міркування щодо розуміння правової природи та сутності систематизації. 

Наприклад, в юридичній енциклопедичній літературі систематизація 

визначається як упорядкування законодавства, приведення його до 

внутрішньо узгодженої системи [27, с. 489]. Слово «упорядковувати» означає 

«складати, підбирати в певному порядку, укладати» [28, с. 1511].  

Тобто під упорядкуванням законодавства варто розуміти вчинення 

певних дій, за яких нормативно-правові акти та їх норми розташовуються у 

такому порядку, у якому їх використання є найбільш зручним та доцільним. 

Норми різних нормативно-правових актів, а також норми, які розміщені в 
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рамках одного нормативно-правового акта, узгоджуються таким чином, щоб 

не суперечити одна одній, а також щоб становити єдину узгоджену систему, 

у якій кожна норма урегульовує певну складову суспільних відносин, а усі 

норми в сукупності забезпечують їх належне правове регулювання. 

 Схожі дефініції надають і відомі вчені-правники з проблематики 

держави та права. Зокрема О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко вважають, що 

систематизація – це впорядкування законодавства, приведення його до 

внутрішньо узгодженої системи [29, с. 837; 30, с. 40].  

Знову звернемо увагу на використання авторами терміна 

«впорядкування», тобто систематизація першочергово являє собою 

впорядкування законодавства. В умовах, коли станом на 2013 рік в Україні в 

соціальній сфері функціонувало 170 законів України, 400 постанов Кабінету 

Міністрів, 1100 відомчих і міжвідомчих наказів, важливо, щоб така система 

нормативно-правових актів була узгоджена між собою, щоб норми кожного 

із нормативно-правових актів не суперечили один одному, щоб положення 

нормативно-правових актів соціального законодавства не були колізійними 

[8, с. 189].  

Станом на останні роки ситуація із кількістю нормативно-правових 

актів не покращилась. Втім, як свідчить законодавчий досвід України, досить 

часто така кількість актів законодавства функціонує не як внутрішньо 

узгоджена система, і у такому випадку законодавець може застосовувати 

різні прийоми, наприклад, такі як інкорпорація, кодифікація чи консолідація, 

внаслідок чого норми законодавства узгоджуються та об’єднуються в таку 

систему, в якій забезпечується їх логічна послідовність та підтримання в 

актуальному стані. 

Cхожим чином поняття «систематизація» розглядається у підручнику 

«Загальна теорія держави і права» за редакцією М.В. Цвіка та О.В. 

Петришина, які визначили систематизацію як діяльність із зведення 

нормативно-правових актів у впорядковану систему [31, с. 313].  
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Звернемо увагу на те, що наведений підхід сутнісно близький до 

попередньо проаналізованих дефініцій, кожна з яких характеризується 

певними недоліками. Істотним недоліком даної дефініції, як і попередньо 

проаналізованих, є те, що в ній не акцентується увага на кінцевому результаті 

такого процесу, як систематизація, тобто не вказується, з якою метою вона 

проводиться, що необхідно отримати в результаті її здійснення. Вказівка на 

відповідні характерні ознаки є важливою, оскільки інакше незрозуміло, в 

чому полягає сутність такого упорядкування та навіщо необхідне створення 

системи правових приписів. 

Більш виваженою є позиція інших вчених-правників, які вважають, що 

систематизацію законодавства треба розглядати як впорядкування та 

вдосконалення нормативно-правових актів, приведення їх до певної 

внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних нормативних актів та їх 

збірників [32, с. 3].  

Тобто ключовими аспектами систематизації є впорядкування та 

вдосконалення чинного законодавства. Це означає, що систематизація 

передбачає не лише впорядкування норм законодавства. У процесі 

впорядкування норми можуть удосконалюватись, приводитись у 

відповідність із змістом інших норм –узгоджуватись між собою. Результатом 

систематизації законодавства є об’єднання його норм у збірники 

(інкорпорація), переробка норм та об’єднання у кодекси (кодифікація) або 

об’єднання кількох нормативно-правових актів в один нормативно-правовий 

акт (консолідація). У кожному із наведених прикладів норми 

упорядковуються, удосконалюються, узгоджуються та об’єднуються. 

Згідно з іншим підходом, наявним у науковій літературі, під 

досліджуваним поняттям пропонують розуміти діяльність з упорядкування 

нормативно-правових актів, приведення їх у певну систему шляхом 

складання єдиних актів чи їх збірників [33, с. 329].  
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Звернемо увагу на те, що подібно до попереднього підходу 

систематизація роз’яснюється як зведення нормативно-правових актів у 

єдину систему. Прояви такої системи можуть бути різними: прийняття 

єдиного нормативно-правового акта (кодифікація чи консолідація), 

об’єднання нормативно-правових актів у збірник (інкорпорація). 

Також у науковій літературі наявний підхід, відповідно до якого 

систематизація законодавства розглядається як діяльність щодо приведення 

нормативних актів до єдиної системи; діяльність правотворчих органів щодо 

впорядкування і вдосконалення законів та інших нормативних актів, яка має 

на меті створення їх системи [34, с. 351].  

Відзначимо, що в усіх наведених визначеннях представники юридичної 

науки наголошують на тому, що систематизація проводиться для створення 

нормативно-правового акта або збірника законодавства. Запропоновані 

позиції є більш обґрунтованими та аргументованими, а тому вказані дефініції 

варто брати до уваги при висвітленні проблематики систематизації 

соціального законодавства України.  

У науковій юридичній літературі наводяться й більш ґрунтовні 

визначення поняття «систематизація законодавства». Зокрема, на 

переконання А.І. Граціанова, систематизація законодавства − це діяльність 

по упорядкуванню й удосконаленню нормативного матеріалу шляхом його 

обробки і розміщення за класифікаційними критеріями, що обираються 

відповідно до тих завдань, які розв’язуються цією діяльністю. Дослідник 

підкреслює, що систематизація законодавства сприяє ефективному 

здійсненню правотворчої діяльності, що проявляється, зокрема, у виявленні 

причин суперечностей чи невідповідностей у нормативному регулюванні і 

пошуку способів їх усунення. Також систематизація законодавства сприяє 

практичному використанню норм права, у тому числі й у контексті пошуку 

необхідних норм та їх правильного тлумачення [35, с. 104].  
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У наведеній дефініції наголошується на тому, що систематизація 

повинна містити певний системоутворюючий критерій, який має відповідати 

завданням та меті систематизації. Тобто, якщо завданням відповідної 

діяльності є підготовка певного кодифікованого нормативно-правового акта, 

то таким критерієм має бути галузь права, яка повинна забезпечувати 

комплексне нормативне регулювання певної сфери суспільних відносин, 

якщо ж задавання полягає в підготовці збірника того або іншого 

законодавства, то необхідно визначитися із зручним пошуковим критерієм 

(дата прийняття нормативного акта, ієрархія нормативних документів, 

суб’єкт прийняття тощо). 

С.П. Соляр у процесі дослідження проблематики систематизації 

законодавства про об’єднання громадян дійшов висновку, що вона є 

процесом упорядкування законів та підзаконних нормативно-правових актів, 

предмет регулювання яких становлять суспільні відносини у сфері 

об’єднання громадян у внутрішньо узгоджену систему. Із точки зору 

дослідника, систематизація законодавства здійснюється із метою усунення 

протиріч та створення більш ефективного правового регулювання [36, с. 38].  

З наведеного вбачається, що ознаками відповідної категорії є таке:  

1) сутністю систематизації є упорядкування нормативно-правових актів 

різного ієрархічного рівня;  

2) систематизація стосується нормативних документів у певній сфері 

суспільних відносин;  

3) метою систематизації є забезпечення ефективного застосування 

нормативних приписів у правозастосовній діяльності.  

Досить цікавою видається доктринальна позиція, згідно з якою 

систематизація законодавства − це такий складовий елемент, який породжує 

об’єктивну потребу в уніфікації [37, с. 223-230].  
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Відповідно до такого підходу систематизація розглядається 

дослідниками як підстава для здійснення її окремих форм. Тобто суб’єкт, 

наділений повноваженнями на здійснення систематизації, прийнявши 

рішення здійснювати систематизацію законодавства, одночасно вирішує, в 

якій формі вона буде здійснюватись. Згідно з підходом авторів монографії 

«Порівняльне правознавство» у такому випадку може бути прийнято рішення 

про здійснення уніфікації, тобто процесу вироблення єдиних (уніфікованих) 

правових норм незалежно від правових форм здійснення цього процесу [38, 

с. 95].  

На нашу думку, такий підхід є лише частково коректним. З одного 

боку, не підлягає сумніву те, що систематизація законодавства може 

здійснюватись шляхом уніфікації, з іншого боку, уніфікація є лише одним із 

видів систематизації, тобто обмежувати систематизацію виключно 

уніфікацією некоректно. Схожим чином уніфікація визначається і в 

підручнику М.В. Цвіка та О.В. Петришина «Загальна теорія держави і права», 

а саме як процес вироблення єдиних (уніфікованих) правових норм для 

тотожних відносин, незалежно від того, в яких правових формах такий 

процес здійснюється [31, с. 313-320].  

З наведеного вбачається, що такі поняття, як «систематизація» та 

«уніфікація» є відмінними, а тому їх не можна ототожнювати, хоча вони 

частково й можуть перетинатися. 

У свою чергу, Н.О. Невмержицька визначила систематизацію як 

приведення національних актів у таке співвідношення із правовими актами 

правової системи, за якого норми національних актів ідентичні (повністю 

збігаються) з правоустановлюючими нормами та положеннями правових 

актів у всій без винятку правовій системі [39, с. 67].  

Підхід дослідниці відрізняється від проаналізованих нами раніше тим, 

що систематизацію вона трактує як процес приведення нормативно-правових 

актів до єдиного змісту. Згідно з позицією Н.О. Невмержицької їх 
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систематизація означає приведення змісту кожного із них до такого змісту, 

коли їх норми становитимуть єдину систему, будуть усунені суперечності та 

невідповідності. Тобто, незважаючи на дещо інакші формулювання, загалом 

підхід Н.О. Невмержицької не суперечить тим концепціям визначення 

поняття «систематизація законодавства», які були проаналізовані нами 

раніше. 

Щодо систематизації соціального законодавства України, то в науковій 

літературі, як правило, йдеться про її здійснення у формі кодифікації. Так, 

О.В. Тищенко наголошує на тому, що процес систематизації соціального 

законодавства у формі кодифікації має здійснюватись на основі 

інкорпораційних заходів, які, власне, і мають стати передумовою для 

подальшої кодифікації [40, с.152].  

Таким чином, науковець наводить визначення досліджуваної категорії 

через вказівку на форми (види) систематизації, що навряд чи є виправданим, 

оскільки кожна з них має свої особливості.  

На переконання Н.Б. Болотіної, право соціального захисту – це нова 

галузь національного права, яка перебуває на етапі становлення, а 

юридичною основою для її визнання є конституційні положення щодо прав 

громадян на соціальний захист [41, с. 168].  

Зокрема у статті 46 Конституції України [42] встановлено право 

кожного на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних обставин, а також у старості та в 

інших випадках, передбачених законом. У даному контексті слід наголосити 

на тому, що право соціального забезпечення та конституційні соціальні права 

громадян є відмінними правовими поняттями, окрім того, соціальні права 

також закріплені і в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України.  
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На думку Е.Г. Тучкова, «право соціального забезпечення – це 

сукупність правових норм, що регулюють відносини з матеріального 

забезпечення та соціального обслуговування громадян похилого віку, 

непрацездатних громадян, сімей, які мають дітей, складають основу права 

соціального забезпечення» [43, с. 8].  

Істотним недоліком наведеної дефініції є те, що вона значним чином 

звужує обсяг форм соціального забезпечення. Вважаємо, що відсутня 

доцільність у наведенні вичерпного переліку таких форм, оскільки у зв’язку з 

розвитком суспільного життя поява нових форм є обов’язковою складовою.  

О.В. Тищенко зазначає, що «право соціального забезпечення – це 

галузь права, яка складає сукупність правових норм, регламентованих, 

застосовуваних, охоронюваних державою, що регулюють соціально-

забезпечувальні та інші похідні (процедурні, процесуальні) від них 

відносини, котрі виникають між суб’єктами права соціального забезпечення з 

приводу реалізації їх права на соціальне забезпечення» [44, с. 118].  

Запропоноване вченим визначення є одним з найбільш вдалих у 

вітчизняній доктрині соціального забезпечення, адже воно повною мірою 

розкриває всіх характерні ознаки соціального забезпечення як галузі права та 

відображає його сутність і зміст.   

Категорію «законодавство про соціальне забезпечення» в 

доктринальних джерелах пропонують розуміти як сукупність правових норм, 

які регулюють суспільні відносини, що виникають під час здійснення 

державою за рахунок суспільних фондів споживання необхідних соціально-

економічних заходів щодо забезпечення осіб похилого віку та 

непрацездатних громадян грошовими (пенсії й допомоги) та натуральними 

(протезування, засоби пересування, ортопедичні вироби) матеріальними 

благами аліментарного характеру, щодо надання громадянам безповоротних 

послуг, пільг і натуральних матеріальних благ під час медичного й 

санаторно-курортного лікування та обслуговування, щодо утримання осіб 
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похилого віку й інвалідів у будинках-інтернатах, їхніх дітей у дитячих 

закладах, пов’язаних із процесом реалізації права громадян на основні види 

соціального забезпечення [45, с. 54].  

У наведеній дефініції досліджуване поняття пропонується розкривати 

через характеристику засобів соціального забезпечення, що повною мірою не 

дозволяє визначити всі характерні ознаки відповідного законодавства у даній 

сфері. 

На переконання Г. О. Яковлєвої, законодавство у сфері соціального 

забезпечення являє собою систему відповідних нормативно-правових актів, 

яка регулює специфічні соціально-забезпечувальні відносини, що виникають 

між державою (в особі її уповноважених органів) та особою, котра через ті чи 

інші життєві обставини потребує матеріальної чи іншої безповоротної 

допомоги від держави [46, с. 105].  

За допомогою такої позиції сутність досліджуваної категорії 

розкривається досить поверхово, а тому таке визначення потребує істотного 

вдосконалення, оскільки у ньому фактично мова йде виключно по суб’єктний 

склад відносин соціального забезпечення.  

Вивчення вказаних дефініцій свідчить, що загалом серед вчених-

правників відсутні істотні протиріччя щодо визначення такої правової 

категорії, як «систематизація законодавства», під якою у загальному 

вигляді слід розуміти нормотворчу та/або техніко-юридичну діяльність 

загальних або спеціальних суб’єктів з метою упорядкування наявних 

правових приписів, які містяться у законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актах України, для забезпечення формування ефективної системи 

законодавства.  

Таким чином, систематизація соціального законодавства – це 

нормотворча та/або техніко-юридична діяльність, яка здійснюється у 

найрізноманітніших формах як загальними (будь-які фізичні та юридичні 

особи), так і спеціально уповноваженими суб’єктами (органи державної 
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влади України – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Національний банк України тощо) з метою упорядкування, вдосконалення та 

розробки правових норм у сфері соціального забезпечення для створення 

системи ефективного нормативного регулювання відносин у даній галузі 

суспільного життя.  

Беручи до уваги наведені теоретичні положення, вважаємо, що до 

системи ознак, які характеризують систематизацію соціального 

законодавства України, слід віднести наступні: 

1. Здійснення систематизації нормативних приписів у сфері 

соціального забезпечення в Україні загальним та спеціальним суб’єктом. 

Вказана характерна риса випливає з того, що систематизація законодавства 

може здійснюватися різноманітними суб’єктами, серед яких наявні такі, для 

яких систематизація – це основний вид діяльності, а також і будь-які інші 

особи, які проводять систематизацію на власний розсуд.  

До спеціально уповноважених суб’єктів слід віднести тих, які наділені 

нормами чинного законодавства функцією нормотворення. Наприклад, 

відповідно до норм Конституції України Верховна Рада України 

уповноважена приймати законодавчі акти з будь-яких питань правового 

регулювання суспільних відносин, в тому числі у галузі соціального 

забезпечення [42].  

Юридичну техніку у правовій доктрині розглядають як сукупність 

правил, прийомів, способів підготовки, складання, оформлення юридичних 

документів, їх систематизації та обліку, що забезпечує їх досконалість, 

ефективне використання. Аналогічний сенс у це поняття вкладають й інші 

вчені, визначаючи, що юридична техніка – це сукупність засобів і прийомів, 

використовуваних відповідно до прийнятих правил при виробленні та 

систематизації нормативно-правових актів для забезпечення їх досконалості 

[47, с. 85].  
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До таких суб’єктів належать також інші органи публічної влади 

України: Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк 

України тощо. Техніко-юридична діяльність здійснюється відповідними 

структурними підрозділами органів державної влади України. Так, зокрема, у 

відповідності з Положенням про Апарат Верховної Ради України, яке 

затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 769 від 25 

серпня 2011 року, на нього покладено, серед інших, такі повноваження [48]:  

1) проводити експертизу законопроектів, що подаються до Верховної 

Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи, організовувати 

наукову експертизу в наукових установах;  

2) брати участь у розробці за дорученням керівництва Верховної Ради 

України проектів законодавчих актів, актів комітетів і комісій Верховної 

Ради України;  

3) проводити експертизу актів законодавства щодо їх 

відповідності Конституції України і законам України (за дорученням 

керівництва Верховної Ради України);  

4) брати участь у доопрацюванні проектів законодавчих актів після 

першого, другого та наступних читань;  

5) візувати законопроекти, що подаються на розгляд Верховної Ради 

України у другому та наступних читаннях;  

6) надавати наукову та правову допомогу комітетам і комісіям 

Верховної Ради України в підготовці законопроектів, консультувати 

народних депутатів України з цих питань;  

7) організовувати систематизований облік законодавства;  

8) здійснювати підготовку довідкових та науково-аналітичних 

матеріалів з питань, що розглядаються Верховною Радою України;  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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9) здійснювати організаційний супровід аналізу практики застосування 

законодавства з метою його вдосконалення та сприяти реалізації функції 

парламентського контролю Верховною Радою України і її органами;  

10) забезпечувати представництво Верховної Ради України в 

Конституційному Суді України та інших судових органах при розгляді справ;  

11) встановлювати та розвивати зв’язки з відповідними службами 

парламентів зарубіжних країн з питань парламентського права, розвитку і 

вдосконалення законодавства, законопроектної роботи, обміну досвідом;  

12) готувати узагальнюючі матеріали і пропозиції для Верховної Ради 

України та її керівництва щодо вдосконалення роботи Апарату; 1 

3) здійснювати експертизу пропозицій Президента України до 

прийнятих Верховною Радою України законів;  

14) готувати за дорученням керівництва Верховної Ради України 

висновки з окремих правових питань [48].  

З наведених положень вбачається, що окрім, власне, нормотворчої 

діяльності, відповідні органи державної влади у процесі систематизації 

законодавства проводять значну науково та правову роботу, яка й дозволяє 

ефективно забезпечувати проведення різноманітних видів (форм) 

систематизації законодавства України про соціальне забезпечення.  

Таким чином, йдеться про офіційну систематизацію, яка, як правило, 

завершується прийняттям нормативно-правового акта. Отже, спеціальним 

суб’єктом систематизації соціального законодавства України є суб’єкти 

публічної влади України, які відповідно до норм законодавства України 

уповноважені здійснювати консолідацію або кодифікацію законодавства 

України шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів або ж 

здійснювати облік чи інкорпорацію соціального законодавства. 

У науковій юридичній літературі наголошується на тому, що 

неофіційна систематизація реалізується суб’єктами, які не мають відповідних 
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повноважень поза їхньою компетенцією. Її результати мають довідково-

інформаційний характер і не можуть бути застосовані у процесі вирішення 

справ юридичного характеру. На нинішній час упорядкування усієї кількості 

законодавства проводиться безпосередньо завдяки неофіційної 

систематизації, наслідком чого є видання збірників найбільш вагомих 

законодавчих актів [49, с. 5].  

Тобто специфіку неофіційної систематизації можна пояснити 

наступним чином: по-перше, неофіційна систематизація має довідково-

інформаційний характер, а не нормативно-правовий характер; по-друге, 

неофіційна систематизація не може бути використана для вирішення справ 

юридичного характеру; по-третє, неофіційна систематизація здійснюється у 

конкретних формах; по-четверте, результатом неофіційної систематизації є 

видання збірників законодавчих актів, а не прийняття нормативно-правових 

актів; по-п’яте, суб’єкти неофіційної систематизації можуть мати не лише 

законодавчі повноваження. Окремі із зазначених особливостей, на нашу 

думку, варто роз’яснити додатково. Так, суб’єктами таких видів діяльності, 

як облік та інкорпорація, може бути будь-хто: органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади, наукові установи, групи вчених та практиків, 

видавництва, інші підприємства, установи, організації (юридичні особи), а 

також фізичні особи (облік та інкорпорація можуть мати офіційний та 

неофіційний характер, результатом цих видів діяльності є певним чином 

упорядкована інформація про законодавство, про нормативно-правові акти: в 

журналі, картотеці, електронному вигляді, у вигляді збірника або зібрання 

законодавства тощо) [50, с. 20].  

Таким чином, загальним суб’єктом систематизації соціального 

законодавства України є будь-яка фізична, юридична або інша особа, яка 

здійснює упорядкування соціального законодавства України у формі 

інкорпорації та/або обліку на власний розсуд.  
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З даного приводу слід наголосити на тому, що офіційний та 

неофіційний характер систематизації чітко розмежовуються за формами 

(видами). Наприклад, з урахуванням того, що законодавством України 

прийняття нових законодавчих актів (до числа яких належать консолідовані 

та кодифіковані законодавчі акти) віднесено до виключної компетенції 

Верховної Ради України, то така діяльність по систематизації соціального 

законодавства має офіційний характер і полягає у прийнятті нового 

нормативно-правового акта, який є обов’язковим до виконання. Щодо інших 

форм (видів) систематизації законодавства, то вони можуть мати і офіційний, 

і неофіційний характер.  

2. Цілеспрямованість систематизації соціального законодавства 

України на облік, удосконалення та оновлення нормативних приписів 

через видання збірників соціального законодавства, бази даних 

відповідного законодавства, консолідованих та/або кодифікованих 

нормативно-правових актів соціального законодавства. 

Систематизація є доволі складним та тривалим процесом, який 

потребує залучення досить багатьох висококваліфікованих фахівців-

правників у відповідній галузі юридичної науки, а також використання знань 

практикуючих юристів для її проведення.  

Розвиток законодавства України, що відбувається відповідно до 

розвитку суспільних відносин та усвідомлення його змістовних особливостей 

суб’єктами законодавчої ініціативи, відбувається циклічно. На одному етапі 

законодавець, наздоганяючи потреби суспільного розвитку, створює 

численні нормативно-правові акти, не вдаючись до проблематики їх 

системно структурної гармонізації. Через певний час, коли практикою 

правозастосування з’ясовуються численні дефекти такого законодавства, 

законодавець змушений зосередитись на систематизації накопиченого 

нормативного матеріалу, нормативно-правових джерел. Кодифікація 

законодавства в цьому контексті є найвищою формою систематизації, адже 
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вона не тільки є засобом усунення дефектів та спрощення використання 

джерелами законодавства, а й засобом і нагодою модернізації змісту 

законодавства, знаходження впливу нормативного регулювання на суспільні 

відносини. Невпорядкованість законодавства призводить до неефективності 

правового простору в країні. Метою кодифікації є стабілізація законодавства, 

яка виявляється у закріпленні у кодифікаційному акті як результаті 

кодифікації лише стабільних норм, розрахованих на достатньо тривалий 

період часу [51, с. 13].  

Тобто йдеться про те, що постійна мінливість суспільного життя, 

розвиток законодавства тощо потребує систематичного оновлення правових 

норм, яке має здійснюватися за допомогою систематизації, котра полягає у 

перегляді правових норм: визначення ступня їх актуальності, вилучення 

застарілих приписів, запровадження нових норм, удосконалення вже діючих 

положень та інше. У сфері правового регулювання соціального забезпечення 

наведене відіграє важливу роль з огляду на кількість нормативно-правових 

актів із відповідних питань, внесення до них постійних змін та доповнень. 

Результатом систематизації є створення збірника соціального 

законодавства за певним системоутворюючим критерієм (алфавітом, роком 

видання акта, суб’єктом видання, підгалуззю права соціального забезпечення 

тощо) або створення консолідованого чи кодифікованого нормативно-

правового акта. Слід відзначити, що на сьогодні зустрічаються найчастіше 

саме інкорпораційні збірники законодавства, оскільки кодифікувати чи 

консолідувати на сучасному етапі розвитку суспільних відносин у нашій 

державі відповідні нормативні приписи не вдається, що є істотним 

недоліком.  

Питання ознак кодифікованого акта також не цілком коректно 

досліджені у правовій науці. Так, О.Я. Рогач розподіляє риси кодифікованого 

акта на внутрішні (оптимізація регулювання суспільних відносин, всеосяжне 

вирішення головних питань правового регулювання конкретної сфери 
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суспільних відносин, логіка довершеності, взаємоузгодженість, внутрішня 

скоригованість та системність, регулювання вагомої, досить широкої сфери 

суспільних відносин, ядрове (основне) позиціонування у системі 

нормативно-правових актів іншої галузі законодавства) та зовнішні 

(специфіка структури: Загальна частина та Особлива частина, широка 

об’ємність, складна побудова структури, чимала тривалість) [52, с. 12].  

Внутрішні ознаки згідно з таким підходом пов’язані із його змістом, а 

зовнішні ознаки – із особливостями кодифікованого нормативно-правового 

акта, пов’язаними із його обсягом, структурою та терміном дії. Звернемо 

увагу на те, що більшість із вказаних ознак мають загальний характер, тобто 

за їх допомогою можна охарактеризувати як кодифікований, так і будь-який 

інший нормативно-правовий акт. Тож такий підхід є доволі неоднозначним. 

З одного боку, виділені ознаки дозволяють охарактеризувати сутність 

кодифікованих нормативно-правових актів, а з іншого боку, більшість з 

вказаних ознак не є специфічними для кодифікованих актів.  

Автори посібника «Кодифікація законодавства України: теорія, 

методологія, техніка» вказують на наступні ознаки кодифікованих актів:                    

по-перше, формулювання положень кодифікованого акта як продукта 

упорядкування предмета кодифікації мають вторинний характер (на нашу 

думку, це означає, що кодифікований нормативно-правовий акт 

розробляється на основі норм, які вже об’єктивно існують та урегульовують 

відповідні суспільні відносини); по-друге, підвищена стабільність 

кодифікованого акта за рахунок зведення та узагальнення усталених 

положень і невключення в акт положень тимчасового характеру (з нашої 

точки зору, дана ознака полягає у тому, що у процесі кодифікації 

здійснюється процес упорядкування, удосконалення та зведення тих 

положень, які мають усталений характер, а положення тимчасового 

характеру не включаються до змісту кодифікованого нормативно-правового 

акта); по-третє, базовий (доцентровий) характер кодифікованого акта 

стосовно інших актів відповідної підсистеми законодавства (на нашу думку, 
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це означає, що інші акти законодавства у відповідній сфері мають 

функціонувати в режимі підсилення положень кодифікованого акта та бути 

приведені у відповідність з ним); по-четверте, зміст кодифікованого акта має 

бути відносно завершеним, тобто системним (такий акт повинен бути 

логічно узгодженим, його зміст покликаний системно й вичерпно 

регулювати певну сферу суспільних відносин на рівні певної галузі); по-

п’яте, незначна кількість відсилань до більш загальних нормативних актів (як 

нами відзначалось, кодифікований акт є доцентровим відносно усіх інших 

нормативно-правових актів галузі) [53, с. 84, 89].  

На нашу думку, такий підхід є значно вдалішим, аніж попередньо 

проаналізований, адже дослідниками виділено саме ті ознаки кодифікованих 

нормативно-правових актів, які дозволяють їх відрізняти від інших 

нормативно-правових актів національного законодавства, а тому такий 

підхід, на нашу думку, є вдалішим за попередньо проаналізований. 

Б.В. Малишев виділив наступні ознаки кодифікованого закону [54, с. 

24]:  

по-перше, кодифікований закон є системоутворюючим по відношенню 

до інших нормативно-правових актів, які урегульовують певну сферу 

суспільних відносин, адже встановлює принципи, засади регулювання певної 

сфери суспільних відносин (як нами вже відзначалось, кодифіковані 

нормативно-правові акти є базовими по відношенню до інших нормативно-

правових актів певної галузі);                

по-друге, кодифікований закон включає значну кількість норм з 

найвищим рівнем абстракції: норми-принципи, норми-засади, норми-цілі 

тощо (у даному контексті звернемо увагу на те, що такі норми можуть 

закріплюватись і не в кодифікованих законах, проте саме в кодексах їхня 

кількість є найбільшою);  

по-третє, до змісту кодифікованого закону належать норми, які прямо 

чи опосередковано вказують на вищу юридичну або ієрархічну силу закону в 
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порівнянні з іншими нормативно-правовими актами, які урегульовують 

певну сферу суспільних відносин (в основі даної ознаки також перебуває 

базовість кодифікованих нормативно-правових актів для усієї сфери у 

цілому);  

по-четверте, кодифікований закон виступає базою для прийняття інших 

законів, що регулюють певну сферу відносин (тобто кодифікований закон 

закріплює найзагальніші положення, які стосуються певної сфери суспільних 

відносин, а вже інші нормативно-правові акти можуть детально розкривати 

регламентацію окремих із них);  

по-п’яте, зміна положень кодифікованого закону тягне за собою 

обов’язкове внесення змін до всіх інших законів, які регулюють цю сферу 

суспільних відносин (оскільки інші нормативно-правові акти, які регулюють 

певну сферу суспільних відносин, приймаються на основі кодифікованого 

акта, або приводяться у відповідність із його змістом, у подальшому їхні 

положення мають бути узгодженими);  

по-шосте, кодифікований закон у назві має спеціальний 

узагальнюючий термін, а саме «кодекс» (дане правило засвідчують назви 

кодифікованих законів, прийнятих в Україні: Бюджетний кодекс України; 

Виборчий кодекс України; Водний кодекс України; Господарський кодекс 

України; Господарський процесуальний кодекс України; Земельний кодекс 

України; Кодекс адміністративного судочинства України; Кодекс законів про 

працю України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

Кримінальний кодекс України; Кримінальний процесуальний кодекс 

України; Кримінально-виконавчий кодекс України; Митний кодекс України; 

Податковий кодекс України; Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс 

України; Цивільний процесуальний кодекс України тощо) [54, с. 24].  

На нашу думку, такий підхід також має спеціальний характер, адже 

дослідником виділено ті ознаки, які характеризують саме кодифіковані 

нормативно-правові акти. Сутність даних ознак зводиться до того, що кодекс 
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– це системоутворюючий документ по відношенню до інших законів, які 

регулюють певну сферу суспільних відносин, тому він закріплює 

фундаментальні положення для цієї сфери, а його положення 

характеризуються високим рівнем узагальнення. Також кодекс має 

системоутворюючий характер для галузі, а усі інші акти законодавства 

приймаються у відповідності із його положеннями, а отже, внесення будь-

яких змін до кодексу означає необхідність внесення змін до інших актів 

законодавства. Тому даний підхід також відзначимо як коректний.  

Аналіз особливостей кодифікації соціального законодавства України 

вітчизняні науковці переважно здійснюють через призму її проблематики. 

Варто відштовхуватись від того, що соціальне законодавство України не 

кодифіковане, тому, аналізуючи особливості кодифікації соціального 

законодавства, вітчизняні науковці переважно беруть до уваги ті 

особливості, які ускладнюють на даному етапі кодифікацію соціального 

законодавства України. Так, О.В. Тищенко наголошує на тому, що практичні 

складнощі в реалізації ефективної кодифікації соціального законодавства 

обумовлені факторами хаотичної розпорошеності чинного соціального 

законодавства України, відсутності системного підходу в правовому 

регулюванні соціального забезпечення населення, неузгодженості багатьох 

норм соціального законодавства [40, с. 151].  

Тобто, враховуючи те, що соціальне законодавство України на сьогодні 

не є кодифікованим, особливості кодифікації соціального законодавства 

розглядаються О.В. Тищенко через призму тих проблем, які не дозволяють 

на даному етапі провести кодифікацію. Наприклад, дослідницею 

відзначається неузгодженість багатьох норм соціального законодавства. Це 

дійсно так, оскільки існуючий на сьогодні величезний масив нормативно-

правових актів соціального законодавства ускладнює кодифікацію 

соціального законодавства.  
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В.В. Андріїв також цілком слушно акцентує увагу на тому, що існує 

велика кількість недоліків у соціальному законодавстві, а саме: значна 

нестабільність, бо акти, що його стосуються, постійно зазнають чисельних 

змін і доповнень; безсистемність і брак єдиної термінології, коли одні й ті ж 

поняття формулюються по-різному; порушення одностайності державної 

системи соціального страхування; відсутність в значній кількості випадків 

внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв’язків між правовими нормами, що 

регулюють відносини із соціального страхування; збільшення кількості 

бланкетних норм, посилення декларативності у правовому регламентуванні 

вказаних відносин тощо [55, с. 112].  

Зробимо висновок, що дане питання розглядається В.В. Андріївим 

схожим чином, а перелік виділених особливостей також характеризує ту 

специфіку, яка на сьогодні, з одного боку, ускладнює кодифікацію 

соціального законодавства, а з іншого – обумовлює її актуальність. 

Наприклад, дослідник відзначає, що акти соціального законодавства є 

нестабільними і постійно зазнають чисельних змін і доповнень. У контексті 

кодифікації соціального законодавства це означає, що дана проблема може 

бути вирішена шляхом кодифікації, проте для цього законодавець має 

передусім узгодити зміст норм різних нормативно-правових актів, лише уже 

в узгодженому вигляді такі норми можуть бути систематизовані. Схожий 

вплив на кодифікацію соціального законодавства має й кожна інша виділена 

автором проблема. 

Підсумовуючи проведене дослідження, наведемо підхід Ю.В. 

Васильєвої, яка дійшла висновку про безсистемність, суперечливість та 

складність у застосуванні соціального законодавства. Із точки зору 

дослідниці, сучасний стан соціального законодавства є таким, що адекватну 

оцінку його ефективності можуть надати лише фахівці. І при цьому криза 

соціального законодавства є такою, що для її вирішення недостатньо заходів 

щодо його впорядкування −  необхідно істотно переглянути все галузеве 

законодавство [56, с. 3].  
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Таким чином, сучасний стан нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері соціального забезпечення в Україні 

характеризується відсутністю будь-якої систематизації законодавства, а 

розпорошеність нормативно-правової бази, з одного боку, зумовлює 

необхідність оперативного проведення систематизації, а з іншого – істотним 

чином ускладнює здійснення відповідного виду діяльності з упорядкування 

нормативних приписів. 

І.М. Рудяга наголошує на тому, що потреба в систематизації 

нормативно-правових актів обумовлена необхідністю ведення обліку 

розвитку законодавства і здійснення контролю над ним. Також у процесі 

систематизації нормативно-правових актів обов’язково важливо забезпечити 

узгодженість й взаємозалежність різних його частин. Тож процес 

систематизації нормативно-правових актів розглядається дослідницею як 

важлива умова правильного з’ясування і застосування норм права 

державними органами, а також як інструмент, який сприяє розумінню 

законодавства як єдиного цілого [57, с. 222].  

Отже, досліджувана категорія опосередковує стан сучасного 

законодавства України, його обсяг, точний перелік нормативно-правових 

актів, їх кількість, ієрархічну структуру тощо, що впливає на можливість 

ефективного користування нормативно-правовою базою, встановлення 

недоліків юридичної техніки, з’ясування прогалин, встановлення застарілих 

норм тощо. Тобто систематизація відіграє особливо важливу роль у 

регулюванні суспільних відносин, а також нормотворчій діяльності 

уповноважених суб’єктів, проведенні доктринальних досліджень у сфері 

права.  

У науковій літературі з проблематики права соціального забезпечення 

наголошується на тому, що криза соціального законодавства досягла таких 

масштабів, що потребує не стільки упорядкування, скільки суттєвого 
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перегляду всього галузевого законодавства, результатом якого може стати 

єдиний кодифікований акт [58, с. 87].  

З наведеного вбачається, що на сьогодні у сфері нормативної 

регламентації відносин соціального забезпечення наявні численні негативні 

тенденції, які ускладнюють як правозастосовну діяльність, так і 

законотворчу, оскільки має місце дублювання нормативних приписів, 

створення значного масиву правових норм тощо. 

І.В. Марченко наголошує на тому, що метою систематизації може бути 

створення єдиного зведеного акта, що на основі загальних принципів вперше 

або по-новому буде регулювати певну галузь суспільних відносин. Проте 

систематизація може переслідувати й інші завдання, зокрема завдання 

впорядкування законодавства без зміни його змісту. У такому разі зміст 

нормативного матеріалу, який лягає в основу систематизації, максимально 

ретельно аналізується і з його змісту усувається все, що створює труднощі 

для застосування законодавства на практиці [59, с. 348].  

Таким чином, систематизація відіграє надзвичайно важливу роль у 

регламентації суспільних відносин, що виражається у процесі створення 

зручної нормативно-правової бази – формування єдиного кодифікованого 

нормативного акта або ж декількох нормативних документів, які 

регламентують певну сфері суспільних відносин. Наведене створює умови 

для зручного пошуку необхідної норми матеріального і процесуального 

права для їх оперативного застосування до конкретних ситуацій, можливості 

швидкого внесення змін до нормативно-правової бази, уникнення повторень, 

прогалин та інших недоліків юридичної техніки тощо. 

Слід відзначити, що для характеристики систематизації соціального 

законодавства України вагоме значення має визначення переліку ознак, які 

розкривають сутність та зміст вказаної правової категорії. Незважаючи на 

істотне доктринальне значення характеризуючих певне юридичне явище або 
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процес рис, останні в наукових правових джерелах не дістали комплексного 

та системного вирішення. 

На переконання Н.Р. Нижник, виходячи з того, що однією із основних 

ознак кодифікації є перегляд законодавства, внаслідок якого розрізнені акти 

змінюються єдиним, логічно побудованим актом, а малоефективні, застарілі 

норми втрачають свою дію, створюються і закріплюються нові норми й 

інститути [58, с. 88].  

Вказана ознака є актуальною і для інших видів систематизації 

законодавства, зокрема консолідації та інкорпорації, але в останніх видах 

вона набуває дещо іншої форми вираження та характеру, які й обумовлені їх 

цілями, завданнями та специфікою, на відміну від кодифікації. 

3. Комплексний характер систематизації соціального 

законодавства. Як уже зазначалося, систематизація може стосуватися 

найрізноманітніших сфер суспільного життя, в тому числі й законодавства. 

Водночас законодавство нашої держави є надзвичайно складним та 

об’ємним, що зумовлює необхідність проведення його систематизації за 

певними критеріями, одним з яких є предмет правового регулювання, тобто 

та або інша сфера суспільних відносин. 

У відповідності з рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України 

(справа про тлумачення терміна «законодавство») від 09 липня 1998 року № 

12-рп/98 термін «законодавство» потрібно розуміти так, що ним 

охоплюються закони України, чинні   міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких  надана  Верховною Радою  України, а  також постанови  

Верховної  Ради  України,  укази  Президента   України, декрети і постанови 

Кабінету Міністрів України,  прийняті в межах їх повноважень та відповідно  

до  Конституції  України  і  законів України [60].  З наведеного рішення 

єдиного органу конституційної юрисдикції України вбачається, що 
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законодавство включає до свого обсягу як законодавчі акти, так і підзаконні 

нормативно-правові акти. Таким чином, ведучи мову про систематизацію 

соціального законодавства, слід брати до уваги і закони, і підзаконні 

нормативні документи, які регулюють досліджувану сферу суспільних 

відносин. 

У доктринальних джерелах право соціального забезпечення 

пропонують визначати як сукупність правових норм, спрямованих на 

урегулювання соціально-забезпечувальних відносин у певних організаційно-

правових формах, визначених законодавчо стосовно певних категорій 

громадян [61, с. 7].  

Відзначимо, що такий підхід знайшов підтримку у працях багатьох 

науковців, тобто право соціального забезпечення передусім трактується як 

сукупність норм, які урегульовують правовідносини соціального 

забезпечення. Такі норми на сьогодні закріплюються у великій кількості 

нормативно-правових актів, наприклад, у законах України «Про пенсійне 

забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про статус ветеранів війни, 

гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII [3], «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63] та десятках інших нормативно-правових актів. Прикладами 

організаційно-правових форм, які використовуються у соціально-

забезпечувальних правовідносинах, є пенсія, різні види матеріальної 

допомоги, субсидії тощо. Формулювання «визначених законодавчо стосовно 

певних категорій громадян» можна пояснити наступним чином: такими 

категоріями є громадяни, які потребують соціального забезпечення через 

вплив на них соціальних ризиків, таких як хвороба, нещасний випадок на 

виробництві, інвалідність, безробіття, старість, втрата годувальника тощо. 
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Щодо категорії «соціальне забезпечення», то в науковій літературі 

існують декілька підходів до її визначення. Наприклад, С.О. Устинов 

тлумачить соціальне забезпечення як «організаційно-правову діяльність 

держави, спрямовану на матеріальне забезпечення громадян у випадку 

настання обумовлених законодавством соціальних ризиків за рахунок фондів 

соціального страхування та виплат із Державного та місцевих бюджетів й 

інших обумовлених законодавством коштів» [64, с. 93-94].  

Звернемо увагу на те, що якщо право соціального забезпечення 

розглядається як сукупність правових норм, то соціальне забезпечення – це 

передусім діяльність держави. Дана діяльність полягає у наданні соціального 

захисту тим категоріям осіб, які зазнали впливу соціальних ризиків і не 

мають можливості самостійно забезпечувати своє існування на належному 

рівні.   

Іншим підходом, який використовується науковцями, є тлумачення 

поняття «соціальне забезпечення» як системи матеріального забезпечення чи 

обслуговування громадян у старості, у випадку захворювання, інвалідності, 

безробіття, у разі втрати годувальника, виховання дітей і в інших 

установлених законодавством випадках [65, c. 7].  

З наведеного вбачається, що право соціального забезпечення 

опосередковує собою всі нормативні приписи у сфері всіх видів соціального 

страхування та соціального обслуговування громадян, відповідно, 

систематизації підлягають всі законодавчі та підзаконні нормативно-правові 

акти України, які здійснюють нормативну регламентацію суспільних 

відносин у галузі соціального страхування й обслуговування фізичних осіб. 

4. Наявність відокремленої сфери суспільних відносин – 

соціального забезпечення – для здійснення систематизації правових 

норм, які її регулюють. 
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К.Б. Пивоварська, розглянувши різні погляди науковців на предмет 

права соціального забезпечення, зробила висновок про те, що нині до 

предмета галузі соціального забезпечення входять такі групи відносин:  

1) соціально-забезпечувальні відносини з приводу матеріального 

забезпечення громадян (членів їх сімей) у разі настання обставин, які 

суспільством та державою визнані соціально значимими (соціальні ризики);  

2) процедурні відносини, які виникають при встановленні певних 

юридичних фактів;  

3) процесуальні відносини, що виникають при розв’язанні питань 

соціального забезпечення у судовому порядку;  

4) соціально-страхові відносини, які діють у сфері 

загальнообов’язкового соціального страхування [66, с. 296-299].  

Соціально-забезпечувальні відносини з приводу матеріального 

забезпечення громадян виникають у тому випадку, коли громадяни, які 

потребують соціального забезпечення через вплив на них соціальних ризиків, 

таких як хвороба, нещасний випадок на виробництві, інвалідність, 

безробіття, старість, втрата годувальника тощо, отримують соціальний захист 

від держави. Власне, це правовідносини отримання соціального 

забезпечення. Другий виділений вид правовідносин – процедурні 

правовідносини, виникнення яких пов’язане із встановленням певних 

юридичних фактів. Прикладом таких правовідносин є встановлення стажу 

роботи особи, який впливає на нарахування їй пенсії, чи встановлення факту 

нещасного випадку на виробництві, через який особа втратила 

працездатність. Третій вид соціально-забезпечувальних відносин пов’язаний 

із вирішенням питань соціального забезпечення у судовому порядку. 

Зазначимо, що у судовому порядку можуть, у тому числі, встановлюватись 

юридичні факти, необхідні для призначення того чи іншого виду соціального 

забезпечення, або вирішуватись інші питання, важливі для отримання 

особою належного їй соціального захисту. Останній вид соціально-
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забезпечувальних відносин – це правовідносини у сфері 

загальнообов’язкового соціального страхування. В Україні вже не один рік 

діє Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62].  

Виходячи із його змісту, ми можемо виокремити такі соціально-

забезпечувальні правовідносини: із сплати страхових внесків; із отримання 

матеріального забезпечення чи соціальних послуг, передбачених чинним 

законодавством.  

Б.І. Сташків до предмета правового регулювання включає більш 

широкий перелік відносин, пояснюючи це широким розумінням концепції 

соціального забезпечення. Серед таких відносин він виділяє відносини з 

приводу формування соціальних фондів, пенсійні відносини, відносини із 

забезпечення допомогами, відносини щодо надання соціальних послуг, щодо 

здійснення компенсаційних виплат, надання субсидій та пільг, процедурні 

відносини та інші [67, с.74-76].  

Водночас запропонована вченим деталізація предмета правового 

регулювання права соціального забезпечення є надмірною, оскільки 

ускладнює дослідження даного питання. 

На переконання І.М. Сироти, предметом галузі права соціального 

забезпечення є відносини із соціального забезпечення. Усі вони якісно 

однорідні, оскільки виникають із приводу надання громадянам різних видів 

соціальних послуг, передбачених законодавством. Ці відносини до 

визначеного моменту розвивалися в рамках традиційних галузей права: 

трудового, адміністративного, фінансового, але під впливом великого 

законодавчого матеріалу, що відображає особливості соціального 

забезпечення, вони досягли такої високої зрілості, що відділилися від 

«материнських» галузей права й утворили компактний предмет нової галузі 

права [68, с. 11-12].  
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Прикладом таких правовідносин, зокрема, можуть бути соціально-

забезпечувальні відносини із матеріального забезпечення громадян у разі 

впливу на них соціальних ризиків чи соціально-забезпечувальні відносини із 

соціального страхування. На сьогодні їх специфіка обумовлена тим, що вони 

урегульовуються нормами соціального законодавства і в сукупності 

становлять предмет права соціального забезпечення. 

А.А. Казанчан, визначаючи предмет правового регулювання права 

соціального забезпечення України, встановив, що його становлять соціально-

забезпечувальні відносини, тобто відносини з приводу матеріального 

забезпечення та обслуговування непрацездатних громадян у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття, у старості та в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством України, а також деякі інші відносини, пов’язані з соціально-

забезпечувальними відносинами [69].  

Звернемо увагу на те, що предмет галузі права соціального 

забезпечення та предмет правового регулювання права соціального 

забезпечення України визначаються у науковій літературі однаково. Також 

схожим чином визначається і «предмет правового регулювання галузі 

соціального забезпечення».  

Так, Н.В. Дараганова до предмета правового регулювання галузі 

соціального забезпечення відносить стійкі, якісно однорідні суспільні 

відносини, які урегульовуються нормами галузі права соціального 

забезпечення. До кола суспільних відносин, які охоплюються правом 

соціального забезпечення, дослідницею віднесено правовідносини, пов’язані 

з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (пенсійні 

правовідносини, правовідносини, пов’язані із страхуванням на випадок 

безробіття та інші види правовідносин), процедурні правовідносини, 

правовідносини із надання різноманітних пільг та видів допомоги, які не 
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увійшли до загальнообов’язкового державного соціального страхування [70, 

с. 37].  

Таким чином, передумовою для проведення систематизації соціального 

законодавства України є наявність сфери суспільних відносин, яка 

відокремлена від інших суміжних категорій за критерієм предмета правового 

регулювання.  

5. Врахування міжнародних стандартів при здійсненні 

систематизації соціального законодавства України.  

У науковій юридичній літературі наголошується на тому, що, оскільки 

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 року [71], яка 

ратифікована нашою державою в 2006 році Законом України від 14 вересня 

2006 року [72], передбачає  обов’язок підтримувати систему соціального 

забезпечення на задовільному рівні, принаймні на такому, який дорівнює 

рівню, необхідному для ратифікації Європейського кодексу соціального 

забезпечення, а також докладати зусиль для поступового піднесення системи 

соціального забезпечення на більш високий рівень (ст. 12) [71], то одним із 

пріоритетних напрямів розвитку соціального законодавства України є його 

систематизація з урахуванням європейських і міжнародних стандартів [73, с. 

171].  

Таким чином, систематизація має проводитися у відповідності з 

європейськими стандартами, тобто її результатом має бути таке узагальнення 

правових приписів, яке б враховувало міжнародні зобов’язання України та 

вимоги європейського соціального законодавства. 

Систематизація соціального законодавства України є важливою 

складовою розвитку нашої держави як правової, демократичної та соціальної. 

Здійснення відповідної діяльності дозволяє забезпечити ведення обліку та 

стану сучасної нормативно-правової бази з відповідних питань, визначати її 

позитивні та слабкі сторони, перспективи удосконалення через форми (види) 
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систематизації з метою забезпечення ефективної нормативної регламентації 

суспільних відносин у галузі соціального забезпечення.  

 

1.2 Генезис систематизації соціального законодавства  

 

Потреба у необхідності створення системи соціального забезпечення 

громадян на державному рівні обумовила розвиток відповідного 

законодавства з моменту появи держави як способу організації публічної 

влади. В стародавні часи соціальне забезпечення істотним чином 

відрізнялося від сучасного його розуміння, що обумовлено дією 

найрізноманітніших соціально-економічних та політичних чинників. Згодом 

у зв’язку з ускладненням суспільного життя система соціального 

забезпечення поступово починала удосконалюватися, що неодмінно 

впливало й на формування відповідної нормативно-правової бази з означених 

питань.  

Протягом досить тривалого періоду історичного виникнення на теренах 

сучасної України нормативної регламентації соціального забезпечення 

громадян були наявні різні часові проміжки, під час яких відповідне 

законодавство зазнавало кардинальних змін та трансформацій під впливом 

соціальних, економічних, політичних, військових та інших чинників. Таким 

чином, розвиток нормативно-правового регулювання соціального 

забезпечення на українських землях відбувався нерівномірно, пройшов 

складний та тривалий шлях , а тому вивчення і з’ясування його ключових 

характеристик має важливе значення як для встановлення ретроспективних 

особливостей, так і прогнозування майбутнього розвитку правових приписів 

із досліджуваної проблематики.  

Висвітлення актуальних проблем історичного становлення 

нормативно-правової бази у сфері соціального забезпечення має важливе 

доктринальне та практичне значення, оскільки визначити фактори впливу на 
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стан нормативної регламентації, специфіку виникнення та зникнення тих або 

інших правових інститутів у межах вказаної галузі законодавства, встановити 

закономірності розвитку правових приписів тощо неможливо без 

дослідження попереднього досвіду.  

Проблематика історичного генезису систематизації соціального 

законодавства на території сучасної Української держави вивчалася 

численними вченими-правниками, зокрема слід відзначити внесок таких з 

них, як В.М. Андріїв, Д.В. Божко, Н.Б. Болотіна, К.В. Бориченко, 

Ю.В. Васильєва, В.С. Венедіктов, Т.Ю. Возгріна, О.В. Гаряча, Є.А. Гетьман, 

О.О. Гірник, А.В. Гончаров, І.О. Гуменюк, М.А. Дейнега, К.В. Дубич, 

І.З. Ковалів, О.Л. Кучма, І.І. Мигович, В.П. Мєльніков, Б.О. Надточій, 

Н.Р. Нижник, І.В. Новосельська, О.Є. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, О.В. Сімкіна, Б.І. Сташків, 

Н.М. Стаховська, О.В. Тищенко, І.С. Ярошенко, О.М. Ярошенко та деякі 

інші.  

Незважаючи на те, що питання ретроспективного розвитку 

нормативно-правової бази щодо соціального забезпечення достатньо 

досліджені у вітчизняній науковій юридичній літературі, в доктринальних 

джерелах не знайшли свого достатнього висвітлення особливості проведення 

систематизації відповідного законодавства. За таких обставин доцільно 

проаналізувати історичне становлення здійснення систематизації соціального 

законодавства на території сучасної України та встановити його особливості 

на кожному з її етапів.  

У науковій літературі з проблематики права соціального забезпечення 

наводяться різні підходи щодо періодизації ретроспективного становлення 

соціального законодавства, що, відповідно, й характеризує різні етапи 

здійснення його систематизації. Так, на переконання Т.Ю. Возгріної, 

вивчення історичного досвіду у сфері соціального забезпечення дозволило 

виділити три основних етапи його розвитку [74, с. 174]:  
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1) зародження правового регулювання соціального забезпечення 

(період до 1917 року);  

2) становлення соціального законодавства в радянський період;  

3) розвиток національного законодавства в період незалежності 

України [74, с. 174].  

Таким чином, мова йде про дореволюційний, радянський та період 

незалежності України. Вказана позиція відповідає загалом розвитку 

державності на території сучасних українських земель, але її недоліком є те, 

що вона не враховує перебування частини території сучасної України під 

владою інших держав, наприклад, Польщі, Угорщини, Румунії тощо. Крім 

того, дореволюційний період визначений надзвичайно широко, хоча розвиток 

відповідного законодавства від найдавніших часів і до 1917 року був 

нерівномірний, а тому навряд чи є доцільність у застосуванні такої 

періодизації. 

А.В. Гончаров пропонує такий історичний поділ розвитку інституту 

соціального захисту населення:  

1) давньоруський період у сфері благодійності (VI ст. – середина XIV 

ст.);  

2) період дії литовсько-польського законодавства в сфері благодійності 

(друга половина XIV ст. – середина XVI ст.);  

3) період дії російського та австрійського законодавства в сфері 

соціального захисту населення (XVIII ст. – початок XX ст.);  

4) право соціального захисту населення періоду відродження 

української національної держави і права (1917-1921 рр.);  

5) право соціального захисту населення у період становлення і 

розвитку України з 1917 року як радянської республіки, а з 1922 року – як 

союзної радянської республіки у складі СРСР (1917-1991 рр.);  
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6) право соціального захисту населення періоду розбудови та розвитку 

сучасної Української держави [75, с. 105-106].  

Вказана періодизація також базується на розвитку державності на 

території сучасної України, однак є ширшою, ніж запропонована 

Т.Ю. Возгріною [74, с. 174], оскільки передбачає формування відповідного 

законодавства у часи Київської Русі, панування на українських землях 

Великого князівства Литовського, входження відповідних територій до 

Російської та Австрійської імперій тощо. Така періодизація дозволяє 

простежити розвиток відповідного законодавств у поєднання з розвитком 

державності, однак її недоліком є те, що вона не розкриває особливостей 

становлення, власне, інститутів соціального забезпечення, а як наслідок – і 

розвиток законодавчої бази, що включає й здійснення його систематизації. 

У науковій юридичній літературі з проблематики соціального 

забезпечення наявні й розробки щодо окремих часових періодів або 

інститутів соціального забезпечення на теренах сучасної України. Зокрема 

Д.В. Божко, досліджуючи проблематику історії становлення соціального 

забезпечення у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності як одного з 

інститутів соціального забезпечення, виділяє такі основні етапи його 

формування:  

1) Х ст. – ХVI ст. – проста (неорганізована) добродійність, що 

характеризується сліпою роздачею милостині окремими «нищелюбцами», 

відсутністю мети добродійності, переважаючою роллю церкви у справі 

турботи про жебраків;  

2) ХVI-ХVII століття – суспільне піклування, за якого добродійність 

набуває організованої форми на основі усвідомлення солідарності між 

членами громади, турботи  держави про благо бідуючих з метою принесення 

суспільної користі;  

3) ХVIII ст. – 1917 р. – державне опікування, в процесі якого виникає 

цілісність системи суспільного піклування під суворим контролем держави, 
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створюються спеціальні державні установи, з’являється соціальне 

страхування;  

4) 1917-1991 рр. –  соціальне забезпечення, яке характеризується 

формуванням системи загального й універсального соціального забезпечення 

з використанням широкої натуралізації (до певного періоду часу), 

зникненням добродійності, а згодом повною відповідальністю держави за 

соціальне забезпечення, розвиток обов’язкового соціального страхування і 

солідарного пенсійного забезпечення;  

5) з 1992 р. – до сьогодення – соціальний захист, що передбачає 

відмову від загального соціального забезпечення, появу програм адресної 

соціальної допомоги, поступовий перехід до солідарно-накопичувальної 

пенсійної системи [76, с. 112-113].  

З аналізу наведеної періодизації вбачається, що в її основі лежить 

сутність соціальної політики держави (публічної влади) у той або інший 

період часу. Вивчення історичного досвіду свідчить, що розвиток сутності 

соціальної сфери не завжди точно співпадає з розвитком державності. Крім 

того, така періодизація дозволяє простежити становлення та трансформацію 

соціального забезпечення від найдавніших часів до сьогодення з прив’язкою 

до конкретного часового періоду та державного утворення.  

К.В. Бориченко, розглядаючи питання становлення законодавства у 

сфері соціального захисту сімей з дітьми, пропонує умовно поділяти його на 

п’ять етапів: перший етап (початок IХ ст. – ХIV ст.), який характеризується 

епізодичністю соціального захисту сімей з дітьми та обмеженістю 

закріплених форм його здійснення; другий етап  (XIV ст. – XVII ст.) – 

законодавству у сфері соціального захисту сімей з дітьми притаманний 

«привілейований» характер; нормативні акти були неконкретними та часто 

закріплювали лише право окремих сімей з дітьми на отримання певного виду 

соціальної підтримки, порядок же її надання залишався неврегульованим; 

третій етап (XVII ст. – початок ХХ ст.) – нормативно-правові акти цього 
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періоду характеризувалися відсутністю детальної регламентації порядку 

надання соціальної підтримки сім’ям з дітьми, що залишало широке поле для 

ініціативи на місцях. Однак, законодавчими актами цього періоду була 

суттєво підвищена роль держави у соціальному захисті, розширено форми 

його здійснення; четвертий етап (початок ХХ ст. – 1991 р.)  характеризується 

декларативністю законодавства у сфері соціального захисту сімей з дітьми. 

Нормативні акти в УРСР приймались у суворій відповідності з всесоюзним 

законодавством, що унеможливлювало врахування особливостей потреб 

українського суспільства та економічної ситуації республіки того періоду. У 

свою чергу, це призвело до нівелювання позитивних рис законодавства у 

сфері соціального захисту сімей з дітьми того часу (розширення кола 

суб’єктів, що мали право на соціальне забезпечення, збільшення видів 

соціального забезпечення та ін.); п’ятий етап (триває з 1991 р.). За час його 

дії прийнято значну кількість законодавчих актів у сфері соціального захисту 

сімей з дітьми, що перетворює цю сферу правового регулювання на 

громіздку та складну систему. У зв’язку з цим також не можна говорити про 

створення єдиного порядку надання соціальної допомоги сім’ям, у яких 

виховуються діти. Законодавча база у сфері соціального захисту сімей з 

дітьми перетворюється на заідеологізовану, політизовану, декларативну. 

Непродумані кроки законодавця часто створюють соціальну напругу у 

суспільстві. У зв’язку з цим перед ним стоїть першочергове завдання – 

виробити концептуальний підхід для подальшого реформування 

законодавства у сфері соціального захисту сімей з дітьми, для зменшення 

негативних наслідків непослідовної зміни державної політики у цій сфері [77, 

с. 83].  

Дана періодизація також характеризує пов’язаність часових та 

сутнісних елементів. Так, науковець аналізує ретроспективні аспекти у їх 

взаємодії з державними утвореннями. Але її позитивним елементом є те, що 

дається вказівка не тільки на ту або іншу державу у хронологічному поряду, 
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але й наводиться характеристика ступеня розвитку законодавства, яке 

регламентує відповідну сферу суспільних відносин.  

Л.М. Булкат у своїх працях детально розглядав становлення правових 

засад інституту соціального захисту в Україні у певні періоди. Зокрема від 

найдавніших часів до початку ХVІІІ ст. він пропонує виділяти два етапи: 1) 

державна соціальна допомога (благодійність) за часів Київської Русі (988 р. – 

І половина ХІV ст.); 2) період дії польсько-литовського та російського 

законодавства у сфері соціального захисту (друга половина ХІV ст. – 1721 

р.), які мали свої характерні особливості, об’єктивно зумовлені реаліями 

суспільно-державного розвитку на українських землях тих часів [78, с. 10].  

Така класифікація не дозволяє повною мірою простежити історичний 

розвиток соціального законодавства, а тільки з’ясувати певні її особливості в 

той або інший проміжок часу. За таких обставин, на наше переконання, 

недоцільно застосувати таку часткову періодизацію, а розглядати відповідні 

ретроспективні питання комплексно та ґрунтовно. 

Б.І. Сашків пропонує таку історичну періодизацію соціального 

законодавства на теренах сучасних українських земель:  

1) підтримка нужденних і немічних у Київській Русі (882-1240 рр.);  

2) соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську 

добу (XIV ст. – перша половина XVІІ ст.);  

3) доброчинність на українських землях козацької доби (1649-1783 рр.);  

4) соціальна підтримка вразливих груп у період до другої половини 

ХІХ ст.;  

5) соціальна допомога в Росії у другій половині ХІХ ст. до жовтневого 

перевороту 1917 року;  

6) становлення і розвиток пенсійного законодавства у дореволюційній 

Росії;  
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7) виникнення і розвиток законодавства про соціальне страхування у 

дорадянський період;  

8) соціальне забезпечення та його законодавча база в СРСР (1917-1922 

рр.);  

9) формування законодавчої бази соціального забезпечення в 

незалежній Україні (з 1991 року) [13, с. 577-653].  

Запропонована позиція є достатньо широкою та деталізованою, вона 

базується на кількох системоутворюючих  критеріях: входження окремих 

територій сучасної України до тієї або іншої держави та підгалузь (інститут) 

права соціального забезпечення. Водночас вчений проводить таку детальну 

періодизацію нерівномірно, а тільки на етапі до 1917 року, хоча й у часи 

панування радянського права, і в часи розвитку відповідного законодавства в 

період незалежності формування тих або інших підгалузей (інститутів) був 

неоднотипний.  

Н.Б. Болотіна виділяє такі основні етапи становлення соціального 

законодавства:  

1) давній (Х ст. – ХІІІ ст.);  

2) дореволюційний (XIV ст. – 1917 р.);  

3) радянський (1917-1991 рр.);  

4) етап незалежності України [41, с. 37-44].  

Запропонована вченою позиція, на наше переконання, є досить 

поверховою, адже поза межами такого підходу залишається значна територія 

сучасної України, яка входила до складу інших держав, зокрема 

західноукраїнські землі в XVІІ ст. – на початку ХХ ст., окрім того, 

пропущено окремі часові етапи становлення державності та права на 

території України (період національно-визвольного руху 1917-1921 рр. 

тощо).   
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З урахуванням наведеного вважаємо, що слід виділити такі етапи 

систематизації соціального законодавства на території сучасної України. 

1. Період зародження правового регулювання соціального 

забезпечення (Х століття – початок XVIIІ століття).  

У науковій літературі акцентується увага на тому, що даний етап 

характеризується практичною відсутністю законодавчо оформлених 

механізмів та системних форм надання соціального забезпечення [79]; це час 

простої (неорганізованої) добродійності [80, с. 216].  

Таким чином, у вказані часи було відсутнє соціальне законодавство у 

його сучасному розумінні, окрім того, не існувало як такого законодавства 

взагалі, тобто суспільні відносини регламентувалися окремими документами 

нормативного характеру й владними рішеннями правителів на тому або 

іншому рівні організації публічної влади.  

На території сучасних українських земель одним із перших 

законодавчих актів, які запроваджували соціальну допомогу полоненим, були 

договори з греками, укладені у 911 і 945 роках князями київськими Олегом та 

Ігорем «Про порятунок полонених», якими визначалися взаємні зобов’язання 

щодо викупу русичів і греків, у якій би країні вони не знаходилися, та 

повернення їх на батьківщину [81, с. 113].  

988 року відбулось прийняття християнства, і з цього часу розпочався 

період церковної благодійності в Київській Русі, основними суб’єктами якої 

були хворі, жебраки, вдови, сироти. Найдавнішим правовим документом, 

прийнятим у той період, який стосувався соціального захисту населення, 

стали статути князів Володимира Великого («Устав князя Владимира 

(Святого) о попечении и надзоре над церковными людьми») та його сина 

Ярослава Мудрого, який прославився складанням першого письмового 

руського систематизованого нормативно-правового акта, а саме «Руської 

правди» [82, с. 20].  
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До значних здобутків Ярослава Мудрого у становленні системи 

соціального захисту того періоду можна сміливо віднести складання першого 

письмового збірника стародавнього руського права «Руська правда». Окрім 

кримінальних статей, остання мала статті соціального спрямування, що було 

незвичним кроком для тогочасних європейських держав. «Руська правда» 

стала першим слов’янським кодексом законів, який відіграв важливу роль у 

соціально-економічному розвиткові суспільства, поступі державності і 

формуванні державного управління. Про важливість для князя Ярослава 

соціальної теми свідчить той факт, що з 37 статей «Руської правди» 8 

присвячено проблемам захисту дітей. Наступні зведення законів значною 

мірою творилися за зразком «Руської правди», утверджуючи основи 

соціальної політики в князівстві [83, с. 97-98].  

У часи Київської Русі, починаючи з прийняття християнства як 

офіційної релігії держави, було розпочато процес формування правових засад 

надання соціальної допомоги в державному масштабі. Протягом цього 

періоду ще не сформувався організаційно-правовий інститут соціального 

захисту населення у сучасному його розумінні, але існувала його первинна 

форма – соціальна допомога (благодійність) (988 р. – перша половина XІV 

ст.). Характерними його рисами є прийняття та поширення християнства на 

теренах Київської Русі, у результаті чого відбулося поступове злиття 

благодійницьких функцій князя з церковно-монастирськими формами 

соціальної опіки, що набули ознак домінування. Церква стає провідною 

благодійницькою організацією, за посередництвом якої надається допомога 

нужденним з боку глави держави – князя. Загалом ХІV-XVI ст. увійшли в 

історію як часи війн, розбрату та утворення нових державних об’єднань на 

теренах Європи [78, с. 7].  

З наведених доктринальних положень вбачається, що основним 

джерелом правового регулювання відносин соціального забезпечення в цей 

час був збірник законодавства «Руська правда», а також інші правові засоби – 

міжнародні договори, рішення правителів тощо.  
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Основні напрямки соціальної допомоги були зафіксовані юридично в 

трьох Литовських статутах 1529 р., 1566 р., 1588 р. Так, статтею 10 розділу 

ХІ Статуту 1529 р. заборонявся продаж у рабство вільної людини в голодні 

роки, коли жебракування набувало найбільшого поширення. Стаття 11 того ж 

розділу надавала волю челяді, яку під час голоду господар не міг 

прогодувати. Цього не було в нормативно-правових актах інших держав, 

наприклад, у Московії указ, який дозволяв відпускати на волю під час голоду 

сім’ї на прокорм без оформлення «відпуску на волю», з’являється тільки у 

1603 році під час трирічного голоду за правління царя Бориса Годунова. До 

профілактичних заходів проти бідності населення слід віднести практику 

видачі охоронних грамот («залізних листів») Великого князя Литовського на 

термін до 3-х років шляхтичам, купцям та іншим збіднілим людям, окрім 

євреїв. Згідно із Статутом 1588 р. (ст. 57 розділу ІV) бідному, убогому чи 

вдові суд призначав безкоштовного адвоката, послуги якого, до речі, на той 

час були досить дорогими. Система покарання стосовно маргінальних 

прошарків населення також була набагато м’якшою, ніж в інших країнах 

Європи [84, с. 17; 85, с. 122].  

Вітчизняні історики М. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький зазначають, що у 

Великому князівстві Литовському, як і в Західній Європі, існував ряд законів, 

які забороняли професійне жебрацтво. До таких законів дослідники 

відносять, наприклад, статті Судебника Казиміра ІV Ягеллончика 1468 р., 

статути Великого князівства Литовського 1529 р., 1566 р., 1588 р., 

спеціальний наказ короля Польського та великого князя Литовського Яна 

Казиміра 1653 р. про жебраків та бідних [86, с. 67]. Серед основних суб’єктів 

соціальної допомоги законодавства Великого князівства Литовського були й 

аномальні особи (глухі, німі та сліпі, які мали юридичну правоздатність) [87, 

с. 31].  

Даний період характеризується формуванням та розвитком засад 

державної підтримки соціально вразливих верств населення при збереженні й 

заохоченні благодійницької діяльності громад, церкви та приватних 
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благодійників. Водночас органи державної влади почали усвідомлювати 

обмеженість церковної опіки та приватної благодійності, у зв’язку із чим 

розпочинається пошук нових підходів і нового розуміння соціальної 

проблематики як складової відповідного рівня державного функціонування. 

Особливістю даного періоду є його існування одночасно у двох протилежних 

правових площинах: здебільшого прогресивний, гуманістичний характер 

форм та методів державної соціальної допомоги і законодавства на 

українських землях у складі Великого князівства Литовського, Речі 

Посполитої; повна відсутність державної підтримки та законодавчо 

оформлених механізмів і форм її здійснення у Московії допетровської епохи 

[78, с. 9].  

Отже, в часи панування на території України польсько-литовського 

права основними джерелами нормативної регламентації відносин 

соціального забезпечення були Литовська статути, де у систематизованому 

вигляді містилися відповідні норми. Проте це не було систематизацією 

соціального законодавства, адже у відповідних актах закріплювалися й 

приписи інших галузей законодавства.  

У систему соціального захисту, що сформувалося на теренах Галичини, 

входила ціла низка соціальних фондів, організованих за галузевим та 

територіальним принципом. Яскравим прикладом такого формування було 

відкриття Кооперативного товариства страхування «Дністер», яке вже з 1892 

року почало здійснювати страхові операції. Важливо наголосити, що поряд з 

регулярним відрахуванням до спеціальних фондів, таких як основний фонд, 

резервний, преміальний, фонд взаємодопомоги членам товариства, фонд 

забезпечення персоналу при нещасних випадках, здійснювалося відрахування 

до Пенсійного фонду службовців, який у 1907 році складав 218 364 крони. У 

Галичині діяли заклади страхування працівників розумової праці. Це 

пенсійне страхування працівників освіти і науки. У Бориславі в цей час 

створюються Братські каси, що займалися страховим захистом гірників. Це 

свідчить про те, що вже тоді чітко визначалася тенденція до створення 
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галузевих відомств соціального захисту. В сільській місцевості такі 

об’єднання були відсутні і зароджувалася лише ідея їх виникнення. В 1911 

році створено і розпочало свою діяльність Товариство взаємного страхування 

життя і пенсій «Карпатія» в Чернівцях, головний офіс якого в 1913 році 

перемістився до Львова. У Львові також розпочав свою діяльність Пенсійний 

фонд працівників міських електричних закладів. Головне завдання цього 

формування полягало у забезпеченні пенсією працівників міських 

електричних закладів та їхніх родин у випадку смерті годувальника, що 

трудився у таких закладах. Добрі починання з приводу соціального 

забезпечення перериваються окупацією Галичини російськими військами на 

початку Першої світової війни. Окупаційна влада забороняла діяльність усіх 

установ, приватних і кооперативних, що займалися питаннями страхового 

захисту громадян. Тож було припинено діяльність товариства «Дністер», а 

його кошти конфісковано [88, с. 119-120].  

На західноукраїнських землях, які в той час перебували під владою 

Австро-Угорської імперії, також відбувався активний розвиток соціального 

законодавства. Особливого розквіту набула діяльність страхових пенсійних 

фондів, однак в результаті початку Першої світової війни й наступних 

історичних подій повністю впровадити прогресивні норми відповідної 

нормативно-правової бази не вдалося.  

Особливостями систематизації законодавства на даному історичному 

етапі є:  

1) регулювання суспільних відносин у сфері соціального забезпечення 

окремими правовими джерелами (міжнародними договорами, збірниками 

законодавства тощо) та владними рішеннями правителів на тому або іншому 

рівні;  

2) істотна обмеженість форм соціального забезпечення;  

3) соціальне законодавство представлене у виді окремих правових 

норм;  
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4) відсутність складних форм (видів) систематизації соціального 

законодавства – консолідації та кодифікації. 

2. Період формування соціального законодавства на українських 

землях у складі Російської імперії (початок XVIIІ століття – 1917 рік).  

У середині ХVІІ ст. більша частина України увійшла до складу 

Російської держави і тому чинне тоді соціальне забезпечення Росії 

стосувалося населення українських земель, що були під її окупацією. 

Нагадаємо, що основи державної системи соціального забезпечення в Росії 

закладено ще за Петра І. Катерина ІІ підняла систему соціальної опіки на 

вищий щабель. Нею 1763 року виданий Маніфест про заснування виховних 

будинків для сиріт, а у 1775 році встановлено державну систему опіки «для 

всіх цивільних верств», яка охоплювала народні школи, сирітські будинки, 

аптеки, шпиталі тощо. Можна стверджувати, що було закладено підвалини 

соціальної політики, але в Росії тоді ще існувало кріпосне право, за якого 

кріпак був позбавлений будь-якого соціального захисту [88, с. 120].  

Отже, формування соціального законодавства на території українських 

земель у складі Російської імперії розпочалося відразу після їх входження до 

складу вказаної імперії й полягало в поширенні на відповідних територіях 

імперських правових джерел.  

08 червня 1701 року Петро I видав Указ «Об определении в домовые 

Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых», яким 

зобов’язав приймати до монастирських богаділень жебраків, хворих і 

престарілих, які не могли самостійно ходити і збирати милостиню. Також 

було передбачено, що на 10 хворих виділявся одий здоровий, яких 

здійснював догляд за ними. У відповідності з Указом Петра I від 31 січня 

1712 року «Об учреждении во всех губерниях госпиталей» в губерніях 

створювались лікарні для утримання калік, літніх людей, позашлюбних 

немовлят. До уваги бралися тільки ті, які не могли працювати, стерегти, 

тобто були нездатні до будь-якої роботи, навіть найпростішої. Таким чином, 



 

 

90 

прийняті Петром І заходи складають уже не ряд розрізнених і не пов’язаних 

між собою спроб, а цілу систему, що відрізняється певною послідовністю. 

При спадкоємцях Петра І до правління Катерини ІІ піклуванням займався 

Урядовий Сенат, без дозволу якого ніхто не міг бути поміщений у 

«богодільню». Всі нормативні акти, що видавалися з питань соціального 

захисту населення, мали ідеологічне підґрунтя, що формувалися у працях 

найбільш відомих вітчизняних мислителів. У період Просвітництва в 

Російській імперії спостерігалось зростання законодавчої активності, яке 

разом із зростаючою необхідністю скасування кріпосного права й наділення 

землею селян надало своєрідного поштовху виникненню ідей соціального 

захисту населення та поліпшення суспільного добробуту [75, с. 104].  

На етапі формування соціального законодавства приймаються 

нормативні документи з питань захисту найбільш незахищених верств 

населення: хворих, жебраків, інвалідів та інших. Недоліком відповідних 

нормативних документів було те, що вони мали фрагментарний характер і 

повною мірою не могли вирішити існуючих проблем соціального характеру.  

У XVIІ-XVIII століттях умови праці були надзвичайно важкими: 

довготривалий робочий день (більше 14 годин), низька заробітна плата, 

штрафи за порушення виробничої дисципліни, залучення до важких робіт 

жінок і дітей, відсутність будь-якої охорони праці. Ці, а також інші 

проблеми, обумовили масові виступи робітників, які змусили уряд 

втрутитися у взаємовідносини між підприємцями і найманими працівниками. 

Одним із перших нормативно-правових актів, прийнятих в цей період, став 

«Регламент Мануфактур-Колегії», затверджений Петром I 03 грудня 1723 

року. Згідно з його положеннями на фабрикантів покладався обов’язок 

звертати увагу на питання охорони праці, організації медичної допомоги, 

виплати справедливої зарплати, а також здійснювати виділення коштів для 

створення елементарних умов праці й життя робітників. На окремих 

підприємствах було введено посади лікарів та виділялись кошти на ліки й 

надання першої медичної допомоги [89, с. 38-41].  
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Уже із 1741 року діяли Регламент і робочі регули (правила) для 

суконних фабрик, прийняті урядом. Фабриканти зобов’язувались належним 

чином освітлювати й опалювати виробничі приміщення, забезпечувати 

пожежну охорону, стежити за справністю верстатів, встановлювати верстати 

таким чином, що враховувати безпеку людей, виплачувати гідну заробітну 

плату та виконувати ряд інших обов’язків, пов’язаних із соціальним захистом 

населення. Хоча власникам фабрик надавалось право штрафувати робітників 

за неякісну роботу, проте гроші, які залишались після відшкодування збитків, 

мали спрямовуватись на фабричні лікарні та використовуватись для 

заохочення добросовісних робітників. Також власники мали надавати 

фабричним робітникам житло, для чого будувались казарми, також на 

фабрикантів було покладено обов’язок відкривати лікарні для медичного 

обслуговування робітників та обов’язок забезпечувати працівників 

спеціальним одягом. У відповідності з робочими регулами 1741 року 

затверджувалися тарифи на всі види робіт із щотижневою виплатою 

заробітної плати, а також було встановлено п’ятнадцятигодинний робочий 

день для всіх категорій робітників. За порушення фабричних правил 

передбачались суворі стягнення [75, с. 104].  

Таким чином, з появою фабрик та формуванням фабричного 

законодавства виникла необхідність у розробленні законодавства, яке б 

охороняло права робітників від настання негативних соціальних факторів. 

Однак переважна більшість відповідних норм мала декларативний характер 

та не застосовувалася у практичній діяльності або ж мала обмежене 

застосування.  

У відповідний історичний період головним актуальним питанням було 

забезпечення сільського населення правом власності на конкретну земельну 

ділянку після скасування кріпосництва. Імператриця Катерина II деталізувала 

вказане у своїх нотатках: «Бажаю та хочу тільки добробуту державі, до якої 

привів мене Господь. Слава її робить мене славною. Ось моє правило, я буду 

щасливою, якщо мої думки можуть у цьому допомагати»; «Я хочу, щоб 
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держава та піддані були багатими: ось початок, від якого я вирушаю»; «Воля 

– душа всього на світі, без тебе все мертве. Хочу дотримування законів; не 

хочу рабів; хочу загальної мети – зробити щасливими, але зовсім не примх, 

не дивацтва, не жорстокості, які не сумісні з нею» [90, с. 57, 91, с. 225-229].  

Проте найбільшою організаційною мірою Катерини ІІ у сфері 

соціального захисту населення у цей період стало створення мережі 

спеціальних установ – Приказів громадського піклування, які були відкриті у 

сорока губерніях на підставі «Запровадження про губернії» від 07 листопада 

1775 року [92, с. 160].  

Також Катериною II було створено лікарську колегію, яка 

продемонструвала певні успіхи у запобіганні розвитку епідемії віспи. 

Важливе значення для вирішення соціальних питань мало заснування при 

Катерині II великої кількості притулків, шкіл, вищих училищ, що ще більше 

посилило систему піклування, створену ще Петром I. Серед недоліків 

тогочасної системи соціального захисту відзначаються бюрократизм у 

виконанні та повне усунення активної діяльності суспільства, проте в тих 

умовах, що склались, вони не вважались недоліками, а швидше перевагами, 

оскільки засвідчували ефективність системи управління. При цьому 

бюрократичний елемент був характерний для правління усіх імператорів. 

Наприклад, імператор Павло І підсилив бюрократичний елемент у наказах 

громадського піклування і скоротив число чиновників, а імператор 

Олександр I призначав на посади нових чиновників в цих наказах.  Після 

розпаду феодально-кріпосницької системи гостро постало питання підтримки 

нужденних. У цей час починає оформлятися організаційна структура 

суспільної опіки. У другій половині XIX ст. істотно змінюється управління 

соціальним захистом. Функції нагляду за суспільною опікою залишались за 

Міністерством внутрішніх справ. Правонаступниками приказів суспільної 

опіки на місцях у більшості губерній стали земські та міські установи [75, с. 

104].  
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Одним з напрямів формування відповідного законодавства було 

регулювання діяльності відповідних органів, які мали займатися соціальними 

питаннями, однак такі нормативні документи були занадто розпорошеними й 

нечіткими.  

Важливим фактором, який обумовив зростання необхідності 

соціального захисту та його значення у житті громадян, стало різке зниження 

рівня забезпеченості економічно неактивної частини населення, зокрема 

людей похилого віку, непрацездатних чи безробітних, адже втрата основного 

джерела засобів існування ставила працівника і членів його сім’ї у скрутне 

матеріальне становище і, як наслідок, призводила до позбавлень, убогості та 

бідності. Тому запровадження соціального забезпечення було та залишається 

і до сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності держави [93, с. 6].  

Для утвердження даного напрямку 03 червня 1886 року було прийнято 

Закон «Про нагляд за закладами фабричної промисловості і про 

взаємовідносини фабрикантів і робітників», положеннями якого 

передбачався обов’язок власника видавати робітникам розрахункові книжки. 

Також власників було зобов’язано штрафувати робітників виключно у 

випадку неналежного виконання роботи, прогулу чи порушення порядку. 

Заробітна плата робітникам мала виплачуватись не рідше двох разів на 

місяць, і цими новелами тогочасне соціальне забезпечення населення не 

обмежувалось. 

Страхування робітників і опіка їх у зв’язку з хворобою, каліцтвом чи 

старістю бере початок з другої половини XIX ст. (Закон «Про допоміжні 

товариства» при казенних заводах). Також у 1861 та 1862 роках було 

прийнято закони, положеннями яких запроваджувалось пенсійне 

забезпечення, обумовлене втратою працездатності у зв’язку з каліцтвом, та за 

багаторічну роботу. Наступною важливою подією стало прийняття 02 червня 

1903 року Закону «Про винагороду потерпілим внаслідок нещасних випадків 

робітникам, службовцям і членам їхніх сімей на підприємствах фабрично-
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заводської, гірничозаводської промисловості», яким вперше 

запроваджувалось обов’язкове страхування [75, с. 104].  

Таким чином, зростання кількості робітників, а, відповідно, й 

різноманітних нещасних випадків призвело до необхідності створення 

законодавства, яке б захищало їх у результаті настання таких соціальних 

ризиків. Досить прогресивним кроком було запровадження страхування в 

обов’язковому порядку для робітників. Положеннями цього нормативно-

правового акта робітникам гарантувалась матеріальна компенсація за 

заподіяну шкоду в результаті нещасних випадків на виробництві.  

Ряд інших важливих нормативно-правових актів були прийняті під 

тиском політичних страйків у 1912 році: закони «Про страхування робітників 

від нещасних випадків на виробництві»; «Про забезпечення працівників на 

випадок хвороби»; «Про затвердження Ради у справах страхування 

робітників» та інші, і при цьому юрисдикція таких законодавчих актів 

поширювалась і на територію українських губерній. Інші види страхових 

ризиків не охоплювались системою соціального страхування [75, с. 105].  

Відповідно до названих законів 1912 року для робітників 

запроваджувалися допомоги у зв’язку з хворобою, каліцтвом, смертю і 

пологами. Їх було наділено правом отримувати первинну допомогу, 

амбулаторне лікування, безкоштовну видачу ліків й інші види лікарської 

допомоги [94, с. 33].  

30 серпня 1915 року шляхом прийняття Закону «Про забезпечення 

потреб біженців» було запроваджено соціальний захист біженців, тобто осіб, 

які залишили території, яким загрожував противник, чи які вже були зайняті 

ним, або які були виселені за розпорядженням військової влади, а також 

вихідців з ворожих Росії держав. Ключовим положенням даного нормативно-

правового акта стало заснування Особливої наради з улаштування біженців 

під головуванням Міністра внутрішніх справ, яка мала опікуватись 

потребами біженців [75, с. 104].  
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Отже, особливостями систематизації соціального законодавства на 

даному етапі є:  

1) зростання кількості нормативно-правових актів з питань соціального 

забезпечення населення;  

2) поява фабрик та робітників, що зумовило появу фабричного 

законодавства, яке також передбачало їх соціальне забезпечення;  

3) запровадження обов’язково страхування для робітників;  

4) здійснення систематизації у виді обліку законодавства, як правило, 

неофіційного характеру.  

3. Період формування соціального законодавства на українських 

землях у складі СРСР (1917-1991 роки).  

Після Жовтневого перевороту розпочинається етап формування 

радянської системи соціального захисту. Соціально-економічні відносини за 

радянської доби базувалися на централізації ресурсів та повноважень, 

плановості виробництва і розподілу, жорсткій регламентації всіх сфер 

соціально-економічного життя, пріоритеті адміністративного регулювання 

над правовим. Удавана відсутність нагальних соціальних проблем була 

головним постійно декларованим твердженням системи радянської 

державної ідеології. Суспільно корисна праця мала обов’язковий характер. 

Крім загальної зайнятості, забезпечувався хоча і досить низький, проте 

всеохоплюючий розмір соціальної підтримки. При розподілі ВВП на такі цілі 

витрачалася половина централізованих ресурсів держави. Загалом соціальна 

ситуація в колишньому СРСР характеризувалася незначною диференціацією 

доходів, споживання і загальних життєвих можливостей більшості населення 

[83, с. 101-102].  

23 листопада 1917 року РНК РСФРР прийняла Декрет «Про збільшення 

пенсій робітникам, які постраждали від нещасних випадків». Він зафіксував 

право робітників на отримання матеріальної допомоги від держави. 
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Постановою РНК від 16 грудня 1917 року «Про видачу допомоги» 

передбачалося виділити з 10 млн фонду на непередбачені кошторисами 

термінові потреби 450 тис. руб. у розпорядження Кременчуцької повітової 

земської управи для видачі допомог населенню, яке постраждало від паводку 

[67, с. 351].   

ВЦВК і РНК 24 грудня 1917 року затвердили Положення про 

страхування на випадок безробіття. Ним уперше в світі в країні було введене 

соціальне забезпечення безробітних. Воно поширювалося на всіх 

малозабезпечених робітників і службовців, які працювали за наймом. 

Предметом страхування визнавалися медична допомога і грошові допомоги. 

Лікарняні каси допомагали породіллям, у випадку хвороби, смерті тощо. 

Відповідно до Декрету РНК від 26 квітня 1919 року «Про скасування старих 

пенсій і про пенсійне забезпечення старих пенсіонерів» припинялася виплата 

пенсій за старими законами і запроваджувався їх перегляд відповідно до 

Положення про державне забезпечення трудящих від 31 жовтня 1918 року 

[67, с. 354].  

Отже, головним здобутком радянської влади на перших етапах було те, 

що була введена загальна система соціального захисту населення, що стало 

прогресивним кроком порівняно з попередніми історичними етапами.  

Війна, розруха, злидні змусили державу більше уваги приділяти 

інвалідам. Так, спільною постановою народних комісаріатів охорони 

здоров’я, соціального забезпечення і освіти від 26 листопада 1920 року «Про 

соціальне забезпечення глухонімих і сліпих» проведено розмежування 

компетенції цих відомств. При втраті робітниками і службовцями 60 % 

працездатності вони звільнялися з роботи і їм призначалася пенсія. Декретом 

РНК від 27 жовтня 1919 року «Про встановлення однакових норм 

соціального забезпечення інвалідів праці і війни» встановлені єдині норми 

видачі пенсій для інвалідів праці і війни [95, с. 95].  
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У 1919 році також відбулись дві інші важливі події для соціального 

забезпечення населення: по-перше, було скасовано стягнення внесків на 

соціальне страхування для всіх підприємств та установ, окрім приватних 

роботодавців; по-друге, було встановлено порядок прямого кошторисного 

фінансування соціального забезпечення. Але така система діяла недовго. 

Постановою РНК РСФРР від 15 листопада 1921 року державне соціальне 

забезпечення робітників і службовців стало здійснюватися через соціальне 

страхування за рахунок внесків підприємств. Слід відзначити, що для 

планомірної організації допомоги непрацездатним і позбавленим засобів до 

існування громадянам постановою Ради Народних Комісарів Української 

Соціалістичної Радянської Республіки (далі – РНК УСРР) від 04-06 лютого 

1919 року було створено Народний комісаріат соціального забезпечення 

УСРР – центральний і керівний орган для всіх організацій та установ, що 

займаються питаннями соціального забезпечення. Наприкінці 1922 року було 

створено СРСР, а в 1924 році прийнята Конституція СРСР, за якою 

прийняття основних законів про працю й охорону здоров’я у сфері 

соціального забезпечення було віднесено до відання СРСР. 28 серпня 1925 

року затверджено перший загальносоюзний закон, який урегульовував 

питання пенсійного забезпечення за соціальним страхуванням, а саме 

Положення про забезпечення в порядку соціального страхування інвалідів 

праці та членів сімей померлих або безвісно відсутніх застрахованих та 

інвалідів праці [75, с. 105].  

З наведеного вбачається, що прийняття Конституції СРСР та УСРР 

істотним чином вплинуло на розвиток відповідного законодавства, водночас, 

оскільки відповідні положення так і не набули розвитку, більшість з них 

лишилися деклараціями.   

На початку 1925 року при НКП СРСР було створено міжвідомчий 

орган – Союзну раду соціального страхування (далі – СРСС). Вже з 1926 

року нормативні акти з питань застосування законів і постанов СРСР щодо 

пенсійного забезпечення робітників, службовців, членів їх сімей стала 
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видавати СРСС, започатковується нове пенсійне законодавство. Постановою 

СРСС при НКП СРСР від 05 січня 1928 року «Про надання пенсійного 

забезпечення престарілим робітникам підприємств текстильної 

промисловості» введено страхування у зв’язку із старістю для промислових 

робітників-текстильників. Право на пенсію вже не залежало від втрати 

працездатності, а зумовлювалося двома моментами: досягненням пенсійного 

віку та наявністю відповідного стажу. Пенсійний вік становив: для чоловіків 

– 60 років, для жінок – 55 років. Для чоловіків і жінок визначався єдиний 

загальний трудовий стаж – 25 років і спеціальний – не менше одного року 

безпосередньо перед зверненням за пенсією. Розмір пенсій встановлювався 

на рівні пенсійного забезпечення інвалідів ІІ групи, що втратили 

працездатність внаслідок загального захворювання, а саме 2/3 від повної 

пенсії [96, с. 77].  

Початком 30-тих років ХХ століття датовані важливі зміни в 

організації соціального страхування. Зокрема в 1930 році припинила своє 

існування програма соціального страхування по безробіттю, адже для цієї 

епохи було загальноприйнято вважати, що безробіття в СРСР немає. Проте 

інші інститути соціального захисту населення все ж розвивались. 23 червня 

1931 року було прийнято постанову ЦВК і РНК СРСР «Про соціальне 

страхування», якою було передбачено заходи, спрямовані на удосконалення 

функціонування страхових кас.  

Згодом, починаючи з 1933 року, соціальне страхування в СРСР почало 

перетворюватись у соціальне забезпечення, характерне для країн з 

державною формою власності. Зазначені зміни передбачали, що основними 

напрямами соціального забезпечення були є наступні: по-перше, робота з 

працевлаштування і навчання інвалідів; по-друге, забезпечення сімей 

червоноармійців та інвалідів війни пенсіями; по-третє, організація кас 

взаємодопомоги у колгоспах; по-четверте, надання допомоги сліпим і 

глухим. Також значну увагу було приділено питанню підвищення оплати 

праці низькооплачуваних категорій робітників.  



 

 

99 

У прийнятих 1936 року Конституції СРСР та 1937 року Конституції 

УРСР було декларативно проголошено право усіх громадян СРСР на 

матеріальне забезпечення в старості, а також на забезпечення у разі хвороби 

чи втрати працездатності. Проте, незважаючи на регламентацію великої 

кількості питань, соціальне законодавство СРСР все ще мало ряд прогалин. 

Зокрема пенсійне й інші види соціального забезпечення урегульовувались 

окремими постановами ЦК ВКП(б), Ради Народних Комісарів СРСР та 

ВЦРПС, а спеціальне законодавство у цій сфері так і не було прийняте. Але 

при цьому на конституційному рівні було встановлено, що право на пенсійне 

забезпечення належало не лише робітникам, а й службовцям. Право на 

пенсійне забезпечення колгоспників було встановлене лише через більш ніж 

30 років [75, с. 105].  

З аналізу наведених історичних норм вбачається, що соціальне 

законодавство носило переважно декларативний характер. Так, закріплення 

соціальних прав на конституційно-правовому рівні не було конкретизовано в 

підзаконних нормативних документах, а значна частина соціальних прав 

взагалі була регламентована виключно на підзаконному рівні.  

У 1941-1945 рр. уряд УРСР змушений був реагувати на нові виклики 

часу та посилити соціальний захист жінок і дітей. Заходи по вирішенню 

проблем соціального захисту згаданої категорії населення здійснювалися по 

таких визначених напрямках: по-перше, надання соціальної допомоги жінці-

матері, що реалізовувалася шляхом здійснення контролю за дотриманням 

законодавчих актів у сфері захисту інтересів матерів і дітей; по-друге, 

розробка заходів у сфері організації і надання їм лікувально-профілактичної 

допомоги [97].  

У зв’язку із внесенням Законом УРСР від 28 червня 1947 року змін до 

Конституції (Основного Закону) УРСР 1937 року передбачалась замість 

народних комісаріатів створити міністерства із союзно-республіканським та 

республіканським статусом і визначався їх перелік, зокрема серед 
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республіканських міністерств мало бути Міністерство соціального 

забезпечення УРСР [75, с. 105].  

Отже, період Другої світової війни призвів до істотного соціального 

загострення, а тому й обумовив появу нового, достатньо жорсткого 

правового регулювання всієї сфери соціального забезпечення. Після війни в 

складних соціально-економічних умовах дія багатьох нормативно-правових 

актів воєнного періоду була збережена й скасовувалася поступово з 

розвитком суспільного життя.  

14 липня 1956 року було прийнято Закон СРСР «Про державні пенсії», 

який фактично став фундаментальним підґрунтям розвитку соціального 

законодавства. Ним було передбачено створення єдиної системи пенсійного 

забезпечення робітників і службовців. Серед особливих положень даного 

нормативно-правового акта варто відзначити чітке відокремлення систем 

пенсійного забезпечення та соціального страхування, адже Законом було 

передбачено фінансування системи соціального страхування із фонду, який 

формувався за рахунок обов’язкових страхових внесків підприємств, установ 

та організацій, незважаючи на те, що фонд був частиною держбюджету, а 

отже, виплата пенсій фактично фінансувалась з державної скарбниці. Даний 

нормативно-правовий акт практично заперечував страхову природу пенсійної 

системи, яка у його змісті розглядалася виключно як розподільчий сегмент 

соціального забезпечення. Також звернемо увагу на те, що, незважаючи на 

розширене коло осіб, які отримали право на матеріальне забезпечення у 

старості, колгоспники все ще не набули права на пенсійне забезпечення [98].  

Створення колгоспів вимагало з боку держави організації соціального 

забезпечення і цієї категорії громадян. У 1960-ті роки розпочали розробляти 

пакет законів і нормативних актів з питань матеріальної підтримки селян. 

Основними з них були:  

1) Закон СРСР «Про пенсії і допомоги членам колгоспів» від 15 липня 

1964 року;  
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2) Положення про порядок призначення і виплати пенсій членам 

колгоспів від 17 жовтня 1964 року № 859;  

3) Положення про порядок призначення і виплати допомог у зв’язку з 

вагітністю і пологами жінкам-членам колгоспів від 04 листопада 1964 № 915 

та багато інших [99, с. 281].  

У результаті проведення другої радянської кодифікації в 1960-х рр. та 

загальної лібералізації політичного і соціально-економічного життя 

відбулося вдосконалення сфери соціального забезпечення. Так, вперше було 

запроваджено пенсії для колгоспників, а також надання різноманітних 

соціальних допомог для такої категорії громадян.  

Формування єдиної державної системи соціального забезпечення 

завершилось із прийняттям Конституції СРСР 1977 року [100], а згодом і 

Конституції УРСР 1978 року [101].  

У перспективі (протягом 1980-1985 рр.) передбачалося підвищити 

розміри пенсій по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та допомоги 

в деяких випадках тимчасової непрацездатності, ввести допомоги сім’ям, в 

яких невисокий дохід на одного члена сім’ї, на дітей, збільшити число 

оплачуваних днів по догляду за хворою дитиною, встановити допомоги по 

вагітності та пологах для всіх працюючих жінок у розмірі їх повного 

заробітку і запровадити для них деякі інші пільги, збільшити число будинків-

інтернатів для інвалідів та престарілих, поліпшити забезпечення інвалідів 

засобами пересування та протезно-ортопедичними виробами [102].  

Питання гарантій соціального захисту особливо гостро постало 

наприкінці ХХ ст. із розпадом СРСР, який спричинив спад виробництва, 

перехід до ринкових відносин, гіперінфляцію. І саме в цей період фактично 

з’явився термін «соціальний захист населення». Розшарування суспільства 

потребувало захисту його найбідніших верств населення. Радянська система 

соціального захисту була законодавчо закріплена і реалізовувалася у таких 

основних організаційно-правових формах:  
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1) державне соціальне страхування (за рахунок відповідних 

централізованих союзних фондів);  

2) пенсії (за віком, по інвалідності, за вислугу років, у разі втрати 

годувальника) та допомоги (по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і 

пологах, на дітей з малозабезпечених сімей. багатодітним та одиноким 

матерям тощо);  

3) соціальне обслуговування інвалідів і літніх громадян (утримання в 

будинках-інтернатах з повним державним забезпеченням, протезування. 

надання засобів пересування, пільги на проїзд на транспорті, житлові, 

побутові та податкові пільги тощо);  

4) безкоштовна медична допомога (надання медичних послуг у 

поліклініках, лікування в лікарнях, санаторіях, на курортах тощо);  

5) безкоштовне виховання дітей (в яслах, дитячих садках, дитячих 

будинках, санаторіях, піонерських таборах тощо) [83, с. 101-102].  

Особливостями систематизації відповідного законодавства на даному 

історичному етапі було:  

1) відмова від царської системи соціального забезпечення;  

2) створення широкої системи нормативно-правових актів щодо 

соціального забезпечення різних категорій громадян;  

3) формування спеціального соціального законодавства щодо 

забезпечення окремих категорій громадян (ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 

ветеранів Другої світової війни тощо);  

4) проведення обліку законодавства шляхом видання різноманітних 

друкованих збірників соціального законодавства в СРСР та УРСР).  

4. Період формування соціального законодавства на території 

сучасної України (триває з 1991 року).  
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05 листопада 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про пенсійне забезпечення». Порівняно з попередніми законами це 

був нормативний акт, побудований на страховій основі. У ньому вдалося 

викласти такі основні ідеї: кожна людина, яка працює за наймом, підлягає 

обов’язковому пенсійному страхуванню; всі умови сплати страхових внесків 

визначаються законом; реальний рівень пенсій перебуває в нерозривному 

зв’язку із страховим стажем і розміром заробітної плати. Закон України «Про 

пенсійне забезпечення» вводився в дію в частині норм, що стосувались 

призначення й виплати пенсій та коригування рівнів пенсій, призначених до 

ведення цього Закону, з 01 січня 1992 року, а з 01 квітня 1992 року даний 

нормативно-правовий акт набував чинності в повному обсязі [75, с. 105].  

Таким чином, з моменту запровадження відповідного законодавства 

відбувається відмова від радянської моделі пенсійного забезпечення та 

формування пенсійного забезпечення як складового елементу соціального 

забезпечення на ринкових засадах – соціальне страхування в обов’язковому 

порядку, що відповідає досвіду провідних демократичних держав світу.  

Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3758-

XII було схвалено Концепцію соціального забезпечення населення України 

[103], яка по суті закріпила нові підходи до здійснення соціального захисту 

громадян, а також визначила у своєму змісті пріоритети подальшого 

реформування цієї системи. Концепція зафіксувала базові принципи 

реорганізації й розвитку соціального страхування як складової системи 

соціального захисту. Аналізуючи зміст Концепції, зазначимо, що варто 

звернути увагу на те, що окремі її розділи містили положення, присвячені 

напрямам і цілям реформування чи запровадження таких видів соціального 

страхування, як страхування на випадок безробіття, медичне страхування, 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, пенсійне страхування. Концепцією було закладено ідеологію 

реформування системи соціального страхування, яка передбачала, по-перше, 

визначення нових джерел формування й напрямів використання коштів 
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соціального страхування, по-друге, визначення принципово нових засад 

управління соціальним страхуванням. Особливої уваги заслуговувало 

положення Концепції, яке передбачало автономність управління діяльністю 

фондів соціального страхування на основі принципів соціального 

партнерства і самоврядності та під контролем держави. Закріплені у 

Концепції принципи у подальшому були розвинені й реалізовані в Основах 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Зазначимо, що на момент розробки Основ законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у 

подальшому розробка нормативно-правових актів соціального законодавства 

вже здійснювалась із урахуванням положень Конституції України, яка вже 

була прийнята та набула чинності. Ті принципи і загальноправові, фінансові 

та організаційні умови здійснення загальнообов’язкового державного 

соціального страхування громадян, які були закріплені в Основах 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, встановили для України принципово нові організаційно-правові 

засади управління соціальним страхуванням [74, с. 174].  

Водночас відповідна Концепція так і залишилася декларацією, оскільки 

переважна більшість її положень або не була запроваджена взагалі, або ж 

була закріплена в нормативно-правових актах, але не дістала свого 

практичного застосування та досягнення тих результатів, які очікувалися при 

її розробці.  

Отже, слід зазначити, що період з 1991 по 1996 роки характеризувався 

значними кроками держави у формуванні основ системи соціального захисту. 

Але при цьому механізм соціального захисту був недосконалим, залишались 

значні проблеми фінансового забезпечення передбачених окремими законами 

соціальних виплат та пільг. Несистемність у формуванні політики 

соціального захисту та відсутність зв’язку з економічним розвитком держави 

призвели до того, що характерними рисами системи соціального захисту 

цього періоду стали: «зрівнялівка» у пенсійному забезпеченні та його 
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низький рівень; стрімке зростання вартості та погіршення якості соціальних 

послуг у сфері охорони здоров’я, освіти та культури; відсутність соціального 

захисту працівників приватного сектора економіки; відсутність регресних 

виплат у зв’язку з трудовим каліцтвом та професійним захворюванням; 

неефективність управління коштами соціального страхування [104, с. 40-41].  

З наведеного вбачається, що розвиток соціального законодавства на 

первинних етапах характеризувався хаотичністю, відсутністю стратегічного 

бачення вирішення соціальних проблем щодо соціального забезпечення, 

прийняттям численних декларативних нормативно-правових актів та іншими 

чинниками, які негативно вплинули як на стан законодавства, так і на 

перспективи його систематизації. 

Більш реальні зміни почались з 1995 року, коли створювалися нові 

програми адресної соціальної допомоги, спрямовані на захист більш 

нужденних людей. Такий адресний підхід було закладено в Основних 

напрямках соціальної політики на 1997-2000 роки, в яких передбачалось 

реформувати систему соціального захисту саме шляхом переходу від 

соціального забезпечення для всіх до надання адресної соціальної допомоги 

[76, с. 111-112].  

Новий етап формування та законодавчого врегулювання відносин у 

сфері соціального захисту розпочався з прийняттям Конституції України, яка 

системно узагальнила основні положення соціального захисту населення. На 

основі положень концепції українських фахівців із залученням спеціалістів 

інших держав розроблено законопроект «Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне пенсійне соціальне страхування», який 

прийнятий Верховною Радою 14 лютого 1998 року. 13 квітня 1998 року 

Президентом України підписано Указ «Про основні напрямки реформування 

пенсійного забезпечення в Україні». Цей правовий документ визначив, що в 

Україні буде частково збережено солідарну систему (перший рівень) – для 

забезпечення базових пенсій, а також запроваджено загальнообов’язкову 
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накопичувальну систему (другий рівень), за якої працівники зобов’язані 

робити внески на свої індивідуальні рахунки, і добровільну приватну систему 

(третій рівень) – для громадян, що мають можливість і бажання робити 

додаткові заощадження. 09 червня 2003 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Через ряд вагомих обставин у суспільстві (зміни виконавчої та 

законодавчої влади, вибори Президента України тощо) пенсійна реформа не 

обговорювалася на державному рівні і лише у 2010 році продовжено роботу 

над цією дуже важливою і необхідною проблемою [88, с. 124-125].  

Можна констатувати, що пенсійне законодавство сьогодні 

перетворилося на заплутану й незрозумілу пересічному громадянинові 

павутину правових норм. На жаль, відбулася інфляція пенсійного 

законодавства, яка шкодить пенсійній системі України. Із збільшенням 

кількості нормативно-правових актів їх дієвість в окремих випадках 

знижується. Усі ці чинники призводять до неправильного застосування 

законодавчих норм і, як наслідок, значну частину адміністративних справ 

становлять саме спори про призначення, виплату та перерахунок пенсії. 

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, може бути прийняття Пенсійного 

кодексу України – єдиного  консолідованого нормативно-правового акта, що 

об’єднає всі три рівні пенсійної системи України, спеціальне пенсійне 

забезпечення, а також питання сплати єдиного соціального внеску, 

призначення, виплати та перерахунку пенсій. Кодифікацію потрібно 

розглядати як завершення пенсійної реформи в Україні, оскільки так звані 

реформи 1991, 2003, 2011 та 2015 років не можна назвати завершеними. Вони 

тільки частково реформували окремі аспекти пенсійного забезпечення; це 

були етапи єдиної багаторічної пенсійної реформи, яка розтягнулася більш 

ніж на 20 років і підсумком якої має стати Пенсійний кодекс України. Проте, 

як бачимо, у 2017 році пенсійну реформу проведено шляхом внесення змін 

до 35 законів України та зміни назви основного пенсійного Закону України: 

із «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на «Про 
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систему пенсійного забезпечення та загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Така форма викликає сумніви та низку застережень [105, с. 81-

82].  

Отже, прийняття Конституції України та закріплення на 

конституційно-правовому рівні соціальних прав громадян позитивно 

вплинуло на ефективність нормативної регламентації відносин соціального 

забезпечення. Однак законодавець у цьому аспекті не був послідовним, що, 

зокрема, знайшло свій прояв у відсутності процесу здійснення систематизації 

у формі консолідації та кодифікації, в результаті чого відповідна законодавча 

база так і залишається розпорошеною. 

Кодифікація соціального законодавства має передбачати, з одного 

боку, узагальнення норм, відповідно до яких здійснюється чинне правове 

регулювання, а із іншого – прийняття нових норм, які відповідають 

сучасному етапу розвитку суспільства, усувають колізії та прогалини 

законодавства. Спроби розробити Соціальний кодекс України здійснювалися 

декілька разів, проте жоден із цих проектів не отримав підтримки Верховної 

Ради України. Цей документ покликаний виправити недоліки соціального 

законодавства, а також систематизувати і гармонізувати чималу кількість 

законодавчих актів у сфері соціального забезпечення [106, с. 89].  

Прийняття такого кодифікованого нормативно-правового акта і до 

цього часу є актуальним завданням. Його реалізація дозволила б 

сконцентрувати в єдиному правовому документі усі норми, які 

урегульовують ключові законодавчі правила у сфері соціального 

забезпечення населення на підставі єдиного підходу.  

Зокрема в 2012 році до Верховної Ради України було подано один з 

проектів Соціального кодексу, однак підтримки народних депутатів він не 

отримав. Основними принципами, які були покладені в основу розробки 

проекту, були: збереження соціальних гарантій, встановлених Конституцією 

України та чинним законодавством, розширення вже існуючих соціальних 
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гарантій [11, с. 45]. Проте проект Соціального кодексу України № 2311 [17] 

був негативно прийнятий не тільки законодавцем (в результаті він так і не 

був прийнятий та повернений суб’єкту законодавчої ініціативи), але і в 

науковій літературі. Зокрема на науковому рівні відзначалось, що 

проблемною була і назва даного законопроекту, і його зміст. Н.Р. Нижник та 

І.О. Гуменюк висловлювали думку, що поданий на розгляд Верховної Ради 

України законопроект Соціального кодексу не зміг уникнути проблем, 

пов’язаних з недотриманням методології кодифікаційної діяльності. 

Першою, і найбільш гострою, виявилась проблема предмета правового 

регулювання. Термінологічно невдала назва акта, що обумовлена складністю 

визначення поняття «соціальний», не дозволяє встановити галузеву 

належність положень, які складають його зміст [58, с. 87].  

Підкреслювалось, що Соціальний кодекс України не може об’єднувати 

у своєму змісті норми, присвячені лише соціальному забезпеченню 

населення, оскільки термін «соціальний» поширюється на значно ширше 

коло питань, пов’язаних, у тому числі, і з трудовою діяльністю особи. Не 

менш проблемним був і зміст законопроекту, який характеризувався великою 

кількістю прогалин та колізій. Щодо назви, то більш прийнятною, із точки 

зору О.В. Тищенко, була б назва «Кодекс соціального забезпечення 

України», що за своєю суттю узгоджується з Європейським кодексом 

соціального забезпечення [14, c. 67].  

Інші наведені у науковій літературі зауваження також були цілком 

влучними, а тому вважаємо, що відповідний кодифікований акт у даній галузі 

суспільних відносин має називатися Кодекс соціального забезпечення 

України.  

На переконання І.В. Новосельської, прийняття єдиного кодексу має 

свої переваги, оскільки таким чином звичайним людям буде набагато 

простіше і зручніше ознайомитися із своїми правами та обов’язками у цій 

сфері, що забезпечить доступність їх захисту у разі порушення. Однак існує й 
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інша думка, яка стосується прийняття двох різних кодексів: Кодексу 

соціального страхування та Кодексу соціального забезпечення. Прихильники 

цього підходу (наприклад, Т.В. Степанова [107, с. 168-170]) пояснюють це 

тим, що такі складники, як соціальне страхування та соціальне забезпечення, 

функціонують на кардинально різних принципах і їх відмежування 

забезпечить більш швидке прийняття кодексів, меншу ймовірність 

процесуальних вад тощо [11, с. 45].  

Актуальність прийняття Кодексу соціального страхування вбачається у 

необхідності нормативно-правового акта, який комплексно урегульовуватиме 

питання охорони майнових та особистих інтересів застрахованих, які 

сплачують внески до страхових організацій і дістають відшкодування втрат у 

разі настання страхових випадків. Варто враховувати, що сьогодні питання 

соціального страхування регламентуються нормами одразу кількох 

нормативно-правових актів, а саме: нормами законів України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62] та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV [63].  

Тому прийняття такого нормативно-правового акта дійсно могло б 

позитивно вплинути на процеси систематизації соціального законодавства 

України. 

Крім того, на переконання О.В. Тищенко, розробка та прийняття 

проекту Пенсійного кодексу України може стати обґрунтованим початком 

кодифікації соціального законодавства, враховуючи вагоме значення 

пенсійних правовідносин у сфері соціального забезпечення та доктринальні 

положення стосовно існування пенсійного права як підгалузі права 

соціального забезпечення [40, с. 153].  

Відзначимо, що на сучасному етапі Верховною Радою України 

здійснювались спроби прийняти такий нормативно-правовий акт, проте 

проект Пенсійного кодексу України № 4290 [18] також було розкритиковано 
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та в результаті не прийнято. Передусім даний законопроект переважно 

дублював положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63], тобто за своєю 

сутністю не являв собою кодифікований нормативно-правовий акт. 

Також окремі науковці виступають за самостійну кодифікацію 

соціального законодавства. Так, О.О. Гірник наголошує на тому, що в 

Україні такого єдиного кодифікованого акта, який би регулював відносини 

соціального обслуговування, немає [6, с. 233].  

На відміну від попередніх проаналізованих пропозицій, наразі 

вітчизняним законодавцем не здійснювались спроби прийняття Кодексу 

соціального обслуговування України. Усе вищенаведене свідчить про те, що 

сьогодні в доктринальних напрацюваннях у сфері соціального забезпечення 

помітні наступі тенденції:  

1) проведення систематизації всієї галузі права соціального 

забезпечення;  

2) проведення систематизації по відповідних підгалузях (інститутах) 

права соціального забезпечення. Кожна з ним має своїх прихильників та 

опонентів, які наводять переконливі аргументи щодо переваг того або іншого 

підходу стосовно проведення кодифікації або консолідації. На наше 

переконання, очевидним є той факт, що сучасний стан відповідної 

нормативно-правової бази зумовлює потребу в проведенні його 

систематизації, що можна провести за будь-якою формою.  

Особливостями даного етапу є:  

1) відхід від радянської системи соціального забезпечення та 

запровадження нових правових інститутів;  

2) істотне збільшення кількості нормативно-правових актів у сфері 

соціального забезпечення;  

3) гармонізація вітчизняного соціального законодавства із 
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законодавством Європейського Союзу;  

4) проведення систематизації соціального законодавства у виді 

збірників (в тому числі й електронних);  

5) розробка проектів кодифікованих нормативно-правових актів з 

питань соціального забезпечення.  

Вивчення історичного розвитку права соціального забезпечення на 

теренах сучасної України свідчить, що воно почало формуватися з появою 

державності, а саме від моменту виникнення Київської Русі. Протягом 

століть відповідне законодавство зазнавало істотних трансформацій, які 

характеризувалися як піднесенням, так і занепадом процесів систематизації 

досліджуваної нормативно-правової бази.  

Періодизація систематизації вітчизняного соціального законодавства 

збігається з розвитком державності на теренах нашої держави. Аналіз 

досліджуваної проблематики дозволяє зробити висновок, що на сьогодні 

відповідна діяльність є незавершеною, а тому у майбутньому має бути 

проведена систематизація відповідного законодавства у формі його 

кодифікації, забезпечений розвиток електронних обліків та збірників такого 

законодавства тощо.  

 

1.3 Форми систематизації соціального законодавства 

 

У доктринальних джерелах з проблематики права соціального 

забезпечення наголошується на тому, що ефективним засобом вдосконалення 

правового регулювання здійснення соціального забезпечення фізичних осіб 

та сімей в Україні і створення умов, які полегшують їм використання 

нормативного матеріалу на практиці, є систематизація відповідного 

законодавства [6, с. 232].  
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Тобто систематизація соціального законодавства має вагоме значення 

як для держави в цілому (в частині забезпечення дієвого правового 

регулювання, відсутності суперечностей, прогалин, повторів тощо), так і для 

суб’єктів, які, власне, й потребують з боку України додаткового соціального 

забезпечення порівняно з іншими категоріями громадян нашої держави (в 

частині зрозумілості, однозначності правових норм, зручності користування 

нормативно-правовою базою та її вивчення).  

У теорії права до форм (видів) систематизації законодавства 

пропонують відносини такі:  

1) облік;  

2) інкорпорацію;  

3) консолідацію;  

4) кодифікацію [32; 108, с. 22].  

З даного приводу варто наголосити на тому, що, хоча наведені підходи 

і є найбільш поширеними, однак не єдині у науковій юридичній літературі. 

Так, В. В. Лазарєв виділяє три види систематизації: інкорпорацію, 

кодифікацію та консолідацію. Також він вказує, що зазначені види, у свою 

чергу, складають внутрішню та зовнішню систематизацію. Очевидно, що до 

зовнішньої відноситься інкорпорація, бо метою зовнішньої систематизації є 

упорядкування форми нормативно-правового акта, класифікація за певними 

критеріями. Внутрішню систематизацію відображає процес кодифікації, який 

ставить за мету змістову переробку нормативного матеріалу, досягнення 

внутрішньої логічно-організованої єдності правових норм [109, с. 164-165].  

Однак пропонуємо при характеристиці досліджуваної категорії у сфері 

відносин соціального забезпечення розглядати систему складових елементів 

систематизації, яка є традиційною в теорії права.  

На переконання В.С. Смородинського, під обліком нормативних актів у 

більшості випадків розуміють діяльність із збирання, фіксування в логічній 
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послідовності та зберігання нормативно-правових актів, підтримання їх у 

контрольному (актуальному стані) з урахуванням усіх змін та доповнень, а 

також із створення спеціальних систем їх нагромадження і пошуку. 

Головним завданням цього виду систематизації є підтримання нормативних 

актів у такому стані, який дозволяє оперативно одержувати потрібну 

інформацію [110, с. 21].  

Ю.І. Остапенко вважає, що облік законодавства полягає у зібранні, 

фіксуванні в логічній послідовності, зберіганні та підтриманні нормативно-

правових актів в актуальному стані [111, с. 78].  

Облік нормативно-правових актів – це збір державними органами, 

підприємствами, фірмами та іншими закладами і організаціями чинних 

нормативних актів, їх опрацювання і розміщення за визначеною схемою 

збереження, а також видача довідок для заінтересованих органів, закладів, 

окремих осіб відповідно до їх запитів [112, с. 624].  

На думку Є.А.Гетьмана, облік нормативно-правових актів можна 

визначити як одну з форм систематизації законодавства, що спрямований на 

збирання, зберігання та реєстрацію нормативних, інтерпретаційних, 

правореалізаційних та правозастосовних актів, що може здійснюватися як 

уповноваженим на те органом державної влади, так і приватними особами 

[108, с. 22].  

Облік законодавства – це діяльність по збору, зберіганню й підтримці в 

контрольному стані нормативних актів, а також по створенню пошукової 

системи, що забезпечує розшук необхідної інформації серед масиву актів, 

узятих на облік [32].  

З наведених визначень вбачається, що під такою формою 

систематизації законодавства, як облік, слід розуміти його збирання, 

фіксацію та підтримання в актуальному для зберігання і застосування стані. 

Тобто вказаний вид дає змогу здійснювати швидкий пошук необхідної 
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норми, оперативно вносити зміни до нормативних приписів, що й обумовлює 

зручність користування нормативно-правовою базою. 

Основна функція цього виду систематизації полягає в наступному:                    

1) інформуванні суб’єктів про стан законодавства [113, с. 36-40]; 2) 

задоволенні власних потреб у правовій інформації або забезпеченні 

правовою інформацією інших суб’єктів у комерційних цілях [34, с. 352].  

На сьогодні існує декілька способів обліку:  

1) документальний облік, який проводиться шляхом складання 

алфавітно-предметних словників, картотек, заповнення облікових журналів 

тощо;  

2) електронний, що здійснюється шляхом використання 

автоматизованих довідково-пошукових систем («Ліга», «Законодавство» 

тощо) [114, с. 21].  

З даного приводу варто наголосити на тому, що в умовах сучасного 

розвитку інформаційних технологій, запровадження «електронного суду» та 

інших систем саме  електронний облік законодавства набуває найбільшого 

значення. Наведене пояснюється й тим, що використання електронних баз 

законодавства є зручним при підготовці різного роду правових документів 

(заяв, скарг, листів, рішень, наказів тощо).  

З наведеного вбачається, що облік соціального законодавства – це 

форма систематизації, яка характеризується тим, що забезпечує 

упорядкування чинних нормативно-правових актів у сфері нормативної 

регламентації відносин соціального забезпечення в Україні з метою 

створення чіткої, зрозумілої та зручної системи у вказаній галузі суспільного 

життя. Особливістю даної форми систематизації соціального законодавства є 

таке:  

1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), 

так і спеціальними суб’єктами (органи державної влади України);  
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2) в результаті обліку створюються інформаційні бази даних 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення;  

3) є передумовою для здійснення інших видів систематизації 

соціального законодавства;  

4) здійснюється у довільній формі;  

5) стосується всіх без винятку підгалузей (інститутів) права 

соціального забезпечення. 

Інкорпорація − це вид систематизації законодавства, який передбачає 

об’єднання нормативно-правових актів без зміни їх змісту в збірники у 

хронологічному, алфавітному, предметному чи іншому порядку. Метою 

інкорпорації є підтримка законодавства у діючому стані, який міг би 

забезпечити його доступність, надавати усім суб’єктам права достовірну 

інформацію про нормативно-правові акти у їх чинній редакції [32].  

Вона являє собою впорядкування нормативно-правових актів без зміни 

їхнього змісту шляхом їх зведення в єдині друковані видання (збірники, 

зібрання, довідники, періодичні видання та ін.) за хронологією та/або 

предметом регулювання [31, с. 318].  

Це така форма систематизації, коли нормативні акти певного рівня 

об’єднуються повністю або частково у створені для широкого користування 

збірники чи зводи у визначеному порядку [112, с. 629].  

Під інкорпорацією у більшості юридичних джерел розуміють таку 

форму упорядкування діючого законодавства, коли нормативні акти певного 

рівня повністю або частково об’єднуються у збірники або зібрання у певному 

порядку (хронологічному, алфавітному, системно-предметному) [30, с. 406].  

Вказана форма систематизації законодавства полягає у об’єднанні 

нормативно-правових актів у збірники і зібрання за спільними ознаками [111, 

с. 78].  
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Отже, у загальному вигляді інкорпорація – це упорядкування чинних 

нормативно-правових актів у певні друковані видання за тими чи іншими 

системоутворюючими ознаками (роком видання, сферою правового 

регулювання, алфавітом тощо).  

Однією з особливостей інкорпорації є те, що в її результаті не 

створюються нові норми права або нормативно-правові акти, головним її 

завданням є зовнішнє опрацювання нормативних актів [36, с. 39].  

Тобто йдеться про те, що і інкорпорація, і облік законодавства не 

пов’язані з процесом нормотворення, вони здійснюються поза його межами, 

хоча й можуть мати офіційний (неофіційний) характер. 

По суті, інкорпорація – це перманентна діяльність державних та інших 

органів влади, спрямована на упорядкування чинного законодавства, яке 

здійснюється з метою забезпечення його доступності для практичного 

використання. Предмет інкорпорації можуть становити різноманітні правові 

документи, у тому числі й безпосередньо нормативні акти, акти тлумачення, 

наприклад, постанови судів вищої інстанції, правореалізаційні акти 

(договори) чи правозастосовні акти. Об’єкт інкорпорації можуть становити 

нормативні акти, акти тлумачення норм права, правореалізаційні чи 

правозастосовні акти [115, с. 331-332].  

Окремі інкорпоративні збірники можуть будуватися не за одним, а за 

кількома критеріями (хронологічним критерієм, критерієм суб’єкта 

нормотворчості). Так, наприклад, подається матеріал у «Відомостях 

Верховної Ради України») [32].  

Враховуючи наведене, зазначимо, що інкорпорацію соціального 

законодавства можна визначити як діяльність з офіційного та неофіційного 

упорядкування чинних нормативно-правових актів України у сфері 

нормативної регламентації відносин соціального забезпечення у певні 

збірники законодавчої бази за одним або кількома системоутворюючими 
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критеріями з метою забезпечення належних умов для доктринальної та 

практичної роботи з відповідною нормативно-правовою базою.  

Особливістю даної форми систематизації соціального законодавства є:  

1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), 

так і спеціальними суб’єктами (ограни державної влади України);  

2) в результаті інкорпорації створюються збірники соціального 

законодавства України або його окремих підгалузей (інститутів);  

3) здійснюється за певним системоутворюючим критерієм (алфавіт, 

дата видання акта, підгалузь (інститут права соціального забезпечення) 

тощо);  

4) характеризується відсутністю чітких правил здійснення;  

5) може стосуватися як всього предмета відносин соціального 

забезпечення, так і частини з них (пенсійного законодавства, законодавства 

про соціальне обслуговування тощо).  

Досить часто у спеціальній літературі з проблематики держави та права 

такі правові категорії, як «облік законодавства» та «інкорпорація 

законодавства», ототожнюються, що пояснюється їх високим ступенем 

схожості. Водночас аналіз вказаних понять свідчить, що вони все ж таки 

мають відмінності. Більш важливим для наукових та практичних цілей є 

вивчення інших форм систематизації законодавства, зокрема консолідації та 

кодифікації, що викликано їх нормотворчим характером. 

У доктринальних джерелах з проблематики соціального забезпечення 

зазначається, що, враховуючи вказані особливості цих форм систематизації 

(обліку та інкорпорації), вони не можуть вирішити усіх проблем чинного 

соціального законодавства. У першу чергу, результати обліку та інкорпорації 

не є джерелами права і на них не можна робити посилання. Усі нормативно-

правові акти, які діяли до проведення систематизації, залишаються чинними і 

продовжують в аналогічний спосіб регулювати відповідні відносини. 
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Безперечно, така діяльність полегшить громадянам, які потребують 

соціального обслуговування, процес пошуку та застосування необхідних 

юридичних положень. Однак облік та інкорпорація не забезпечать 

заповнення прогалин, усунення суперечностей, скасування положень, які 

повторюються, що, власне, і є другою причиною недоцільності використання 

обліку та інкорпорації у сфері соціального обслуговування [6, с. 233].  

Таким чином, у сфері регулювання відносин соціального забезпечення 

в Україні важливими є інші форми (види) систематизації соціального 

законодавства, оскільки вказані попередньо мають виключно технічний 

характер. 

У юридичній літературі консолідація розглядається як вид 

систематизації, в процесі якого кілька актів об’єднуються в новому 

документі. У процесі консолідації правотворчим органом створюється новий 

нормативно-правовий акт, який повністю замінює попередні; усі нормативні 

положення раніше прийнятих актів об’єднуються в ньому без змін, хоча, як 

правило, здійснюється їх редакційна правка: усуваються суперечності, 

повтори тощо. При консолідації новий акт затверджується компетентним 

правотворчим органом, а старі розрізнені акти визнаються такими, що 

втратили чинність [32].  

З наведеного вбачається, що результатом консолідації є видання нового 

нормативно-правового акта і скасування тих, які діяли раніше.  

Консолідація полягає в об’єднанні декількох нормативно-правових 

актів, що регулюють певний вид однакових суспільних відносин, у єдиний 

нормативно-правовий акт без перероблення їх змісту [111, с. 78].  

Це одна з форм систематизації нормативно-правових актів, що полягає 

в об’єднанні певної кількості розрізнених нормативних актів, виданих у 

різний час з того самого предмета правового регулювання, в єдиний 

укрупнений акт з усуненням повторів і протиріч, без зміни змісту норм, 

вміщених у них [116, с. 385].  
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Консолідація законодавства розглядається як форма систематизації, у 

процесі якої десятки, а інколи й сотні нормативних актів з одного і того ж 

питання об’єднуються в один укрупнений акт. Такий акт затверджується 

нормотворчим органом як нове, самостійне джерело права, а старі розрізнені 

акти визнаються такими, що втратили силу. У процесі проведення 

консолідації об’єднанню підлягають приписи однакової юридичної сили. 

Водночас консолідація являє собою своєрідний вид правотворчості, 

особливість якого полягає в тому, що новий укладений акт не змінює змісту 

правового регулювання, не вносить зміни і новели до чинного законодавства 

[30, с. 409-410].  

Консолідація − це процес об’єднання декількох нормативно-правових 

актів в один, викладення юридичних норм у логічній послідовності, усунення 

протиріч, дефектів, повторень. Хоча консолідація і не змінює норми права, 

але може допускати незначну або несуттєву редакцію деяких положень, 

тобто вона містить у собі ознаки як інкорпорації, так і кодифікації [109, с. 

164-165].  

Заслуговує на увагу і міркування О.В. Сурілова стосовно того, що 

консолідація − це процес дуже схожий з інкорпорацією, бо передбачає 

об’єднання декількох нормативно-правових актів в один консолідований акт, 

не вносить змін у норми права, що регулюють суспільні відносини, хоча 

результат консолідації має практичне значення [117, с. 172].  

Однак слід наголосити на тому, що інкорпорація і консолідація – це 

відмінні категорії, оскільки вони мають різні завдання, мету та наслідки своєї 

діяльності. 

Серед головних особливостей консолідації нормативно-правових актів, 

є такі:  

1) консолідація, на відміну від кодифікації, не встановлює нові 

приписи;  
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2) консолідований акт набуває власних реквізитів, відповідно, 

попередні акти втрачають не тільки свої реквізити, а й юридичну силу;  

3) консолідація має офіційний характер;  

4) акти консолідації є обов’язковими для адресатів [108, с. 25].  

З урахуванням наведених теоретичних положень зазначимо, що 

консолідацію соціального законодавства можна визначити як форму 

систематизації законодавства, яка полягає у формуванні нового нормативно-

правового акта у сфері нормативної регламентації відносин соціального 

забезпечення на основі об’єднання інших нормативно-правових актів з 

проведенням доопрацювання, заповненням прогалин та подоланням 

недоліків юридичної техніки, побудовою чіткої структури для забезпечення 

практичної зручності у правозастосовній діяльності.  

Особливостями даної форми систематизації соціального законодавства 

є такі:  

1) здійснюється спеціальними суб’єктами (органи державної влади 

України);  

2) здійснюється за встановленою правовими нормами процедурою;  

3) має державно-владний характер;  

4) в результаті консолідації приймається нормативно-правовий акт з 

питань регулювання сфери соціального забезпечення;  

5) регулює певну сферу суспільних відносин: галузь, підгалузь або 

інститут права соціального забезпечення. 

Кодифікація − це найбільш складна і досконала форма систематизації 

законодавства, що має правотворчий характер. Кодифікація характеризується 

вираженою правотворчою природою, адже цьому процесу притаманні 

більшість ознак правотворчої практики [118, с. 117].  
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Це вид систематизації законодавства, який передбачає змістову 

переробку (усунення розбіжностей і протиріч, скасування застарілих норм) 

нормативно-правових актів, що мають спільний предмет і метод правового 

регулювання та створення нового систематизованого нормативно-правового 

акта [32].  

Кодифікація полягає у створенні нового кодифікованого нормативно-

правового акта шляхом суттєвого перероблення змісту чинних нормативно-

правових актів однієї галузі (підгалузі, інституту) законодавства. Перші два 

способи здійснюються поза процесом нормотворення, а останні два − у його 

межах [111, с. 78].  

Є.А. Гетьман визначає кодифікацію як форму систематизації, яка 

здійснюється уповноваженими органами державної влади у процесі 

законотворчості та підзаконної нормотворчості. Результат кодифікації − 

прийняття нового за формо та за змістом кодифікованого акта, зокрема 

кодексу, основ законодавства, регламенту, статуту, правил тощо [108, с. 24].  

У науковій літературі відзначається, що у більшості країн романо-

германської правової сім’ї кодифікація розглядається у широкому та 

вузькому значеннях [119, с. 112].  

Отже, кодифікація у загальному вигляді – це форма систематизації 

законодавства, яка полягає у прийнятті уповноваженим суб’єктом 

кодифікованого нормативно-правового акта, який регламентує певну сферу 

суспільних відносин. 

Водночас протягом останніх років соціальне законодавство України 

було значно вдосконалене, проте процес систематизації триває і соціальне 

законодавство, як і раніше,  представлене окремими нормативними актами. У 

науковій юридичній літературі традиційними є погляди, згідно з якими 

кодифікація розглядається в якості найефективнішого способу 

систематизації, адже вона виступає особливим видом правотворчості, 
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спрямованим на упорядкування, систематичне об’єднання й вираження у 

вигляді загального закону права країни [120, c. 11].  

Кодифікація українського соціального законодавства належить до 

важкоздійсненних завдань, що потребують належної підготовчої роботи, 

наукового підходу до відбору правових актів, які заплановано об’єднати в 

один акт. Уникнути потрібно ситуації, коли кодекс використовується 

законодавцем для вирішення конкретних ситуативних завдань, не виконуючи 

того нормативного та соціального навантаження, що ставиться перед ним. 

Проте, слушною, на наш погляд, видається позиція науковців, відповідно до 

якої надати більшої юридичної сили кодексу порівняно з іншими законами 

неможливо, оскільки Конституція України є єдиним законодавчим актом, що 

має вищу юридичну силу. Тому кодекс – це специфічний закон [121, с. 1-7]. 

При цьому в основу проекту кодифікованого акта у сфері соціального 

забезпечення повинні бути покладені наступні підходи. По-перше, 

кодифікації повинні підлягати чинні норми законодавства з урахуванням 

останніх змін, що були до них внесені [58, c. 89].  

На відміну від інших видів систематизації, для кодифікації важливо не 

стільки відбір законодавчих актів, які підлягають дослідженню на предмет 

включення їх норм до кодексу, скільки ретельний аналіз змісту відібраних 

актів з метою уникнення дублювань, протиріч та подолання прогалин у 

правовому регулюванні соціально-забезпечувальних відносин. Фактично 

йдеться про експертизу всього соціального законодавства [56, c. 22].  

По-друге, прийняття кодексу має сприяти створенню єдиної державної 

системи соціального забезпечення. По-третє, кодифікований акт повинен 

забезпечити зв’язок з актами інших галузей законодавства, особливо з 

бюджетним [58, c. 89].  

У спеціальній літературі з проблематики соціального забезпечення 

наголошується на тому, що:  
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1) соціальне законодавство України потребує нагальної кодифікації. 

Однак процес її реалізації повинен відбуватися з урахуванням негативного 

досвіду, який ми маємо з прийняттям інших кодексів;  

2) процес кодифікації має завершитися прийняттям Соціального 

кодексу України, який забезпечить уніфікацію соціального законодавства, 

подолає наявні прогалини та колізії, а також забезпечить більш зручний 

спосіб захисту своїх прав громадянам України, які цього потребують;  

3) національне соціальне законодавство України має бути приведено у 

відповідність із стандартами Європейського кодексу соціального 

забезпечення і належним чином забезпечувати гідний рівень соціальних прав 

населення країни [11, с. 45].  

Процес кодифікації соціального законодавства України покликаний 

об’єднати, гармонізувати й розвивати норми і принципи суспільних відносин, 

визначених у національному законодавстві, врахувати ратифіковані 

Україною міжнародні договори, легалізувати позитивний досвід у сфері 

соціальних відносин, загальнолюдські цінності, визначені у Статуті ООН, 

Декларації прав людини, Європейській конвенції про захист прав людини та 

основних свобод, рекомендаціях Ради Європи і Міжнародної організації 

праці та інших загальноприйнятих міждержавних нормативних актах, які 

сьогодні виступають у ролі стандартів щодо соціального забезпечення. 

Прийняття кодифікованого акта у сфері досліджуваних відносин забезпечить 

здійснення суттєвих кроків щодо гармонізації законодавства України, 

сприятиме оновленню правових норм соціального законодавства на основі 

комплексного підходу і гарантуванню на цій основі надійного захисту 

соціально незахищеного населення нашої держави. У зв’язку з винятково 

важливим соціально-політичним значенням прийняття кодифікованого акта 

зробить суттєвий внесок у соціальний розвиток країни [73, с. 173].  

Отже, кодифікація соціального законодавства – це форма 

систематизації законодавства, яка регулює відносини соціального 
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забезпечення в Україні та полягає у прийнятті уповноваженим суб’єктом 

кодифікованого нормативно-правового акта або декількох кодифікованих 

нормативно-правових актів, який/які  регламентує/регламентують певну 

сферу суспільних відносин щодо соціального забезпечення фізичних осіб в 

Україні.  

Особливостями даної форми систематизації соціального законодавства 

є наступні:  

1) здійснюється спеціальними суб’єктами органів державної влади 

України);  

2) здійснюється за встановленою правовими нормами процедурою;  

3) має державно-владний характер;  

4) у результаті кодифікації приймається нормативно-правовий акт з 

питань регулювання сфери соціального забезпечення;  

5) регулює певну сферу суспільних відносин: галузь, підгалузь або 

інститут права соціального забезпечення. 
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Висновки до розділу 1 

1. Систематизація соціального законодавства – це нормотворча та/або 

техніко-юридична діяльність, яка здійснюється у найрізноманітніших формах 

як загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), так і спеціально 

уповноваженими суб’єктами (органи державної влади України: Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України тощо) 

з метою упорядкування, вдосконалення та розробки правових норм у сфері 

соціального забезпечення для створення системи ефективного нормативного 

регулювання відносин у даній галузі суспільного життя. 

2. До ознак систематизації соціального законодавства належать 

наступні:  

1) здійснення систематизації нормативних приписів у сфері 

соціального забезпечення в Україні загальним та спеціальним суб’єктом;  

2) цілеспрямованість систематизації соціального законодавства 

України на облік, удосконалення та оновлення нормативних приписів через 

видання збірників соціального законодавства, бази даних відповідного 

законодавства, консолідованих та/або кодифікованих нормативно-правових 

актів соціального законодавства;  

3) комплексний характер систематизації соціального законодавства;  

4) наявність відокремленої сфери суспільних відносин – соціального 

забезпечення – для здійснення систематизації правових норм, які її 

регулюються;  

5) врахування міжнародних стандартів при здійсненні систематизації 

соціального законодавства України. 

3. Виділено такі періоди систематизації соціального законодавства на 

території сучасної України: 

1) період зародження правового регулювання соціального забезпечення 

(Х ст. – до початку XVIIІ ст.); 
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2) період формування соціального законодавства на українських землях 

у складі Російської імперії (від початку XVIIІ ст. – до 1917 року); 

3) період формування соціального законодавства на українських землях 

у складі СРСР (1917-1991 рр.); 

4) період формування соціального законодавства на території сучасної 

України (триває з 1991 року). 

4. Облік соціального законодавства – це форма систематизації, яка 

характеризується тим, що забезпечує упорядкування чинних нормативно-

правових актів у сфері нормативної регламентації відносин соціального 

забезпечення в Україні з метою створення чіткої, зрозумілої та зручної 

системи у вказаній галузі суспільного життя. Особливостями даної форми 

систематизації соціального законодавства є наступне:  

1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), 

так і спеціальними суб’єктами (органи державної влади України);  

2) у результаті обліку створюються інформаційні бази даних 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення;  

3) є передумовою для здійснення інших видів систематизації 

соціального законодавства;  

4) здійснюється у довільній формі;  

5) стосується всіх без винятку підгалузей (інститутів) права 

соціального забезпечення. 

5. Особливостями інкорпорації як форми систематизації соціального 

законодавства є такі:  

1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), 

такі і спеціальними суб’єктами (ограни державної влади України);  

2) у  результаті інкорпорації створюються збірники соціального 

законодавства України або його окремих підгалузей (інститутів);  

3) здійснюється за певним системоутворюючим критерієм (алфавіт, 

дата видання акта, підгалузь (інститут права соціального забезпечення) 

тощо);  
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4) характеризується відсутністю чітких правил здійснення;  

5) може стосуватися як усього предмета відносин соціального 

забезпечення, так і його частини (пенсійне законодавство, законодавство про 

соціальне обслуговування тощо).  

6. Консолідація соціального законодавства – це форма систематизації 

законодавства, яка полягає у формуванні нового нормативно-правового акта 

у сфері нормативної регламентації відносин соціального забезпечення на 

основі об’єднання інших нормативно-правових актів з проведенням 

доопрацювання, заповненням прогалин та подоланням недоліків юридичної 

техніки, побудовою чіткої та зручної структури для забезпечення практичної 

зручності у правозастосовній діяльності.  

До особливостей даної форми систематизації соціального 

законодавства належать наступні:  

1) здійснюється спеціальними суб’єктами (органами державної влади 

України);  

2) здійснюється за встановленою правовими нормами процедурою;  

3) має державно-владний характер;  

4) у результаті консолідації приймається нормативно-правовий акт з 

питань регулювання сфери соціального забезпечення;  

5) регулює певну сферу суспільних відносин: галузь, підгалузь або 

інститут права соціального забезпечення. 

7. Кодифікація соціального законодавства – це форма систематизації 

законодавства, яке регулює відносини соціального забезпечення в Україні, 

що полягає у прийнятті уповноваженим суб’єктом кодифікованого 

нормативно-правового акта або декількох кодифікованих нормативно-

правових актів, який (які) регламентує (регламентують) певну сферу 

суспільних відносин щодо соціального забезпечення фізичних осіб в Україні.  

Особливостями даної форми систематизації соціального законодавства 

є:  
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1) здійснюється спеціальними суб’єктами – органами державної влади 

України;  

2) здійснюється за встановленою правовими нормами процедурою;  

3) має державно-владний характер;  

4) у результаті кодифікації приймається нормативно-правовий акт з 

питань регулювання сфери соціального забезпечення;  

5) регулює певну сферу суспільних відносин: галузь, підгалузь або 

інститут права соціального забезпечення. 
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РОЗДІЛ 2 

КОДИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

2.1 Сутність та зміст кодифікації соціального законодавства 

 

Важливим складовим елементом успішного розвитку правового 

регулювання суспільних відносин на вітчизняних теренах, становлення 

України як провідної демократичної, правової та соціальної держави є 

здійснення систематизації соціального законодавства. Особливе місце у 

вказаній діяльності належить такому її виду, як кодифікація, оскільки саме 

вона здатна забезпечити необхідний рівень упорядкованості нормативних 

приписів в досліджуваній галузі суспільного життя.  

Актуальність вивчення проблем кодифікації соціального законодавства 

обумовлюється стрімким розвитком відповідної нормативно-правової бази з 

початком періоду незалежності нашої держави. Так, за час становлення 

самостійної України відбулося зростання кількості нормативно-правових 

актів на законодавчому та підзаконному рівні у сфері правового регулювання 

відносин соціального забезпечення, Україна також ратифікувала численні 

міжнародні договори з питань соціального забезпечення тощо. Окрім того, 

виникли численні об’єктивні чинники, які зумовили необхідність істотного 

розширення соціального законодавства, наприклад, поява внутрішньо 

переміщених осіб (вимушених переселенців) в результаті анексії Автономної 

Республіки Крим та окупації частини території Донецької та Луганської 

областей, зростання кількості учасників бойових дій (учасників 

антитерористичної операції на Сході України) тощо. 

В умовах постійного оновлення та стрімкого розвитку нормативно-

правової бази у сфері соціального забезпечення нашої держави, а також з 

огляду на відсутність в сучасній правотворчості України досвіду кодифікації 
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відповідних правових приписів виникає необхідність проведення діяльності 

щодо такої форми систематизації досліджуваних правових норм. У процесі 

названої роботи повинні бути усунені недоліки та протиріччя в чинному 

законодавстві, скасовані застарілі правові норми, розроблені нові та 

вдосконалені чинні приписи для вирішення нагальних проблем регламентації 

суспільних відносин щодо соціального забезпечення.  

Кодифікація соціального законодавства України має здійснюватися з 

урахуванням як наявних доктринальних здобутків теорії держави і права, так 

і права соціального забезпечення, а також традицій законотворчого процесу, 

юридичної техніки у вітчизняній правотворчій практиці.  Так як для 

українського суспільства та держави особливої важливості набуває питання 

ефективного та належного регулювання суспільних відносин у досліджуваній 

сфері, вирішення питань з приводу змісту, завдань та функцій процесу 

кодифікації відповідних правових приписів є актуальним, що обумовлює 

необхідність їх науково-теоретичного вивчення. 

Дослідженням порушеної проблематики в різні часові періоди у тій або 

іншій мірі займалися численні вчені-правники. Зокрема слід відзначити 

науковий доробок таких з них, як В.В. Андріїв, Н.Б. Болотіна, Ф.Г. Бурчак, 

В.Я. Буряк, Ю.В. Васильєва, В.С. Венедіктов, Є.А. Гетьман, О.О. Гірник, 

І.О. Гуменюк, М.А. Дейнега, М.І. Іншин, Л.М. Князькова, О.Л. Кучма, 

О.В. Москаленко, Н.Р. Нижник, І.В. Новосельська, С.П. Пасіка, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, 

С.М. Синчук, Я.В. Сімутіна, Т.В. Степанова, О.В. Тищенко, М.М. Шумило, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін.  

Не дивлячись на численні доктринальні розробки з питань кодифікації 

соціального законодавства в Україні, зазначимо, що в більшості науковці 

зосереджуються на характеристиці проектів кодифікованих нормативно-

правових актів та загальних питаннях правового регулювання, тому 

особливості змісту, завдань та функцій процесу кодифікації відповідних 
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нормативних приписів у наукових джерелах не дістали свого належного 

висвітлення, що й зумовлює потребу в проведенні подальших теоретичних 

розробок в означених напрямках. Коротко розглянемо кожне з 

вищенаведених питань. 

1. Зміст кодифікації соціального законодавства.  

На думку Є.А. Гетьмана, проблемі змісту кодифікації приділялася 

значна увага як у вітчизняній дореволюційній юридичній літературі, так і в 

правових джерелах радянської доби та періоду незалежності України [152, с. 

229].  

Водночас вивчення відповідних доктринальних джерел свідчить, що 

досліджувані питання на сьогодні так і не знайшли однозначного вирішення, 

що породжує необхідність здійснення подальших наукових пошуків з метою 

з’ясування сутності такої правової категорії, як «зміст кодифікації 

законодавства», що, у свою чергу, надасть можливість встановити 

особливості поняття «зміст кодифікації соціального законодавства України». 

Кодифікація законодавства є однією з форм його систематизації, яка в 

науковій юридичній літературі визначається як одна з найбільш досконалих, 

а тому законодавець у своїй правотворчій діяльності повинен орієнтуватися 

саме на її практичну реалізацію у всіх сферах суспільного життя, які можуть 

бути нормативно врегульовані за допомогою правових норм.  

Д.Є. Вергелес вказує, що невпорядкованість законодавства призводить 

до неефективності правового простору в країні. Метою кодифікації є 

стабілізація законодавства, яка виявляється у закріпленні у кодифікованому 

акті як результаті кодифікації лише стабільних норм, розрахованих на 

достатньо тривалий період часу [51, с. 13].  

Л.М. Добробог вважає, що кодифікація законодавства є не лише 

закріпленням чинних норм права та їх систематизацією, а й виробленням 

нових правових приписів, удосконаленням змісту законодавства, 

узгодженням його з міжнародними нормами та принципами. Саме це 
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дозволяє розглядати кодифікацію як найбільш досконалу форму 

правотворчої діяльності [153, с. 19].  

С.С. Алексєєв у своїх доктринальних працях акцентував увагу на тому, 

що кодифікація як форма систематизації законодавства зводиться до 

упорядкування нормативного матеріалу в рамках особливого, найбільш 

високого різновиду правотворчості, де вона виходить далеко за межі 

систематизації і є головним шляхом розвитку й удосконалення права, 

підвищення його рівня, культури та ефективності [154, с. 492-493].  

Таким чином, саме вказана форма систематизації законодавства 

забезпечує ефективність правового регулювання суспільних відносин, а саме: 

удосконалення нормативних приписів, підвищення рівня правової культури 

суб’єктів права, запровадження нових правових інститутів тощо. Крім того, 

проведення кодифікації сприяє позитивним соціально-економічним та 

політичним перетворенням у суспільстві та державі, що пояснюється 

функціонуванням нових правових інститутів, публічних та непублічних 

інституцій тощо.  

У науковій юридичній літературі зазначається, що причини, які 

зумовлюють кодифікацію, складні і різноманітні. Кожна кодифікація 

пов’язана з історією, соціальними, політичними і людськими обставинами, 

які заповнюють ті географічні і часові межі, всередині яких вона 

проводиться. Не дивлячись на це, все ж можна систематизувати цілі 

кодифікації. Першою серед цілей є вирішення юридично-технічних завдань, 

проте варто враховувати, що досить часто разом із досягненням цієї цілі 

досягаються соціальні та політичні цілі [155, с. 214].  

На переконання А.Ю. Сидоренко, кодифікація як спосіб систематизації 

нормативного матеріалу має застосовуватись лише тоді, коли існує 

необхідність упорядкування, якісного доопрацювання (концептуального 

оновлення), об’єднання у єдину структуру великого масиву законів як актів, 

що мають вищу юридичну силу, оскільки саме подібні акти визначають 
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внутрішню будову системи права, вектор розвитку національної правової 

системи конкретної держави. Зазначена детермінанта відрізняє кодифікацію 

як правовий феномен від інших форм систематизації законодавства. Крім 

того, кодифікація як спосіб упорядкування законодавства визначає унікальну 

роль парламенту як представницького органу влади, що формує тренди в 

напрямі розвитку позитивного права, тоді як підзаконна нормотворчість за 

змістом, духом і буквою не може формувати нові напрями розвитку 

позитивного права [156, с. 57].  

З урахуванням обсягу соціального законодавства України, його 

мінливості, а також значення для держави та суспільства в цілому питання 

здійснення кодифікації правових норм, які регламентують суспільні 

відносини у сфері соціального значення, набувають першочергової 

необхідності. Водночас у сучасній науковій юридичній літературі серед 

вчених-правників відсутня єдність з приводу того, яким чином необхідно 

реалізовувати відповідну форму систематизації такого законодавства.  

Д.Є. Вергелес відзначає, що стрімке збільшення кількості нових 

нормативно-правових актів створює небезпеку правової інфляції в країні. 

Активізація правотворчості останніми роками, поряд з її позитивними 

моментами, негативно позначилася на структурній організації сучасного 

українського законодавства, впорядкованість якого залишає бажати кращого, 

оскільки недостатньо відпрацьована його єдина, внутрішньоузгоджена 

система. Певну дестабілізацію у структурний розвиток українського 

законодавства вносять і загальносвітові інтеграційні процеси, що 

супроводжуються поглибленням взаємозв’язку українського і міжнародного 

права. Механічне запозичення міжнародно-правових принципів, інститутів і 

норм, які важко імплементувати в систему української правової дійсності, 

нерідко викликає суперечності в процесі реалізації українських законів та 

інших нормативних актів [157, с. 69].  



 

 

134 

Наведені тенденції особливо яскраво простежуються в межах 

правового регулювання суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення в Україні. Протягом незалежності нашої держави були прийняті 

численні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, які 

регламентують окремі аспекти соціального забезпечення, однак законодавець 

не спромігся провести систематизацію відповідних правових норм у формі 

кодифікації як загалом, так і окремих складових частин (підгалузей права) у 

досліджуваній сфері суспільних відносин. 

О.В. Тищенко пропонує [40, с. 153] спершу здійснити інкорпорацію 

соціального законодавства України, а згодом вже реалізувати ідею 

кодифікації вказаної галузі законодавства. Однак такий шлях реалізації 

означених проблем видається досить складним та тривалим, адже 

незрозуміло, навіщо здійснювати різні форми систематизації відповідної 

нормативно-правової бази, якщо з метою досягнення ефективної нормативної 

регламентації найбільш прийнятним є саме здійснення кодифікації [40, с. 

153].  

У науковій юридичній літературі відзначається, що формою прояву 

кодифікаційної діяльності як найскладнішої і найдосконалішої форми 

систематизації законодавства є створення єдиного юридично й логічно 

цілісного, внутрішньо узгодженого нормативно-правового акта. Він у своїй 

структурі, як правило, має загальну частину, в якій знаходять відображення 

галузеві принципи, що визначають характер і зміст даної галузі права в 

цілому [158, с. 83].  

Водночас з урахуванням обсягу правових норм, які регулюють питання 

соціального забезпечення в Україні, навряд чи можна вести мову про 

можливість здійснення кодифікації в межах одного нормативно-правового 

акта, оскільки його обсяг буде занадто громіздким, що не сприятиме 

зручності правозастосовної практики. Окрім того, в доктринальних джерелах 

неодноразово акцентувалася увага на тому, що можна створити певну 
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систему кодексів-книг з питань соціального забезпечення, де окремо будуть 

викладені загальні положення, а також норми щодо певних правових 

інститутів (підгалузей) у межах досліджуваного законодавства.  

У тлумачних словниках категорія «зміст» визначається як те, про що 

говориться, розповідається де-небудь, те, що описується, зображується; суть, 

внутрішня особливість чого-небудь; розумна основа, мета, призначення чого-

небудь [20].  

З наведеного випливає, що змістом будь-якої діяльності є суть або ж 

основа, заради якої вона реалізується у тих або інших сферах суспільного 

життя для досягнення певної мети. На сьогодні в сучасній науковій 

юридичній літературі з проблематики кодифікації законодавства вчені-

правники не надають авторських  дефініцій сутності та змісту відповідного 

правотворчого процесу, тому вважаємо за необхідне запропонувати наступне 

визначення названої правової категорії: «Зміст кодифікації соціального 

законодавства України – це діяльність компетентних суб’єктів державної 

влади України щодо проведення систематизації всіх нормативно-правових 

актів, норми яких регулюють відносини соціального забезпечення в нашій 

державі у формі кодифікації, що об’єднані в один або кілька нормативних 

документів (які є частинами цілісного нормативного документа), який являє 

собою кодифікований законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та 

ефективність нормативної регламентації суспільних відносин, які 

охоплюються предметом права соціального забезпечення».  

 

2.2 Завдання та функції кодифікації соціального законодавства  

 

Одним із завдань кодифікації законодавства України, в тому числі й 

соціального законодавства, є упорядкування правових норм, які розміщені в 

різних законодавчих та підзаконних актах, виданих в різні часові періоди, 

різними суб’єктами (щодо підзаконних актів) тощо. На переконання 
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С.В. Вишновецької, яка досліджувала проблеми кодифікації трудового права, 

реформи в державі не зводяться лише до перебудови нормативно-правової 

системи, а й включають в себе зміни в розумінні права, в правовій свідомості 

і мотивації. Тому першочерговим завданням кодифікації трудового 

законодавства повинно стати його узгодження з міжнародними нормами про 

працю, закріплення основних принципів трудового права, які б відповідали 

об’єктивним закономірностям сучасного розвитку системи трудових 

відносин [159, с. 45].  

Ведучи мову про право соціального забезпечення, також варто 

наголосити на тому, що одним із завдань процесу кодифікації такого 

законодавства є його гармонізація з правовими нормами провідних 

європейських держав, правом Європейського Союзу та міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і 

які стосуються сфери соціального забезпечення. Без виконання наведеного 

така систематизація досліджуваних нормативних приписів буде неповною й 

не відповідатиме меті узагальнення й упорядкування правових норм. 

Кодифікація як форма систематизації законодавства характеризується 

тим, що вона повинна максимально охопити сферу суспільних відносин, яка 

потребує врегулювання за допомогою норм відповідної галузі законодавства, 

що мають бути закріплені в кодифікованому нормативно-правовому акті. 

Тобто йдеться про те, що одним із завдань процесу кодифікації є прийняття 

за його результатами кодифікованого нормативно-правового акта, який 

покликаний врегулювати певну сферу однорідних суспільних відносин. 

Досліджуючи теоретичні та практичні аспекти кодифікації, вчені-

правники визначають та конкретизують різні його цілі. Так, О.Ю. Рибаков 

сформулював наступні цілі кодифікації трудового законодавства [160, с. 77-

78]:  

1) конституційну;  

2) технічну;  
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3) концептуальну. У свою чергу, конституційну мету він поділяє на:  

а) конституційно-нормативну;  

б) конституційно-соціальну. Правову основу конституційно-

нормативної мети складають відповідні статті Конституції, присвячені 

правовому регулюванню трудових відносин. Конституційно-соціальна мета 

кодифікації випливає із специфіки трудового права як галузі, що історично 

покликана захищати права працівника і обмежувати владу роботодавця. Вона 

необхідна для закріплення соціального значення трудового права, його 

захисної функції. Концептуальна мета кодифікації трудового законодавства 

складається під широким спектром умов, а головне – під впливом форми 

держави. Концепція в цьому випадку виступає як сукупність цінностей, ідей, 

інтересів економічно сильного класу, поглядів на систему права, в тому числі 

і на трудове законодавство [160, с. 77-78].  

Така позиція до досліджуваних питань є досить обмеженою, оскільки  

вона повною мірою не розкриває потенціал процесу кодифікації. Так, 

виконання технічної функції покладається й на інші види систематизації 

законодавства (облік, інкорпорацію, консолідацію), тому навряд чи доцільно 

вирізняти таке завдання саме щодо кодифікації. Крім того, поза увагою 

вченого лишаються інші важливі завдання, які, власне, й обумовлюють 

правову природу відповідної правової категорії: упорядкування, оновлення, 

модернізація законодавства  

У доктринальних джерелах науковці до завдань кодифікації 

пропонують відносити:   

1) юридично-технічні завдання;  

2) соціальні завдання;  

3) політичні завдання. Суть юридично-технічних полягає в 

раціоналізації та уніфікації права. Однак вона вказує на ті негативні аспекти 

раціоналізації та уніфікації, яких потрібно уникати на практиці. Суть 



 

 

138 

соціальних цілей кодифікації полягає в регулюванні суспільних відносин, у 

тому числі й тих, що не були врегульовані. Вона вказує на те, що кодифікація 

може сприяти об’єднанню різних верств населення, розрізнених 

територіальних утворень. Політичні функції проявляються в тому, що є 

невіддільними від особистої влади конкретної особистості (не того, хто 

розробляє та керує процесом кодифікації, а того, хто запроваджує, вводить в 

дію) або служать певній ідеології [155, с. 212].  

Такий підхід до розуміння основних цілей кодифікації законодавства є 

притаманним для всіх галузей права, в тому числі й для сфери соціального 

забезпечення. Водночас навряд чи всю множинність таких напрямків 

діяльності можна обмежити певною системою з трьох складових. Завдання 

кодифікації дістають свого розвитку й деталізації саме на основі цілей, тобто 

ключових, основоположних векторів, які й зумовлюють необхідність 

більшого ступеня їх вираження.  

У пояснювальній записці до проекту Соціального кодексу України № 

2311 від 15 лютого 2013 року зазначається, що кодифікація соціального 

законодавства насамперед спрямована на те, щоб, з одного боку, узагальнити 

норми, згідно з якими здійснюється чинне  правове регулювання, а з іншого 

боку, встановити нові норми, що відповідають потребам соціально 

незахищених категорій людей та громадян, усунути колізії та прогалини 

законодавства. Окрім того, проектом Соціального кодексу України 

пропонувалося:  

1) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування 

уніфікувати систему управління фондами соціального страхування на основі 

створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що має забезпечити: 

економію адміністративних видатків  на здійснення фондами своїх функцій 

та повноважень; більш повне охоплення платників та підвищення рівня 

збору внесків соціального страхування; цільове спрямування коштів 
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соціального страхування; спрощення взаємовідносин фондів соціального 

страхування та суб’єктів господарювання щодо реєстрації та сплати внесків;  

2) впорядкувати та вдосконалити умови пенсійного забезпечення в 

особливому порядку різних категорій громадян, яке здійснюється з 

Державного бюджету і регулюється на даний час численними  спеціальними 

законами, які не завжди узгоджені між собою;  

3) узгодити окремі норми правового регулювання, що здійснюється  на 

даний час законами України «Про пенсійне забезпечення» [1] та «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [63];  

4) запровадити нові підходи щодо надання соціальної допомоги за 

виявленими ознаками нужденності, а також удосконалення комплексної 

системи соціального захисту соціально незахищених категорій громадян [17].  

З наведених положень випливає, що кодифікація законодавства України 

про соціальне забезпечення відіграє важливу роль, яка обумовлюється тими 

завданнями, що покладаються на відповідний процес. Однак завдання 

кодифікації як законодавства загалом, так і соціального законодавства, не 

дістали чіткого визначення ні в доктрині права, ні в нормах чинного 

законодавства.  

У науковій юридичній літературі висловлюються різні міркування щодо 

завдань кодифікації законодавства. Так, на думку С.А. Жернерович, до завдань 

кодифікації законодавства належать:  

1) надання нової якості масиву законодавства, що досягається в 

результаті набуття системою правових актів нового стану, який об’єктивно 

істотним чином відрізняється від попереднього;  

2) підвищення соціального значення закону (права) у сфері суспільних 

відносин, що полягає у здійсненні реальної та змістовної кодифікації 

законодавства, яка через зміни якісних показників впливає на свідомість 
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суб’єктів правових відносин, тим самим розширюючи межі доступності 

законодавчої бази;  

3) удосконалення правозастосовної практики, що досягається внаслідок 

реалізації такої форми систематизації законодавства, як кодифікація, оскільки 

зменшується кількість помилок  під час здійснення правозастосування;  

4) підвищення інтегративної якості внутрішнього законодавства, що 

зумовлюється дією глобальних інтеграційних процесів [161].  

На наше переконання, повністю не можна погодитися з такими 

міркуваннями, адже вони не можуть відобразити весь спектр завдань 

кодифікації законодавства. Окрім того, такі завдання, як підвищення 

соціальної значимості кодифікованих законів та підвищення інтеграційної 

якості кодифікованих законів, навряд чи можна визначити як самостійні 

правові категорії, адже вони охоплюються іншими, більш загальними, 

завданнями. 

Як зазначають М.В. Цвік та О.В. Петришин, до завдань кодифікації 

нормативно-правових актів належать: по-перше, забезпечення уніфікації 

національного законодавства (національне законодавство має бути приведене 

до єдиної системи шляхом усунення розбіжностей і надання одноманітності 

правовому регулюванню подібних або близьких видів суспільних відносин); 

по-друге, гарантування кожній людині права знати свої права і обов’язки 

(забезпечується шляхом надання вільного і оперативного доступу 

громадянам до всього масиву національного законодавства) [31, c. 313].  

Така позиція щодо розуміння досліджуваної проблематики є занадто 

вузькою та спрощеною, оскільки кодифікація як форма систематизації 

виконує значно більше завдань. Таким чином, запропоновані вченими-

правниками міркування потребують істотного розширення та доопрацювання 

в частині розкриття всіх або ж більшості завдань кодифікації законодавства 

України.  

Н.М. Кошіль, яка досліджувала питання кодифікації конституційного 
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законодавства, вважає, що до завдань відповідної кодифікації належать такі:  

1) сприяння послідовній реалізації принципів сучасного українського 

конституціоналізму (концептуальне завдання): принципу верховенства права; 

принципу верховенства Конституції й законів України; принципу пріоритету 

прав людини перед іншими соціальними цінностями та інтересами; принципу 

конституційної законності (конституційності); принципу конституційного 

демократизму;  

2) забезпечення доступу до конституційного законодавства та 

зручності користування ним;  

3) усунення дефектів законодавства і прогалин у конституційному 

законодавстві [162, с. 63].  

Аналізуючи наведені міркування, слід відзначити, що недоцільно 

відносити до завдань кодифікації законодавства реалізацію принципів права з 

огляду на те, що такі категорії є занадто абстрактними, що унеможливить 

виконання вказаних завдань та формулювання на їх основі функцій, способів, 

методів тощо здійснення кодифікації. Також реалізація засад права фактично 

у найбільш широкому своєму значенні охоплює всі інші завдання, а тому 

відповідні завдання кодифікації законодавства України можна визначити як 

реалізацію правових принципів.  

А.Ю. Таранюк вважає, що основними завданнями процесу кодифікації 

має бути:  

1) формування широкого спектру нормативно-правових актів, 

врахування їх специфіки та особливостей упорядкування;  

2) виключення або обмеження дублювання норм різними галузями 

законодавства;  

3) усунення прогалин;  

4) подолання колізій у законодавстві;  

5) створення умов для відповідної юридичної кваліфікації [163, с. 16].  
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Аналіз наведених авторських міркувань свідчить про те, що не з усіма 

категоріями, які вчений пропонує визначати як завдання кодифікації 

законодавства, можна погодитися. Так, більшість таких завдань можна 

об’єднати в одне – удосконалення законодавства, що буде передбачати і 

подолання колізій, і усунення дублювань та прогалин тощо.  

Беручи до уваги наведені теоретичні положення, вважаємо, що завдання 

кодифікації соціального законодавства України за критерієм напряму впливу 

на кодифікаційну діяльність можна поділити на внутрішні та зовнішні 

завдання.  

1. Внутрішні завдання кодифікації соціального законодавства 

України: 

1) упорядкування соціального законодавства. Н.Б. Болотіна акцентує 

увагу на тому, що кодифікація – це один із способів систематизації 

законодавства, що полягає у створенні нового, вдосконаленого, об’єднаного 

загальним предметом правового регулювання нормативно-правового акта на 

основі старих нормативних актів шляхом часткової або значної зміни їхнього 

змісту. В соціальному законодавстві спостерігається тенденція до «життя за 

подвійними стандартами», коли законом соціальні виплати встановлюються 

на рівні одного стандарту і водночас у цьому ж законі або підзаконному акті 

встановлюється норма щодо обмеження такого розміру. Крім того, поки що 

відсутні системні законодавчі акти, які б комплексно врегульовували 

суспільні відносини в соціальній сфері [164, с. 10-18].  

Криза соціального законодавства досягла таких масштабів, що 

потребує не стільки упорядкування, скільки суттєвого перегляду всього 

галузевого законодавства, результатом якого може стати єдиний 

кодифікований акт. Для його здійснення доцільно дотримуватись основних 

принципів, методології кодифікаційної діяльності. Вони дозволять з’ясувати 

спосіб і вид кодифікації, визначити принципи відбору нормативно-правових 
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актів для кодифікації соціального законодавства і вирішити важливе питання 

щодо суб’єкта кодифікаційної обробки [58, с. 87].  

Отже, сучасний стан правового регулювання суспільних відносин у 

сфері соціального забезпечення характеризується істотною множинністю 

нормативних приписів, які містяться в численних законодавчих і підзаконних 

нормативних актах, які повною мірою не здатні забезпечити ефективність 

нормативної регламентації з огляду на застарілість, численні прогалини, 

різноманіття застосовуваної термінології, наявність протиріч та інших 

недоліків юридичної техніки. 

Під час проведення кодифікації відповідної законодавчої бази має бути 

здійснено ревізію всіх нормативних документів з означених питань, 

встановлено їх стан та відповідність Конституції України, міжнародним 

договорам України, а також реаліям сучасного соціально-економічного 

життя. В ході такої діяльності мають бути усунені всі протиріччя та 

прогалини, встановлені єдині й чіткі правила нормативного регулювання, які 

б унеможливлювали неоднозначне тлумачення правових приписів. Таким 

чином, результатом кодифікації соціального законодавства України має стати 

уніфікований нормативно-правовий акт (декілька нормативних документів 

(книг) як складових елементів єдиного нормативно-правового 

кодифікованого акта) з однаковою термінологією, цілями й засадами 

правового регулювання, чітко виписаними нормативними положеннями; 

2) модернізація соціального законодавства. Кодифікація законодавства 

передбачає не лише просту переробку та впорядкування правових норм, але 

й приведення нормативних приписів у відповідність з міжнародними 

стандартами, які закріплені в міжнародних договорах України. Згідно з 

нормами ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [42].  
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Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України», якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору [165].  

Таким чином, з урахуванням того, що в нашій державі визнається та діє 

принцип пріоритету норм міжнародного права над нормами національного 

законодавства, саме відповідним положенням міжнародних договорів і слід 

віддавати перевагу в ході такої правотворчої діяльності. Водночас у процесі 

кодифікації відповідні договірні норми мають бути імплементовані в 

кодифіковані акти вітчизняного законодавства з метою уніфікації правових 

норм та забезпечення ефективності нормативної регламентації 

досліджуваного кола суспільних відносин.  

Не менш важливим є й те, що під час кодифікації має враховуватися 

позитивний зарубіжний досвід регулювання відносин соціального 

забезпечення, який виправдав себе в провідних демократичних, правових та 

соціальних державах, а тому може бути включений й у вітчизняне 

законодавство. Однак слід відзначити, що запозичення досвіду інших держав 

має здійснюватися з урахуванням українських реалій соціально-економічного 

та політичного життя, а також враховувати національні традиції 

законотворчої діяльності, юридичної техніки тощо.   

Під час здійснення кодифікації соціального законодавства України 

потрібно враховувати й здобутки вітчизняної та зарубіжної юридичної науки 

в частині кодифікації як загалом, так і кодифікації власне галузевого 

законодавства. Наведене обґрунтовується тим, що вчені-правники у своїй 

повсякденній доктринальній діяльності аналізують норми чинного 

законодавства України, нормативні приписи законодавства інших держав, 

історичні правові джерела, правозастосовну, зокрема судову, практику, що 

дає змогу виробляти практичні висновки та рекомендації, які доцільно 
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втілюватися в життя під час здійснення досліджуваної форми систематизації 

законодавства в даній сфері суспільних відносин.  

2. Зовнішні завдання кодифікації соціального законодавства 

України: 

1) ефективність правового механізму захисту соціальних прав 

громадян. Згідно з приписами ст. 1 Конституції України Україна є суверенна 

і незалежна, демократична, соціальна, правова держава [42]. У науково-

практичному коментарі до Конституції України В.Я. Тація соціальна держава 

визначається як така, у якій людина визнана найвищою соціальною цінністю, 

а призначення держави вбачається в забезпеченні громадянського миру і 

злагоди в суспільстві, наданні на субсидіарних засадах соціальної допомоги 

індивідам та іншим громадянам, які перебувають у важкій життєвій ситуації, 

з метою забезпечення кожному гідного рівня життя. Пряме визнання України 

соціальною державою дозволяє зробити висновок, що конституційний устрій 

Української держави набуває вищої імперативної сили й стає 

загальнозначущим, у тому числі щодо соціальної спрямованості 

законодавства [166, с. 11].  

Отже, з урахуванням того, що в Основному Законі нашої держави 

закріплений принцип соціальної держави, а також визначені окремі соціальні 

права людини, завданням кодифікації соціального законодавства України є 

деталізація та розвиток соціальних прав і закріплення механізму їх 

практичної реалізації та унеможливлення випадків порушення з боку 

держави або інших суб’єктів відповідних суспільних правовідносин;  

2) доступність соціального законодавства. У доктринальних джерелах 

звертається увага на те, що сучасне соціального законодавство України є 

досить значним за обсягом та розпорошеним, що істотним чином ускладнює 

правозастосовну діяльність для практикуючих юристів, наукову діяльність 

для вчених-правників, вивчення правових приписів студентами та іншими 

громадянами, які хочуть бути поінформованими про свої соціальні права, що 
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в цілому негативно відображається на стані нормативної регламентації 

такого кола суспільних відносин. За таких умов, досить зручним було б 

проведення кодифікації соціального законодавства шляхом створення 

кодифікованих нормативних актів (одного або декількох), що значно 

спростило б як вивчення правових норм, так і їх повсякденне застосування. 

На переконання О.Л. Кучми, для зручності користування кодексом 

доцільно статті із визначенням термінів, які стосуються всіх підрозділів, 

розмістити в загальній частині кодексу; терміни, які використовуються при 

регулюванні правовідносин підгалузі чи інституту, повинні бути розміщені в 

першій статті відповідної книги, розділу, підрозділу. Таке їх розташування 

унеможливить різне тлумачення одного й того ж терміна, який 

використовується в різних підрозділах, та спростить пошук терміна, який 

використовується тільки в певній частині кодексу. Також норми, які 

регулюють питання адміністрування, розміщуються тільки в тих частинах, на 

які поширюються. Наприклад, єдиний державний автоматизований реєстр 

осіб, які мають право на пільги, – в інституті соціального забезпечення 

пільгами, державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування – у загальній частині книги про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування [9, с. 222].  

З наведеного вбачається, що важлива роль у процесі кодифікації 

належить і підготовці кодифікованого акта, який має містити чітку, 

послідовну та логічну структуру, повною мірою охоплювати предмет права 

соціального забезпечення, містити єдину термінологію, уніфіковане 

застосування нумерації правових приписів та багато іншого. Тільки при 

дотримані вказаного можна досягти кінцевої мети (цілі) такої форми 

систематизації соціального законодавства й забезпечити належну 

нормативну регламентацію досліджуваних суспільних відносин. 

Проблематика функцій кодифікації соціального законодавства України 

на сьогодні не знайшла свого належного висвітлення в доктринальних 
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джерелах серед вчених-правників. В окремих теоретичних працях вони або 

побічно згадуються, або ж просто перелічуються без розкриття сутності та 

змісту, що негативно впливає на стан вивчення означеної теми, а, відповідно, 

й можливості для проведення кодифікації вітчизняного законодавства у 

відповідній сфері.  

У тлумачних словниках категорію «функція» пропонують визначати як 

явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і 

змінюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, 

коло діяльності когось, чогось; призначення, роль чого-небудь [20]. Таким 

чином, у загальному вигляді функцію можна визначити як призначення чого-

небудь, що дає можливість реалізовувати основоположні цілі та завдання, 

тобто йдеться про те, що у функціях певної діяльності виражається її 

призначення й мета. Функції такої форми систематизації законодавства 

опосередковують завдання та цілі, які на неї покладаються, й виражають 

особливості такої правотворчої діяльності в ключових напрямках. 

В.К. Грищук у своїх доктринальних працях наголошує на тому, що в 

«функціях кодифікації як в основних проявах її властивостей, напрямах 

впливу на суспільні відносини проявляється її ціннісний аспект як суспільно 

корисної праці» [167, с. 26].  

З наведеної дефініції зрозуміло, що вчений акцентує особливу увагу на 

сутності такої правової категорії, як функції кодифікації. Водночас 

запропонована науковцем позиція не розкриває істотних ознак (правових 

характеристик) відповідного правового явища, що є суттєвим недоліком 

такого визначення.  

На переконання О.П. Орлюк, яка досліджувала проблематику функцій 

кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, під ними слід 

розуміти основні зовнішні прояви сутнісних властивостей кодифікаційної 

процедури, конкретизовані напрями її суспільно значимого впливу на суспільні 

відносини у сфері інтелектуальної власності [168, с. 109].  
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Тобто йдеться про те, що функції кодифікації відображають основні 

властивості та напрямки кодифікації законодавства України як загалом, 

так і в межах певної галузі суспільних відносин. 

І.О. Федоров, який вивчав питання кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства, категорію «функції кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства» пропонує визначати як основні напрямки впливу 

уповноваженого державного суб’єкта на норми адміністративно-деліктного 

законодавства, які спрямовані на удосконалення відповідного деліктного 

нормативного масиву в єдиному кодифікованому адміністративно-

деліктному акті, забезпечення його стабілізації та ефективності застосування 

[24, с. 58-59].  

Схожу дефініцію пропонує й Т.О. Коломоєць, яка вважає, що «функції 

кодифікації адміністративно-процедурного законодавства» − це  основні 

напрями впливу уповноваженого державного суб’єкта на норми 

адміністративно-процедурного законодавства, які спрямовані на 

удосконалення відповідного процедурного нормативного масиву в єдиному 

кодифікованому адміністративно-процедурному акті, забезпечення його 

стабілізації та ефективності застосування [169, с. 102].  

З аналізу наведеного вбачається, що науковці виокремлюють такі 

ключові риси відповідної правової категорії:  

1) її сутність полягає в удосконаленні деліктного нормативного масиву 

в єдиному кодифікованому адміністративно-деліктному нормативному 

документі;  

2) здійснюється уповноваженим державним суб’єктом;  

3) має на меті стабілізацію та ефективність правового регулювання;  

4) здійснюється завдяки впливу на норми адміністративно-деліктного 

законодавства.  
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На основі аналізу здобутків юридичної науки пропонуємо власне 

визначення досліджуваної категорії. Отже, функції кодифікації соціального 

законодавства України – це основоположні напрямки впливу процесу 

кодифікації як форми систематизації законодавства на суспільні відносини, 

які виникають, змінюються та припиняються в галузі соціального 

забезпечення, за допомогою упорядкування, оновлення та зміни правових 

норм, які містяться у кодифікованих нормативно-правових актах, що 

відображає зовнішні властивості та характеристики такої нормотворчої 

діяльності компетентних суб’єктів публічної влади держави.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної доктрини права серед 

науковців відсутня єдність з приводу орієнтовного переліку функцій 

кодифікації законодавства. За таких обставин неможливо вести мову про 

наявність чітких функцій кодифікації законодавства в межах певної сфери 

суспільних відносин, наприклад, соціального забезпечення.  

Серед наукових юридичних доробків слід звернути увагу на 

міркування О.Я. Рогач, який пропонує виділяти такі функції кодифікації 

законодавства України:  

1) вдосконалення форми законодавства через пошук оптимальних форм 

кодифікаційних актів, розробку класифікаційних властивостей актів 

кодифікаційного характеру, що, в свою чергу, надає можливість визначити 

особливості кодифікаційних актів, дослідити шляхи їх вдосконалення;  

2) вдосконалення змісту законодавства з метою усунення прогалин у 

законодавстві, розбіжностей між окремими його нормами, ліквідації колізій, 

дублювань, скасування застарілих нормативно-правових приписів, 

вдосконалення діючих інститутів права;  

3) стабілізація законодавства, яка виявляється у закріпленні у 

кодифікаційному акті як результаті кодифікації лише стабільних норм, 

розрахованих на достатньо тривалий період часу;  
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4)  розробка нормативних приписів, які регулюють важливу, достатньо 

широку сферу суспільних відносин (фундаментальна функція). У свою чергу, 

кодифіковані акти, що охоплюють дані приписи, зумовлюють певну ієрархію 

актів конкретної галузі, стають нормативною основою для створення 

внутрігалузевої системи [52, с. 9-15].  

Отже, кодифікація як форма систематизації законодавства виконує ряд 

важливих функцій для розвитку та належного функціонування нормативно-

правової бази, яка регулює суспільні відносини в тій або іншій сфері. Однак 

запропонована вченим позиція містить і певні недоліки, оскільки 

фундаментальну функцію здійснюють не тільки під час проведення 

кодифікації, а завжди завдяки правовим нормам, незалежно від того, 

оформлені вони у кодифікованому акті чи у звичайному нормативному 

документі.  

На переконання Є.В. Погорєлова, до функцій кодифікації варто 

відносити такі:  

1) правотворчу;  

2) фундаментальну;  

3) інтегративну;  

4) усунення дефектів у законодавстві;  

5) узагальнюючу;  

6) системоутворюючу;  

7) стабілізуючу;  

8) оптимізуючу [170, с. 9-14].  

З аналізу наведеної позиції випливає, що науковець пропонує досить 

широкий перелік відповідних правових категорій, що навряд чи можна 

відзначити як вдалу доктринальну концепцію. Окрім того, виникають 

питання щодо змісту та значення окремих з них, наприклад, усунення 
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дефектів у законодавстві та оптимізуюча й стабілізуюча функції є досить 

схожими за суттю, тому необхідно їх чітко розмежовувати з наведенням 

необхідних правових обґрунтувань або ж не виділяти окремо.   

Є.Ю. Литвиненко, досліджуючи процеси кодифікації в межах 

адміністративного права, наголошує на тому, що кодифікація 

адміністративного законодавства виконує важливу функцію закріплення 

цінностей об’єктів правового регулювання. З метою визначення 

аксіологічних засад кодифікації адміністративного законодавства необхідно 

розглянути не тільки презумпції, принципи, засади адміністративного 

законодавства, відображені в кодифікованих актах законодавства, але й 

з’ясувати фундаментальні характеристики моделі організації публічної 

адміністрації, адже її система, функції та специфіка реалізації повноважень 

зумовлюють взаємодію приватних осіб з органами публічної адміністрації, 

що змінюються відповідно до історичних форм організації суспільства [171, 

с. 135].  

Аналізуючи наведене міркування, можемо  зробити висновок, що 

однією з функцій кодифікації законодавства, в тому числі й у частині 

соціального забезпечення, є ціннісна, яка полягає в закріпленні у 

кодифікованих нормативних актах певних суспільних цінностей. 

Беручи до уваги запропоновані представникам доктрини права 

теоретичні розробки, вважаємо за необхідне за критерієм характеру впливу 

на кодифікаційну діяльність виділити прямі та непрямі функції кодифікації 

соціального законодавства України. 

1. Прямі функції кодифікації соціального законодавства України 

(безпосередньо впливають на кодифікацію правових норм у межах вказаної 

галузі законодавства, тобто вони прямо зумовлюють трансформації правових 

норм, а, відповідно, й особливостей нормативної регламентації суспільних 

відносин щодо соціального забезпечення):  
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1) правотворча функція, яка полягає в тому, що під час кодифікації 

законодавства відбувається оновлення правових приписів у сфері 

соціального забезпечення, а саме: розробка нових правових норм, вилучення 

застарілих нормативних приписів, а також зміна вже наявних. Таким чином, 

кодифікація соціального законодавства пов’язана з формуванням (творенням) 

права в його об’єктивному значенні – як системи правових норм, які 

регулюють певне коло суспільних відносин. 

Загалом функцію правотворчості в спеціальній літературі розуміють як 

діяльність держави із створення правових норм [172, с. 51]; процес пізнання 

й оцінки правових потреб суспільства й держави, формування й прийняття 

правових актів уповноваженими суб’єктами в межах відповідних процедур 

[173, с. 33]; комплексна, конструктивна співпраця всіх органів державної 

влади та місцевого самоврядування у сфері правового регулювання, а також 

інших зацікавлених осіб, що полягає у проведенні спільних нарад, 

консультацій, обговорень з метою досягнення оптимального змісту та 

структури нормативно-правового акта та врахування інтересів всіх цих 

суб’єктів [174, с. 38].  

Отже, відповідна правова категорія опосередковує створення 

нормативних приписів компетентними суб’єктами, які спрямовані на 

врегулювання суспільних відносин  з приводу соціального забезпечення.  

У науковій юридичній літературі інколи ототожнюють поняття 

«правотворча функція»» та «законотворча функція». Зокрема, на 

переконання О.І. Ющик, центральне місце в системі функцій держави займає 

законодавча (правотворча) функція [175, с. 16-17].  

Але відповідні категорії не рівнозначні, оскільки перша з них ширша та 

включає до свого обсягу іншу, тобто вони співвідносяться як частина та ціле. 

Наведене пояснюється тим, що кодифікація стосується не тільки 

законодавчих норм, які приймаються виключно законодавчим органом 

державної влади – парламентом, але й правових норм, які містяться в 
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підзаконних нормативно-правових актах (статутах, положеннях тощо) й 

стосуються питань соціального забезпечення;  

2) модернізуюча функція. Вона зводиться до того, що у процесі 

кодифікації відбувається оновлення нормативних приписів: архаїчні 

положення вилучаються, наявні оптимізуються шляхом усунення прогалин, 

технічних помилок тощо, а також запроваджуються новели в правовій 

регламентації. Відповідна функція зумовлена тим, що суспільне життя, в 

тому числі й у сфері соціального забезпечення, постійно змінюється, що 

вимагає адаптації нормативних приписів до реалій сьогодення, а тому є 

потреба в постійному вдосконаленні правових норм у межах тієї або іншої 

галузі національного законодавства.  

В.О. Антоненко відзначає, що «у процесі кодифікації відбувається 

якісна переробка діючих юридичних норм, усуваються неузгодженості, 

дублювання, суперечності і прогалини у правовому регулюванні, 

скасовуються неефективні і застарілі норми. Значна кількість розрізнених 

нормативних актів замінюється зведеним, оновленим, ефективнішим у 

сучасних умовах. Така діяльність законотворців спрямована на 

упорядкування діючого законодавства на основі систематизації та оновлення 

правових приписів» [176, с. 36].  

З наведеного вбачається, що сутністю даної функції кодифікації 

соціального законодавства є істотна трансформація правових норм у даній 

сфері суспільних відносин, що, серед іншого, включає оптимізацію, 

оновлення тощо нормативно-правового регулювання. 

У відповідній галузі суспільного життя вказана функція має 

надзвичайно важливе значення, оскільки на сьогодні соціальне законодавство 

складається з численних законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів, які досить часто суперечать міжнародним договорам, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, протирічать один 

одному, а головне – характеризуються декларативністю, тобто не 
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відповідають соціально-економічній ситуації, яка склалася на сьогодні в 

нашій державі. За таких умов необхідно проводити значну роботу по 

реалізації функції модернізації соціального законодавства України за 

рахунок, зокрема, процесу кодифікації правових норм. 

2. Непрямі функції кодифікації соціального законодавства України 

(лише опосередковано впливають на кодифікаційний процес, тобто самі по 

собі вони не здатні забезпечити трансформацію правових норм, а, відповідно, 

й суспільних відносин у сфері соціального забезпечення, але їх дія 

обумовлює покращення загального стану законодавства, його розуміння 

суб’єктами права, пошук необхідних правових норм для застосування або 

доктринальних досліджень, прогнозування розвитку нормативно-правового 

регулювання):  

1) стабілізуюча функція, яка полягає в тому, що у процесі кодифікації 

відбувається упорядкування правових норм, визначається чітка ієрархічна 

система нормативно-правового регулювання певного кола суспільних 

відносин законодавчими й підзаконними актами.  

Є.А. Гетьман наголошує на тому, що кодифікація як форма 

систематизації нормативно-правових актів спрямована на надання 

законодавству досконалості, системності, узгодженості; у результаті її 

проведення створюється новий правовий документ, який є доступним і 

зручним у користуванні для кожного пересічного громадянина, юриста, 

науковця та інших осіб; створений нормативно-правовий акт стає основним 

правовим документом у певній сфері суспільних відносин; найбільш 

досконалий характер кодифікації зумовлений системністю й узгодженням 

нормативно-правового матеріалу, що передбачає високий рівень наукового 

обґрунтування кодифікаційної діяльності [177, с. 9].  

Таким чином, у результаті кодифікації регламентація суспільних 

відносин здійснюється кодифікованими нормативними документами, які 

стосуються найважливіших питань, закріплюють основоположні засади та є 
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базою для розвитку законодавства, яке покликано більш глибоко 

деталізувати регулювання взаємодії учасників суспільних відносин у тій або 

іншій галузі. 

Як справедливо відзначає М.М. Шумило, соціальне загалом і пенсійне 

законодавство зокрема й далі реформується не шляхом прийняттям нових 

законів чи кодифікацією, а за рахунок внесення змін і доповнень одним 

законом у 10 або 20 інших. Під час кодифікації необхідно завершити 

пенсійну реформу в Україні, оскільки так звані реформи 1991, 2003, 2011, 

2015 і 2017 років не можна назвати завершеними. Вони тільки частково 

змінили окремі аспекти пенсійного забезпечення; це були етапи єдиної 

багаторічної пенсійної реформи, що розтяглася більше, ніж на 25 років, 

вершиною якої повинен стати Пенсійний кодекс України [178, с. 167].  

Реалізація вказаної функції в межах кодифікації соціального 

законодавства України має важливе значення, оскільки на сьогодні 

нормативна регламентація досліджуваного кола суспільних відносин 

характеризується значною розбалансованістю та розпорошеністю 

нормативних приписів, що зумовлює необхідність забезпечення стабільності 

нормативно-правового регулювання порушених питань;  

2) спрямовуюча функція, яка зводиться до того, що в результаті 

кодифікації запроваджуються кодифіковані нормативно-правові акти, які є 

провідними нормативними документами у певній сфері суспільних відносин 

й зумовлюють як подальший розвиток законодавства на підзаконному рівні, 

так і прогнозування розвитку тих або інших правових категорій. Тобто 

кодифікація закладає головні принципи регулювання суспільних відносин, 

запроваджує нові правові інститути та вилучає застарілі, що, власне, й 

визначає напрям трансформації законодавства. 

На переконання О.Я. Рогач, прогностична функція передбачає 

визначення можливих шляхів та засобів досягнення бажаного стану 

досліджуваного об’єкта. Зміст цієї функції становлять, по-перше, 
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дослідження можливих шляхів розв’язання перспективних проблем теорії 

кодифікації, по-друге, досягнення оптимальних шляхів розвитку 

кодифікаційної діяльності із урахуванням наперед заданих критеріїв, 

встановлених відповідними програмами, планами, проектами [52, с. 12].  

У сфері нормативного регулювання суспільних відносин щодо 

соціального забезпечення надзвичайно важливим є прогнозування 

подальшого розвитку відповідної законодавчої бази, визначення 

пріоритетності певних організаційно-правових форм соціального 

забезпечення, запровадження нових правових інститутів та їх адаптація до 

вітчизняних реалій, виявлення недоліків у нормативній регламентації 

правових новацій тощо. 

Протягом нетривалого періоду незалежності нашої держави соціальне 

законодавство набуло широкого розвитку та істотним чином збільшилося за 

обсягом нормативного матеріалу. Однак відповідні процеси відбувалися 

несистемно, були значно розтягнуті в часі, здійснювалися хвилеподібно, без 

застосування будь-якої логіки та правил, дослідження закономірностей тощо. 

В результаті такої широкої правотворчості виник величезний масив 

правового матеріалу, який потребує суттєвого упорядкування, що має 

базуватися на вивченні основоположних засад кодифікації як в цілому, так і 

кодифікації законодавства про соціальне забезпечення, що повинно 

враховувати зміст, завдання та функції такої форми галузевої систематизації 

законодавства.  

 

2.3 Система суб’єктів кодифікації соціального законодавства, 

особливості їх діяльності 

 

Кодифікація законодавства України, зокрема й соціального 

законодавства, відіграє надзвичайно важливу роль у регулюванні суспільних 

відносин, тому необхідно ретельно підходити до питання суб’єктного складу 
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тих осіб, які покликані реалізовувати кодифікацію законодавства в різних 

сферах суспільного життя. Важливість вивчення порушених проблем 

обґрунтована тим, що на сьогодні на легальному рівні відсутні будь-які 

нормативні вказівки з приводу досліджуваних суб’єктів, що включає й 

відсутність будь-яких вимог (кваліфікації, досвіду) до суб’єктів, що повинні 

реалізовувати кодифікацію.  

Актуальність вивчення питань системи суб’єктів кодифікації 

соціального законодавства та особливості їх діяльності викликані також тим, 

що й серед вчених-правників відсутня однозначна єдність з приводу більш-

менш чіткого розуміння системи названих суб’єктів, що зумовлює 

необхідність проведення аналізу всіх теоретичних концепцій та перевірку їх 

обґрунтувань з метою вироблення практичних рекомендацій. Окрім того, 

потреба в проведенні наукового дослідження означених проблем пов’язана з 

недостатньою розробленістю вчення про суб’єкти кодифікації законодавства 

в науковій юридичній літературі в Україні та за її межами, зокрема в 

державах близького зарубіжжя.  

Важливість науково-теоретичного опрацювання питань суб’єктного 

складу процесу здійснення кодифікації законодавства обґрунтовується й тим, 

що в умовах гострої необхідності в здійсненні кодифікації вітчизняного 

соціального законодавства доцільно встановити вичерпний перелік таких 

осіб. Вказане створить умови для  організації їх спільної кодифікаційної 

діяльності, усвідомлення важливості поставлених перед ними завдань, а 

також буде орієнтувати інших суб’єктів, які бажають запропонувати власні 

міркування щодо реалізації такої форми систематизації законодавства у 

певній сфері суспільних відносин, у взаємодії з безпосередніми 

компетентними суб’єктами процесу кодифікації відповідних правових норм.  

Аналіз доктринальних джерел свідчить, що окремі аспекти системи 

суб’єктів кодифікації соціального законодавства в нашій державі та 

особливості їх діяльності у тій або іншій мірі вивчали такі представники 
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юридичної науки,            як-от: В.В. Андріїв, В. А. Багрій, Н.Б. Болотіна, 

Ф.Г. Бурчак, В.Я. Буряк, Ю.В. Васильєва, В.С. Венедіктов, Є.А. Гетьман, 

О.О. Гірник, І.О. Гуменюк, М.А. Дейнега, М.І. Іншин, Л.М. Князькова, 

О.Л. Кучма, О.В. Москаленко, Н.Р. Нижник, І.В. Новосельська, С.П. Пасіка, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, 

С.М. Синчук, Я.В. Сімутіна, Т.В. Степанова, О.В. Тищенко, М.М. Шумило, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та деякі інші.  

Незважаючи на те, що проблематика кодифікації соціального 

законодавства України перебуває в центрі уваги як вчених-правників, так і 

практикуючих юристів, у сучасній науковій юридичній літературі відсутні 

ґрунтовні доктринальні розробки з приводу суб’єктів здійснення такої форми 

систематизації законодавства, оскільки в переважній більшості випадків 

наукові праці присвячені питанням кодифікаційної діяльності – підготовці 

нормативно-правових актів, а також висвітленню окремих теоретичних 

питань (принципи кодифікації, об’єкти та предмет кодифікації та інше). 

Беручи до уваги вказане, зазначимо, що існує нагальна необхідність 

проведення наукових пошуків у даному напрямку для розроблення 

напрацювань, які б могли бути закріплені на легальному рівні під час 

удосконалення законодавства про правотворчість, нормативно-правові акти 

тощо. 

Правова характеристика проблематики кодифікації законодавства 

України, в тому числі й соціального законодавства, буде не повною, якщо 

оминути увагою питання системи суб’єктів кодифікаційної діяльності. 

Загалом категорія «суб’єкт» в тлумачних словниках визначається як істота, 

здатна до пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до 

цілеспрямованої діяльності; особа, група осіб, організація, яким належить 

активна роль у певному процесі, акті; особа або організація як носій певних 

прав і обов’язків; людина як носій певних фізичних і психічних якостей; 

людина як об’єкт дослідження; людина, особа [20].   



 

 

159 

На думку Г. Єллінека, «суб’єкт права» є суто юридичним поняттям, 

саме тому «суб’єкт» в юридичному розумінні – це не істота чи субстанція, а 

«дана ззовні, створена волею правопорядку здатність» [179, с. 123].  

На переконання А. В. Самойленка, правове визначення поняття 

«суб’єкт» неможливе без прив’язки його до поняття «право» як системи 

загальнообов’язкових норм, що закріплюються у законах та підзаконних 

актах і є загальнообов’язковим критерієм правомірно дозволеної поведінки. 

Поєднання двох термінів: загального для всіх суспільних наук −  «суб’єкт» і 

такого, що застосовується (за прямим призначенням) переважно правниками, 

− «право», позначає учасників правових відносин, які мають суб’єктивні 

права та виконують юридичні обов’язки [180, с. 98].  

У теорії держави та права існує домінуючим підхід, згідно з яким 

суб’єкт права є особою (індивідом) чи організацією, наділеними державою 

здатністю бути носіями юридичних прав і обов’язків [112, с. 443].  

Таким чином, вказане поняття трактується в різних значеннях, однак 

для цілей правового доктринального дослідження слід звернути увагу на його 

юридичний аспект, тобто мова йде про певних осіб (фізичних або 

юридичних, або ж осіб без статусу юридичної особи), які є носіями прав та 

обов’язків і потенційними учасниками суспільних відносин, врегульованих 

правовими нормами.  

Є.А. Гетьман дійшов висновку, що питання суб’єктів кодифікації 

законодавства у вітчизняній науковій літературі недостатньо вивчене. У 

процесі аналізу чинного законодавства дослідником зроблено висновок, що 

коло суб’єктів кодифікаційної діяльності не закріплене на законодавчому 

рівні. І даний момент негативно впливає на кодифікаційні процеси, адже 

коло уповноважених органів державної влади, діяльність яких спрямована на 

впорядкування чинного законодавства, залишається невстановленим [181, с. 

32].  
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Ми поділяємо наведене твердження, оскільки відсутність закріплення 

чіткого переліку суб’єктів кодифікації створює проблеми стосовно 

забезпечення ефективності процесу кодифікації вітчизняного законодавства в 

цілому, що негативно відображається й на галузевій нормативній 

регламентації суспільних відносин, зокрема в межах соціального 

забезпечення в нашій державі. 

Вивчення доктринальних джерел з порушеної проблематики свідчить, 

що серед вчених-правників немає єдності з приводу того, які суб’єкти 

належать до числа тих, хто повинен здійснювати кодифікацію законодавства. 

Такі протилежні доктринальні позиції пояснюються тим, що у представників 

юридичної науки різні погляди на саму категорію «кодифікація», її сутність, 

зміст та види. З урахуванням наведеного, зазначимо, що всі концепції щодо 

суб’єктного складу кодифікації законодавства можна поділити на три 

основних види: «вузькі», «широкі» та спеціальні.  

Представники «вузького» підходу до розуміння системи суб’єктів 

кодифікації законодавства обґрунтовують свою позицію тим, що 

кодифікація як форма систематизації законодавства може мати тільки 

офіційний характер, тобто здійснюватися на офіційному рівні, відповідно, до 

числа суб’єктів кодифікації слід відносити лише органи державної влади.  

На думку О.Я. Рогача та Ю.М. Бисаги, суб’єктами кодифікації є: 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та 

відомства, місцеві органи державної влади. Водночас вчені наголошують на 

тому, що наукові установи впливають на розвиток кодифікаційної діяльності, 

однак не можуть виступати суб’єктами кодифікації [182, с. 23].  

Отже, суб’єктами кодифікації законодавства України можуть 

виступати тільки органи державної влади України, зокрема парламент як 

єдиний орган законодавчої влади України та органи державної виконавчої 

влади різних рівнів. 
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Вважаємо, що наведений перелік є неповним, адже доцільно було б 

внести до таких суб’єктів Президента України, який є суб’єктом законодавчої 

ініціативи, а значить може бути й ініціатором кодифікованих нормативно-

правових актів. Оскільки правом законодавчої ініціативи наділені народні 

депутати України, то й кожен народний депутат має право внести до 

Верховної Ради України проект кодифікованого законодавчого акта, який 

може бути розроблений як ним особисто, так й будь-якими іншими особами 

(громадською організацією, представниками бізнесу тощо), які переконують 

того або іншого народного депутата реалізувати своє право законодавчої 

ініціативи й внести підготовлений ними проект кодифікованого закону. 

На переконання Р. Кабріяка, суб’єктами кодифікації є органи, до 

компетенції яких входить прийняття таких актів, тобто парламент, а також 

уряд [155, с. 311-312].  

Отже, вчений також обстоює те, що кодифікація має виключно 

офіційний характер, а тому її суб’єктами є лише органи державної влади. 

Водночас ним пропонується достатньо вузький перелік таких осіб: парламент 

і уряд як, відповідно, єдиний орган законодавчої влади та найвищий орган у 

системі органів виконавчої влади. За такого підходу незрозуміло, чи 

науковець обмежує склад системи суб’єктів кодифікації законодавства тільки 

законодавчими органами, чи пропонує до їх числа відносини й інші суб’єкти 

публічного права, але чомусь обмежується лише урядом, що видається 

надзвичайно суперечливим та спірним.  

У юридичній літературі наголошується на тому, що суб’єктами 

кодифікації можуть бути лише суб’єкти, які наділені обсягом відповідних 

прав, а також колом відповідних обов’язків на законодавчому рівні. Це 

означає, що коло суб’єктів кодифікації звужується лише до суб’єктів, які 

здійснюють офіційну кодифікацію, тобто кодифікацію, яка тягне за собою 

настання відповідних правових результатів (прийняття систематизованого 

нормативно-правового акта) [183, с. 73].  
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Таким чином, представники даної концепції обґрунтовують свої 

твердження тим, що кодифікація, будучи частиною процесу нормотворення, 

здійснюється виключно компетентними органами державної влади, які 

наділені повноваженнями видавати нормативні приписи. В цій частині ми 

підтримуємо міркування відповідних вчених-правників, однак істотним 

недоліком наведеної позиції є те, що її прихильники не мають єдності щодо 

конкретного переліку таких органів влади (лише законодавчі органи, лише 

виконавчі органи; як виконавчі, так і законодавчі органи; органи, які не 

належать до тієї або іншої гілки влади). 

Сутність «широкого» розуміння системи суб’єктів кодифікації 

законодавства України полягає в тому, що кодифікація може мати як 

офіційний, так і неофіційний характер, а тому, ураховуючи, що неофіційна 

кодифікація здійснюється будь-якими суб’єктами, до відповідного переліку 

можуть входити не лише органи державної влади. 

Так, на думку І.О. Федорова, до системи суб’єктів кодифікації слід 

відносити: Верховну Раду України; офіційних і неофіційних учасників 

кодифікаційного процесу. Офіційними учасниками є: суб’єкти права 

законодавчої ініціативи, комітети (комісії) Верховної Ради України, робочі 

групи з підготовки проекту відповідного кодифікованого акта, склад та 

повноваження яких затверджується на офіційному рівні. До неофіційних 

належать наукові установи, вчені-юристи, практичні діячі у сфері 

юриспруденції, тобто більшою мірою юридична громадськість та 

неюридична, але зацікавлена громадськість [24, с. 73-74].  

З наведеного випливає, що науковець приділяє особливу увагу 

Верховній Раді України, яка є єдиним органом законодавчої влади України, 

однак до числа відповідних осіб відносить й інших суб’єктів, в тому числі й 

суб’єктів приватного права.  

О.А. Любчик пропонує під суб’єктами кодифікації трудового 

законодавства розуміти як окремих індивідів, так і колективних суб’єктів або 
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груп осіб, які наділені обсягом певних прав, а також колом відповідних 

обов’язків, що дають їм змогу брати участь у процесі здійснення 

систематизації трудового законодавства як в обов’язковому порядку, 

установленому відповідними нормативно-правовими актами, так і в 

добровільному. Науковець відносить до ознак таких суб’єктів наступне:  

1) вони є учасниками особливого виду правовідносин − правовідносин 

із кодифікації трудового законодавства;  

2) наділяються певними правами, а також обов’язками, які дають їм 

змогу бути учасниками процесу систематизації трудового законодавства;  

3) можуть бути як обов’язковими учасниками процесу систематизації 

трудового законодавства (Верховна Рада України, комітети Верховної Ради 

України), так і добровільними учасниками (наукові установи, вищі навчальні 

заклади тощо) [183, с. 72].  

Отже, автором також висувається ідея щодо можливості здійснення 

неофіційної кодифікації й залучення до цього процесу суб’єктів у 

добровільному порядку, зокрема вчених-правників, практикуючих юристів, 

громадських активістів та інших.  

До представників даної концепції слід віднести й В.К. Грищука, який 

досліджував питання кодифікації кримінального законодавства та підтримує 

позицію поділу кодифікації на офіційну та неофіційну. Із точки зору 

дослідника, неофіційна кодифікація передбачає можливість її здійснення 

будь-яким суб’єктом. Офіційна кодифікація означає, що коло суб’єктів її 

здійснення є обмеженим. На загальнодержавному рівні кодифікація може 

здійснюватись одним із наступних суб’єктів: спеціально уповноваженим 

державним органом, науковою установою, групою вчених та практиків, 

народними депутатами чи усім українським народом [167, с. 25].  

Такі міркування вченого викликають досить  багато питань, оскільки 

навряд чи можна вести мову про повноцінну учать у процесі кодифікації 

українського народу, хоча чинне законодавство й передбачає можливість 
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прийняття законів України шляхом проведення всеукраїнського 

референдуму.  

Є.А. Гетьман вважає, що на сьогоднішній день суб’єктами 

кодифікаційної діяльності є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, міністерства, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

організації (статути підприємств), а також народ України у разі винесення 

кодифікаційного документа на всеукраїнський референдум [181, с. 35].  

Таким чином, вчений вважає, що до числа відповідних осіб віднесені як 

органи державної влади (законодавчі та виконавчі), так й інші суб’єкти, 

зокрема український народ, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 

приватного права.  

З аналізу наведених доктринальних тверджень вбачається, що 

представники «широкого» підходу обґрунтовують свої доводи про 

необхідність встановлення широкого кола відповідних суб’єктів з огляду на 

те, що існує як офіційна, так і неофіційна кодифікація. Однак з такими 

міркуваннями складно погодитися, оскільки для такої форми систематизації 

законодавства, як кодифікація, характерний саме офіційний характер її 

проведення (на відміну від інкорпорації або ж обліку), а тому й відсутні 

підстави для віднесення до числа суб’єктів кодифікації законодавства інших 

осіб, окрім органів публічної влади. 

Представники «спеціальної» концепції вважають за необхідне 

відносити до системи суб’єктів кодифікації тільки тих з них, які спеціально 

створені для цього. Тобто йдеться про те, що кодифікація, будучи є 

особливою формою правотворчого процесу, потребує залучення численних 

практичних, теоретичних і технічних працівників, опрацювання значних 

обсягів інформації, проведення організаційних заходів тощо, тому вона 

повинна здійснюватися на постійній або тимчасовій основі такими 

суб’єктами, які спеціально для цього утворені.  
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Так, Р. Кабріяка, стверджує, що, хоча суб’єктами кодифікації є органи, 

до компетенції яких входить прийняття таких актів, тобто парламент, а також 

уряд, зазвичай кодифікаційними роботами займаються інші органи, зокрема 

Вища комісія з кодифікації права [155, с. 311-312].  

Таким чином, незважаючи на те, що суб’єктами кодифікації є офіційні 

державні органи – парламент та уряд, реально кодифікаційну діяльність 

проводять спеціально створені для цього органи, головною метою діяльністю 

яких є кодифікація законодавства в цілому або ж в окремих сферах 

суспільних відносин. 

Відповідна ідея знаходить багатьох прихильників. Наприклад, 

Ф. Бурчак висував пропозицію стосовно створення кодифікаційної комісії 

для опрацювання всіх кодексів [184, с. 13].  

Відомий вітчизняний вчений-теоретик С.П. Головатий вважає, що до 

повноважень кодифікаційної комісії необхідно віднести наступні: здійснення 

координації; розроблення методології і загальних підходів до проведення 

кодифікації; прийняття концептуальних рішень щодо руху усього 

законодавчого процесу в Україні [185, с. 21].  

Із точки зору Є.А. Гетьмана, існує потреба у створенні в Україні 

спеціально уповноваженої комісії з питань кодифікації законодавства, яка 

являтиме собою орган, який буде спрямовувати свої дії на об’єднання 

нормативно-правових актів та норм, що в них містяться, в єдину систему, а 

також на переробку змісту таких норм. Відповідно, після вчинення комісією 

таких дій проект кодифікаційного документа можна буде направляти на 

затвердження до уповноваженого органу. На думку автора цієї концепції, 

дана комісія має бути тимчасово діючим органом, який збирається лише у 

тому випадку, коли існує необхідність проведення кодифікації певної галузі, 

підгалузі чи інституту законодавства. До її складу мають включатись фахівці 

із тієї галузі, яка підлягає кодифікації, тобто особи, котрі володіють 

теоретичними знаннями та практичними навичками застосування 
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відповідних норм у певній сфері суспільних відносин. Є.А. Гетьман вважає, 

що це гарантуватиме створення найбільш досконалих за своїм змістом, 

стабільних кодифікованих актів [181, с. 34-35].  

З аналізу наведених позицій випливає, що ідея створення спеціально 

уповноважених органів публічної влади для здійснення кодифікації як 

загалом законодавства України, так і окремих його галузей підтримується в 

доктрині права. Діяльність такого суб’єкта має базуватися на 

професіоналізмі, тобто мати у своєму складі вчених-правників, 

практикуючих юристів, правозахисників, зарубіжних експертів, 

представників органів державної влади й місцевого самоврядування та 

інших.  

Водночас варто наголосити на тому, що функціонування названих 

утворень у галузі кодифікаційної діяльності буде мати лише допоміжний, 

рекомендаційний характер, адже чинне законодавство України чітко регулює 

питання ухвалення законодавчих актів, в тому числі й кодифікованих, а тому 

напрацювання названих органів можуть бути тільки в якості проектів 

нормативних документів, які не завжди втілюватимуться в життя.  

О.А. Любчик пропонує визначати категорію «система суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства» як сукупність осіб і груп осіб, які 

об’єднані спільною метою, а також наділені певним обсягом прав і 

обов’язків, що дають можливість брати участь у процесі систематизації 

трудового законодавства й відрізняються адміністративно-правовим 

статусом, який зумовлює певні закономірності їх розташування та 

функціонування відносно одне одного [183, с. 73].  

Беручи до уваги наведені теоретичні розробки, вважаємо, що під 

системою суб’єктів кодифікації соціального законодавства України слід 

розуміти відносно відокремлену групу суб’єктів публічного права, які 

наділені відповідно до Конституції та законів України повноваженнями 

брати участь в правотворчому процесі, що, серед іншого, включає й 
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проведення кодифікації норм законодавства України у сфері нормативної 

регламентації суспільних відносин щодо соціального забезпечення на 

території нашої держави з метою прийняття одного або кількох 

кодифікованих нормативно-правових актів. 

До числа суб’єктів системи кодифікації соціального законодавства 

України варто віднести: Український народ; Верховну Раду України; 

Президента України; Кабінет Міністрів України та інші органи центральної 

виконавчої влади; народних депутатів України. За критерієм характеру 

участі відповідних суб’єктів у кодифікаційній діяльності їх можна поділити 

на дві групи:  

1) суб’єкти, які беруть безпосередню участь у кодифікації соціального 

законодавства;  

2) суб’єкти, які беруть опосередковану участь у кодифікації 

соціального законодавства. 

1. Суб’єкти, які беруть безпосередню участь у кодифікації 

соціального законодавства (включають тих, хто наділений повноваженнями 

ухвалювати кодифікаційні акти, тобто приймати рішення про набуття або 

втрату чинності тим або іншим кодифікованим законодавчим актом):   

1) Український народ як суб’єкт кодифікації соціального 

законодавства України. 

Згідно з нормою ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування [42].  

У науковій юридичній літературі відзначається, що залежно від форми 

волевиявлення народу розрізняють інститути безпосередньої та 

представницької демократії. Складовими механізму безпосереднього 

здійснення влади народом є передбачені Конституцією України положення 
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щодо системи політичних прав громадян (статті 36-40 Конституції України). 

Крім того, Конституцією України визначаються повноваження органів 

державної влади та місцевого самоврядування щодо призначення виборів та 

референдумів в Україні, ініціювання референдуму, здійснення суб’єктивного 

пасивного виборчого права громадян України, формування Центральної 

виборчої комісії, положення щодо судового захисту виборчих прав громадян, 

які також входять до механізму реалізації прямого народовладдя. 

Характерними рисами безпосередньої демократії є:  

а) пряме волевиявлення народу, тобто участь громадян у прийнятті 

рішень;  

б) прийняття рішень імперативного (обов’язкового) характеру [186, с. 

199-200].  

З наведеного вбачається, що влада в Україні може здійснюватися 

безпосередньо народом, який є єдиним джерелом влади в нашій державі, 

шляхом безпосередньої реалізації своїх повноважень через інститути 

представницької демократії, зокрема референдум. Таким чином, народ може 

на референдумі ухвалити кодифікований закон, що, власне, й обумовлює 

віднесення названого суб’єкта до числа суб’єктів системи кодифікації 

соціального законодавства України.  

У відповідності з нормами ст. 69 Конституції України народне 

волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії. Згідно з  нормативними приписами ст. 72 

Конституції України всеукраїнський референдум призначається Верховною 

Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, 

встановлених Конституцією України. Всеукраїнський референдум 

проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох 

мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 

щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах 

областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Окрім того, 
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відповідно до нормативних вимог ст. 74 Конституції України референдум не 

допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії 

[42].  

З наведених конституційно-правових норм вбачається, що український 

народ має право приймати закони, крім тих, які заборонені Основним 

Законом, що може стосуватися й питань соціального забезпечення в нашій 

державі, зокрема й у такій формі систематизації законодавства, як 

кодифікований законодавчий нормативно-правовий акт. 

Отже, на всеукраїнському референдумі може бути прийнято рішення 

про прийняття кодифікованого законодавчого акта у сфері соціального 

забезпечення, який отримає силу закону нарівні із законами України, які 

приймаються Верховною Радою України. Хоча важливо зазначити, що Закон 

України «Про всеукраїнський референдум» було визнано неконституційним 

у 2018 році. 

Слід відзначити, що реалізація кодифікації соціального законодавства 

України українським народом є доволі складним та тривалим процесом, його 

проведенню має передувати тривала підготовка проекту відповідного 

законодавчого акта. Вказане зумовлено тим, що такий суб’єкт не зможе 

розробити цілісний, угоджений, сучасний нормативний документ, узгодити 

його з іншими законодавчими актами, тобто йдеться про те, що під час 

такого виду референдуму відбувається тільки його схвалення українським 

народом, що обґрунтовує необхідність участі в такій діяльності інших 

суб’єктів: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, народних депутатів України та інших. 

До особливостей участі в кодифікації соціального законодавства 

України українського народу як самостійного суб’єкта слід віднести такі:  

1) здійснення шляхом реалізації інституту безпосередньої демократії – 

всеукраїнського референдуму;  

2) колегіальний характер участі суб’єкта в такому волевиявленні;  
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3) регламентування прийняття відповідного кодифікованого закону 

Конституцією України та актом спеціального законодавства – Законом 

України «Про всеукраїнський референдум»;  

4) досить тривала, складна та дорога процедура здійснення кодифікації 

законодавства таким суб’єктом;  

5) обов’язковий характер кодифікованого акта, прийнятого за 

результатами всеукраїнського референдуму;  

6) необхідність залучення інших осіб для підготовки проекту 

кодифікованого законодавчого акта з питань соціального забезпечення для 

його ухвалення українським народом; 

2) Верховна Рада України як суб’єкт кодифікації соціального 

законодавства України. 

У відповідності з нормами ч. 1 ст. 75 Конституції України єдиним 

органом законодавчої влади в Україні є парламент − Верховна Рада України. 

Водночас нормативними приписами п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України 

передбачено, що до повноважень Верховної Ради України належить, серед 

іншого, прийняття законів [42].  

З наведених конституційно-правових норм вбачається, що тільки 

парламент нашої держави – Верховна Рада України – має право приймати 

закони, в тому числі й кодифіковані законодавчі акти, які стосуються, 

зокрема, сфери нормативно-правової регламентації суспільних відносин 

щодо соціального забезпечення. 

Слід відзначити, що протягом періоду незалежності України Верховна 

Рада України приймала значну кількість законодавчих актів у досліджуваній 

галузі суспільного життя, які стосуються найрізноманітніших питань: 

пенсійного забезпечення, соціального обслуговування тощо. Однак продовж 

понад чверті століття парламент нашої держави так і не спромігся провести 

кодифікацію правових норм у сфері правового регулювання соціального 
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забезпечення, що, на думку вчених-правників і практикуючих юристів, є 

істотним недоліком, який негативно позначається на правозастосовній 

діяльності, а, відповідно, й на стані соціальної захищеності фізичних осіб на 

території України. 

Беручи до уваги наведене, вважаємо, що одним із першочергових 

завдань Верховної Ради України як суб’єкта кодифікації соціального 

законодавства України має стати проведення такої форми систематизації 

досліджуваних нормативних приписів з метою упорядкування чинного 

законодавства, приведення його у відповідність з реаліями сучасного життя 

(соціально-економічними, політичними та іншими) з урахуванням стандартів  

міжнародного права та позитивного досвіду провідних демократичних 

держав світу.  

До особливостей участі такого суб’єкта у кодифікаційній діяльності 

слід віднести наступні:  

1) виступає єдиним органом представницької демократії в Україні, 

який уповноважений приймати кодифіковані законодавчі нормативно-

правові акти з питань соціального забезпечення;  

2) його діяльності притаманний колективний характер;  

3) має значні ресурси для підготовки проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення (апарат, 

допоміжні та консультативні органи, може залучати представників наукових 

установ, профільних начальних закладів, фінансові та організаційні ресурси 

тощо);  

4) наявність досвіду кодифікаційної діяльності в інших сферах 

суспільних відносин;  

5) законодавчий характер кодифікованих актів, прийнятих 

парламентом з питань соціального забезпечення;  

6) обов’язковість прийнятого парламентом кодифікованого 
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законодавчого акта у сфері соціального забезпечення. 

2. Суб’єкти, які беруть опосередковану участь у кодифікації 

соціального законодавства (особи, які прямо не наділені повноваженнями 

щодо ухвалення кодифікованих законодавчих актів, однак відповідно до 

національного законодавства здійснюють допоміжну роль у кодифікаційній 

діяльності):  

1) Президент України як суб’єкт кодифікації соціального 

законодавства України. 

Згідно з приписами ст. 102 Конституції України Президент України є 

главою держави і виступає від її імені. Президент України виступає гарантом 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [42].  

З наведеного вбачається, що Президент України, серед іншого, є 

гарантом додержання Основного Закону нашої держави, де закріплені 

численні соціальні права, а також реалізації прав та свобод, в тому числі і в 

сфері соціального забезпечення, які встановлені на законодавчому рівні. 

До повноважень Президента України, які стосуються кодифікації 

законодавства, зокрема й щодо соціального забезпечення, слід віднести такі:  

1) право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України (ст. 93 

Конституції України);  

2) право підписувати закони, прийняті Верховною Радою України;              

3) право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням 

їх на повторний розгляд Верховної Ради України (ст. 106 Конституції 

України) [42].  

З наведеного вбачається, що Президент України має право ініціювати 

питання про необхідність прийняття Верховною Радою України того чи 

іншого кодифікованого законодавчого нормативно-правового акта у сфері 
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соціального забезпечення шляхом внесення проекту такого нормативного 

документа. Окрім того, Президент України бере участь у процесі кодифікації 

відповідної нормативно-правової бази через процедуру підписання 

прийнятого парламентом закону та можливість накладення «вето» на закон, 

який був прийняти парламентом. Отже, гарант Конституції України в процесі 

кодифікації відповідної нормативно-правової бази може мати як активну, так 

і пасивну роль щодо здійснення такої діяльності.  

Також участь Президента України в процесі кодифікації полягає в 

тому, що він може створювати різноманітні дорадчі та консультативні органи 

з метою проведення реформування певних сфер суспільного життя, що, серед 

іншого, може передбачати й розробку проектів відповідних кодифікованих 

законодавчих актів та їх внесення Президентом України до Верховної Ради 

України, в тому числі як невідкладних. Наведене обумовлено тим, що 

підготовка проектів таких нормативних документів потребує залучення 

численних фахівців-теоретиків та фахівців-практиків з метою створення 

якісного правового документа. 

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що учать Президента 

України в процесі кодифікації соціального законодавства України 

характеризується такими особливостями:  

1) реалізує свої повноваження на виконання положень Конституції 

України щодо гарантування дотримання вимог Основного Закону України в 

частині соціального забезпечення та основних прав людини у такій сфері;  

2) особистий характер участі в процесі кодифікації;  

3) наявність активної (право законодавчої ініціативи) та пасивної 

(підписання прийнятого парламентом закону та можливість накладення 

«вето» на прийнятий парламентом закон) участі в процесі кодифікації;  

4) можливість ініціювання прийняття кодифікованого законопроекту у 

сфері соціального забезпечення як невідкладного, що обумовлює його 

першочерговий розгляд парламентом;  
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5) наявність права створювати консультативно-дорадчі органи з метою 

ефективної та якісної підготовки проектів кодифікованих актів у 

досліджуваній сфері суспільних відносин; 

2) Кабінет Міністрів України та інші органи центральної виконавчої 

влади як суб’єкти кодифікації соціального законодавства України. 

Відповідно до норм ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів 

України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною 

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у 

межах, передбачених цією Конституцією. Кабінет Міністрів України у своїй 

діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України [42].  

З наведеного вбачається, що Кабінет Міністрів України є вищим 

органом у системі органів виконавчої влади, а тому уповноважений 

реалізовувати відповідні положення законодавчих актів (за наявності й 

кодифікованих), в тому числі й у галузі соціального забезпечення. 

У сфері кодифікації соціального законодавства України Кабінет 

Міністрів України реалізує такі повноваження:  

1) використовує право законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції 

України);  

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина (ст. 116 Конституції України) [42].  

Отже, можна зазначити, що участь Кабінету Міністрів України у 

процесі кодифікації законодавчих актів у сфері соціального забезпечення має 

обмежений характер і характеризується, в першу чергу, можливістю 

ініціювати питання про прийняття проекту кодифікованого законодавчого 

акта у такій галузі суспільних відносин шляхом його внесення до Верховної 
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Ради України. 

У доктринальній літературі також наголошується на тому, що 

кодифікація здійснюється не тільки на законодавчому рівні, але й на 

підзаконному. Наприклад, І.М. Вороніна вважає, що відомча нормотворчість 

− це діяльність органів виконавчої влади, міністерств, комітетів, відомств 

щодо створення вторинних підзаконних нормативно-правових актів, які 

видаються в межах компетенції того чи іншого органу, містять похідні норми 

права, що розкривають і конкретизують первинні норми права, приймаються 

на їх основі та спрямовані на їх виконання [187, с. 30].  

А.Ю. Сидоренко стверджує, що обґрунтування позиції про те, що 

кодифікація як вид систематизації законодавства допустима під час 

упорядкування існуючих та розроблення нових підзаконних нормативно-

правових актів, у тому числі відомчих, згодом неминуче поставить питання 

про підвищення статусу, ролі та юридичної сили таких актів, що об’єктивно 

призведе до колапсу правової системи в умовах, коли в Україні юридично не 

визначена ієрархія нормативно-правових актів. Без перебільшення можна 

зазначити, що наукове обґрунтування ідеї можливості (доцільності) 

застосування кодифікації як форми систематизації підзаконних нормативно-

правових актів, у тому числі відомчих, необхідно вважати передумовою для 

можливого розширення компетенції центральних органів виконавчої влади 

[156, с. 56-57].  

Таким чином, Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої 

влади України безпосередньо реалізують відомчу кодифікацію, яка 

стосується проблематики соціального забезпечення, що згодом може стати 

передумовою для проведення кодифікації на законодавчому рівні.  

Беручи до уваги викладене, вважаємо, що до особливостей участі 

Кабінету Міністрів України та інших органів центральної виконавчої влади в 

процесі кодифікації соціального законодавства України належать наступні:  

1) колегіальний характер участі Кабінету Міністрів України в процесі 
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кодифікації;  

2) наявність у Кабінету Міністрів України права законодавчої 

ініціативи, в тому числі щодо кодифікованих нормативно-правових актів з 

питань соціального забезпечення;  

3) можливість реалізації підзаконної кодифікації правових норм 

спільно з іншими органами центральної виконавчої влади;  

3) народні депутати України як суб’єкти кодифікації соціального 

законодавства України. 

Згідно з нормами ст. 93 Конституції України право законодавчої 

ініціативи належить, серед іншого, народним депутатам України [42]. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата 

України» народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке 

реалізується у формі внесення до Верховної Ради України:  

1) законопроекту;  

2) проекту постанови;  

3) іншої законодавчої пропозиції. Порядок внесення законопроекту, 

проекту постанови чи іншої законодавчої пропозиції на розгляд Верховної 

Ради України та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про 

Регламент Верховної Ради України» [188].  

Таким чином, будь-який народний депутат має право реалізувати своє 

конституційне право законодавчої ініціативи та зареєструвати у Верховній 

Раді України проект кодифікованого законодавчого акта, зокрема й щодо 

питань соціального забезпечення. 

У Верховній Раді України окремі народні депутати здійснювали спроби 

щодо прийняття кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального забезпечення. Так, народним депутатом України А.В. Яценком 

декілька разів було зареєстровано проект Соціального кодексу України, 

зокрема проект відповідного Закону України № 11061 від 02 серпня 2012 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
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року, який було відкликано ним 12 грудня 2012 року [17] та проект 

відповідного Закону України № 2311 від 15 лютого 2013 року, який 30 квітня 

2013 року було повернуто суб’єкту законодавчої ініціативи [17].  

Таким чином, незважаючи на актуальність питання кодифікації 

соціального законодавства України, народні депутати України не проявили 

істотного інтересу до можливості розгляду проекту Соціального кодексу 

України, що однозначно є негативною тенденцією, яка продовжується і нині, 

хоча потреба у проведенні кодифікаційної діяльності в межах досліджуваної 

галузі законодавства залишається не менш актуальною.  

Окрім права законодавчої ініціативи, народні депутати України 

реалізують свою функцію у кодифікаційній діяльності шляхом здійснення 

іншої діяльності Зокрема у відповідності з нормами ст. 6 Закону України 

«Про статус народного депутата України» народний депутат у порядку, 

встановленому законом:  

1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;  

2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);  

3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, 

тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;  

4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;  

5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної 

Ради України;  

6) бере участь у парламентських слуханнях;  

7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням 

до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності у порядку, передбаченому цим Законом і Законом України «Про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
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Регламент Верховної Ради України» [188].  

З наведеного вбачається, що народний депутат також голосує за 

проекти кодифікованих законодавчих актів, бере участь у їх обговоренні, 

доопрацюванні, роботі профільних комітетів Верховної Ради України тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що саме для народних депутатів України 

законодавець створив максимальні умови для їх активної участі в 

кодифікаційній діяльності, надавши значний обсяг необхідних повноважень. 

Водночас проблематика соціального забезпечення не знайшла належної 

підтримки серед депутатського корпусу, тому протягом всього періоду 

незалежності нашої держави так і не вдалося здійснити кодифікацію 

досліджуваного законодавства.  

Враховуючи наведені нормативні та доктринальні положення, можемо  

виділити наступні особливості участі народних депутатів України у процесі 

кодифікації соціального законодавства України:  

1) здійснюється у порядку представницької демократії;  

2) має особистий, чітко індивідуалізований характер;  

3) наявність права законодавчої ініціативи, зокрема й щодо внесення 

кодифікованих нормативно-правових законодавчих актів з питань 

соціального забезпечення;  

4) множинність форм участі в кодифікаційній діяльності (обговорення 

законопроекту на засіданні комітету та у сесійній залі, участь в роботі 

профільного комітету, можливість внести власні поправки, можливість 

направити депутатські запити й звернення для з’ясування питань у сфері 

соціального забезпечення, діяльність у складні робочих груп, можливість 

голосувати або ж не голосувати за запропонований проект кодифікованого 

акта тощо).  

На сьогодні сучасний стан нормативно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері соціального забезпечення в частині системи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
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суб’єктів кодифікації такого законодавства є неналежним, оскільки на 

легальному рівні не встановлено чіткого переліку таких осіб. У науковій 

юридичній літературі висловлюються різні міркування з приводу потреби у 

встановленні системи суб’єктів процесу кодифікації, які зумовлені різними 

поглядами на правову природу самої кодифікації та можливості офіційного 

або неофіційного характеру її проведення. Подальші доктринальні 

дослідження повинні реалізовуватися в напрямку вивчення доцільності 

створення спеціального кодифікаційного органу, в тому числі й щодо 

питання кодифікації соціального законодавства України, його формування, 

функціонування та взаємодії з компетентними органами державної влади з 

метою вироблення якісного кодифікованого нормативного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

180 

Висновки до розділу 2 

 

1. Запропоновано авторську дефініцію правової категорії «зміст 

кодифікації соціального законодавства України», під якою слід розуміти 

діяльність компетентних суб’єктів державної влади України щодо 

проведення систематизації всіх нормативно-правових актів, норми яких 

регулюють відносини соціального забезпечення в нашій державі, у формі 

кодифікації, що об’єднані в один або кілька нормативних документів, які є 

частинами цілісного нормативного документа, котрий являє собою 

кодифікований законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та 

ефективність нормативної регламентації суспільних відносин, які 

охоплюються предметом права соціального забезпечення.  

2. Обґрунтовано, що завдання кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм напряму впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 1) внутрішні: а) упорядкування соціального 

законодавства; б) модернізація соціального законодавства; 2) зовнішні: а) 

ефективність правового механізму захисту соціальних прав громадян; б) 

доступність соціального законодавства. 

3. Сформульовано доктринальне визначення поняття «функції 

кодифікації соціального законодавства України». Під ним варто розуміти 

основоположні напрямки впливу процесу кодифікації як форми 

систематизації законодавства на суспільні відносини, які виникають, 

змінюються та припиняються в галузі соціального забезпечення, за 

допомогою упорядкування, оновлення та зміни правових норм, котрі 

містяться у кодифікованих нормативно-правових актах, що відображає 

зовнішні властивості та характеристики такої нормотворчої діяльності 

компетентних суб’єктів публічної влади держави.  
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4. Визначено, що функції кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм характеру впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 

1) прямі функції (безпосередньо впливають на кодифікацію правових 

норм у межах вказаної галузі законодавства, тобто вони прямо зумовлюють 

трансформацію правових норм, а, відповідно, й особливості нормативної 

регламентації суспільних відносин щодо соціального забезпечення): 

а) правотворча; б) модернізуюча;  

2) непрямі функції (опосередковано впливають на кодифікаційний 

процес, тобто самі по собі вони не здатні забезпечити трансформацію 

правових норм, а, відповідно, й суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення, але їх дія обумовлює покращення загального стану 

законодавства, його розуміння суб’єктами права, пошук необхідних правових 

норм для застосування або доктринальних досліджень, здійснення 

прогнозування розвитку нормативно-правового регулювання тощо): 

а) стабілізуюча; б) спрямовуюча. 

5. Обґрунтовано, що всі сучасні концепції розуміння системи суб’єктів 

кодифікації соціального законодавства України можна поділити на три 

групи:  

1) «вузькі» концепції (кодифікація може мати тільки офіційний 

характер, тому до числа суб’єктів кодифікації належать лише органи 

державної влади);     2) «широкі» концепції (кодифікація може мати як 

офіційний, так і неофіційний характер, а тому кодифікація здійснюється як 

суб’єктами публічного права, так і суб’єктами приватного права);  

3) спеціальні концепції (до системи суб’єктів кодифікації належать 

тільки ті, які спеціально створені (постійно або ж тимчасово) для такого 

процесу). 

6. Надано авторське трактування правової категорії «система суб’єктів 

кодифікації соціального законодавства України». На думку автора, це 
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відносно відокремлена група суб’єктів публічного права, які наділені 

відповідно до Конституції та законів України повноваженнями щодо участі в 

правотворчому процесі, що, серед іншого, включає й проведення кодифікації 

норм чинного законодавства України у сфері нормативної регламентації 

суспільних відносин стосовно соціального забезпечення на території України 

з метою прийняття одного або кількох кодифікованих нормативно-правових 

актів. 

7. Аргументовано, що до числа суб’єктів системи кодифікації 

соціального законодавства України належать: Український народ; Верховна 

Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України та інші органи 

центральної виконавчої влади; народні депутати України.  

8. Запропоновано за критерієм характеру участі суб’єктів кодифікації 

соціального законодавства України поділити їх на дві групи: 1) суб’єкти, які 

беруть безпосередню участь у кодифікації соціального законодавства: 

а) Український народ; б) Верховна Рада України; 2) суб’єкти, які беруть 

опосередковану участь у кодифікації соціального законодавства: а) 

Президент України; б) Кабінет Міністрів України та інші органи центральної 

виконавчої влади; в) народні депутати України.  

9. Обґрунтовано, що участь народу в кодифікації соціального 

законодавства України характеризується такими рисами: 1) здійснюється 

шляхом реалізації інституту безпосередньої демократії – всеукраїнського 

референдуму; 2) має колегіальний характер участі в такому волевиявленні; 

3)  прийняття відповідного кодифікованого закону регламентується 

Конституцією України та актом спеціального законодавства – Законом 

України «Про всеукраїнський референдум»; 4) характеризується досить 

тривалою, складною та дорогою процедурою; 5)  кодифікований акт, 

прийнятий за результатами всеукраїнського референдуму, має обов’язковий 

характер; 6) потребує залучення інших осіб для підготовки проекту 

кодифікованого законодавчого акта з питань соціального забезпечення для 
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його ухвалення українським народом. 

10. Визначено, що участь Верховної Ради України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним:  

1) є єдиним органом представницької демократії в Україні, який 

уповноважений приймати кодифіковані законодавчі нормативно-правові акти 

з питань соціального забезпечення;  

2) його діяльності притаманний колективний характер;  

3) має значні ресурси для підготовки проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення (апарат, 

допоміжні та консультативні органи, може залучати представників наукових 

установ, профільних начальних закладів, достатні фінансові та організаційні 

ресурси тощо);  

4) наявність досвіду кодифікаційної діяльності в інших сферах 

суспільних відносин;  

5) законодавчий характер кодифікованих актів, прийнятих 

парламентом з питань соціального забезпечення;  

6) обов’язковість прийнятого парламентом кодифікованого 

законодавчого акта у сфері соціального забезпечення. 

11. Виокремлено такі особливості участі Президента України в процесі 

кодифікації соціального законодавства України:  

1) реалізує свої повноваження на виконання положень Конституції 

України щодо гарантування дотримання вимог Основного Закону України в 

частині соціального забезпечення та основних прав людини у такій сфері;  

2) особистий характер участі в процесі кодифікації;  

3) наявність активної (право законодавчої ініціативи) та пасивної 

(підписання прийнятого парламентом закону та можливість накладення 

«вето» на прийнятий парламентом закон) участі в процесі кодифікації;  
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4) можливість ініціювання прийняття кодифікованого законопроекту у 

сфері соціального забезпечення як невідкладного, що обумовлює його 

першочерговий розгляд;  

5) наявність права на створення консультативно-дорадчих органів з 

метою ефективної та якісної підготовки проектів кодифікаційних актів у 

досліджуваній сфері суспільних відносин. 

12. Обґрунтовано, що участь Кабінету Міністрів України та інших 

органів центральної виконавчої влади в кодифікації соціального 

законодавства України характеризується такими рисами:  

1) має колегіальний характер;  

2) характеризується наявністю у Кабінету Міністрів України права 

законодавчої ініціативи, в тому числі щодо кодифікованих нормативно-

правових актів з питань соціального забезпечення;  

3) має можливість реалізації підзаконної кодифікації правових норм 

спільного з іншими органами центральної виконавчої влади.  

13. Визначено, що участь народних депутатів України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним 

особливостями:  

1) здійснюється у порядку представницької демократії;  

2) має особистий, чітко індивідуалізований характер;  

3) характеризується наявністю права законодавчої ініціативи, зокрема й 

щодо внесення кодифікованих нормативно-правових законодавчих актів з 

питань соціального забезпечення;  

4) передбачає множинність форм участі депутата в кодифікаційній 

діяльності (обговорення законопроекту на комітеті та у сесійній залі, участь у 

роботі профільного комітету, можливість внести власні поправки, 

можливість направити депутатські запити і звернення для з’ясування питань 

у сфері соціального забезпечення, діяльність у складі робочих груп, 
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можливість голосувати або ж не голосувати за запропонований проект 

кодифікованого акта тощо).  
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТ ІНКОРПОРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

3.1 Поняття, значення та ознаки інкорпорації соціального 

законодавства  

 

Світові тенденції розвитку правових держав свідчать про підвищення 

ролі громадянського суспільства та зміну акценту із централізованого 

забезпечення державних інтересів на забезпечення саме соціальних прав 

людини й громадянина. У першу чергу, така тенденція забезпечується 

правовим регулюванням та вдосконаленням законодавства щодо реалізації та 

захисту соціальних прав, здійсненням соціального забезпечення. Оскільки 

Україна на сьогодні обрала напрямок на євроінтеграцію, то необхідно й 

здійснювати зміни у соціальному забезпеченні та законодавчих актах у даній 

сфері. 

Досягти вдосконалення механізму правового регулювання та, власне, 

підвищення рівня соціального забезпечення у державі можливо через 

виділення основних помилок та напрямів їх виправлення. Інструментом, що 

дозволяє здійснити такий аналіз є інкорпорація законодавства. Саме тому й 

дослідження поняття інкорпорації соціального законодавства, її ознак та 

значення є актуальним. Проведення даного дослідження дозволить 

з’ясувати, який вплив здійснює інкорпорація на подальший розвиток 

законодавства та виокремити критерії доцільності застосування саме її серед 

інших форм систематизації.  

Інкорпорація – найменш складна форма систематизації, водночас вона 

важлива як її базовий, вихідний елемент. Саме інкорпорація дозволяє 

зрозуміти, який стан сучасного національного соціального законодавства. На 

основі матеріалів, зібраних у ході інкорпорації, можливо зробити висновок 

про недоліки та позитивні риси такого законодавства та надалі 

вдосконалювати його. 
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Важливо, щоб інкорпорація законодавства була проведена відповідно 

до певних правил, які б забезпечували її якість та достовірність. Тобто 

необхідно виділити її поняття та особливості. У свою чергу, це дозволить 

відрізняти інкорпорацію від інших форм систематизації, здійснювати роботу 

щодо оформлення інкорпоративного збірника без застосування елементів 

консолідації або ж кодифікації. Інкорпорації лише тоді буде корисною, коли 

її проведення базуватиметься на глибокому розумінні сутності, меж та 

важливості ролі цієї форми систематизації. Саме така інкорпорація надалі 

зможе забезпечити послідовний і гармонійний процес реформування 

законодавства у важливій для суспільства й держави сфері соціального 

забезпечення. 

Питання інкорпорації соціального законодавства малодосліджене, хоча 

окремими частинами даного питання на науково-теоретичному рівні 

займались наступні вчені: В.О. Антоненко, І.В. Борщевський, Є.А Гетьман, 

О.О. Гірник, Л.М. Добробог, Н.В. Желєзняк, О.В. Зайчук, А.І. Калініченко, 

Н.М. Кошіль, М.В. Кравченко, О.А. Любчик, Н.М. Оніщенко, О.П. 

Сайнецький, О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученко. 

Стрімкі зміни в суспільстві, розвиток інноваційних технологій, 

мистецтва та культурних цінностей призводять й до частої зміни 

нормативно-правових актів. Отже, виникає необхідність у їх певній 

систематизації та впорядкуванні, а однією із таких можливостей є 

інкорпорація. Проте на сьогодні даному питанню на науковому рівні 

приділено недостатньо уваги. Саме тому дослідження інкорпорації слід 

розпочати із надання визначення такого правового явища.  

Так, Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко тлумачать інкорпорацію як 

об’єднання нормативно-правових актів у збірники чи зібрання, розташування 

їх у певному порядку без зміни змісту 27.  

Таким чином, основною ознакою інкорпорації було виділено 

відсутність впливу на текст нормативно-правового акта. Водночас 
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використання авторами терміна «об’єднання» викликає цілий ряд питань 

щодо впорядкованості та критеріїв об’єднання. Так, об’єднання може мати і 

хаотичний характер, що суперечить ідеї та меті систематизації, а отже, більш 

доцільним є використання термінів «система» або «цілісне угрупування».  

Уже ширше визначення наводить Н.М. Кошіль, яка трактує 

інкорпорацію законодавства як зовнішнє упорядкування нормативних 

правових актів шляхом об’єднання їх у збірки за системно-предметним 

принципом або хронологічним принципом без зміни змісту, а також 

підготовку чинних редакцій нормативних правових актів [162, с. 66.  

У даному випадку увагу зосереджено лише на декількох можливих 

критеріях угрупування, хоча головним є саме наявність критерію, що здатен 

об’єднати усі необхідні для досягнення певної цілі нормативно-правові акти. 

Крім того, доповнення щодо підготовки чинних редакцій потребує більшого 

обґрунтування, оскільки незрозуміло, у чому ж полягає взаємозв’язок між 

чинною редакцією та інкорпорацією, що може здійснюватися за різними 

критеріями.  

Власне тлумачення наводить О.Ф. Скакун, вказуючи, що інкорпорація 

– це спосіб систематизації, що полягає в поєднанні нормативно-правових 

актів повністю чи частково в тому чи іншому порядку (хронологічному, 

алфавітному, предметному) у збірники чи зібрання після певної технічної 

обробки без зміни їх змісту [116, с. 385.  

Тобто інкорпорація уже розглядається як частина систематизації, що є 

позитивним моментом. Також позитивним є виділення технічної зміни 

тексту, що обов’язково повинно здійснюватися при інкорпорації. Водночас 

застосовано й новий підхід щодо розуміння інкорпорації як способу. У 

Сучасному словнику української мови поняття «спосіб» тлумачиться як 

певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, 

здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить знаряддям, засобом і т. 

ін. у якій-небудь справі, дії 189.  
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Таким чином, можна дійти висновку, що інкорпорація – це діяльність 

щодо досягнення систематизації законодавства. Проте така думка значно 

обмежує систематизацію та фактично ставить її в залежність від 

інкорпорації, що є не зовсім правильним. Систематизації можливо досягти й 

шляхом кодифікації чи консолідації, що дозволяє розглядати інкорпорацію 

лише як один із видів її прояву.  

У свою чергу, І.В. Борщевський стверджує, що інкорпорація – це 

форма систематизації законодавства, що здійснюється компетентними 

державними органами, їхніми посадовими особами та іншими суб’єктами 

шляхом зовнішнього опрацювання та об’єднання нормативно-правових актів 

у збірники чи зібрання у певному порядку без зміни їхнього змісту 114, с. 

16.  

Дане визначення має декілька особливостей. Так, по-перше, це 

встановлення суб’єктів, які здійснюють інкорпорацію. Це дозволяє дійти 

висновку про дуалістичність природи інкорпорації, її можливість проведення 

як за вказівкою публічних органів влади, так і на добровільній основі. По-

друге, в контексті соціального забезпечення говорити саме про зібрання 

нормативно-правових актів є некоректним, оскільки зібрання повинно мати 

лише одного автора із великою кількістю творів, у той час як дане 

законодавство має різні ієрархічні рівні, велику кількість авторів та 

різноманітних суб’єктів здійснення інкорпорації. Саме тому більш доречно 

говорити саме про збірник. Також автор розуміє інкорпорацію як одну з 

форм систематизації, тому варто більш детально дослідити дане поняття. Так, 

Сучасний словник української мови визначає термін «форма» як обриси, 

контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд 

189; у Словнику іншомовних термінів вказано, що форма у філософському 

значенні – це всякий зовнішній вираз якого-небудь змісту 190.  

Відповідно, інкорпорація – зовнішній прояво систематизації, яка є 

змістом самого поняття. Таке твердження підкреслює особливості 
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інкорпорації та водночас не звужує можливості самої систематизації. Але, 

згадуючи й про інші види, варто все ж змінити формулювання на «одна із 

форм систематизації». 

О.В. Зайчук вказує, що інкорпорація законодавства – це здійснюване 

поза правотворчим процесом, пов’язане лише із зовнішньою обробкою 

упорядкування законодавства, в рамках якого контрольні тексти нормативно-

правових актів певного рівня об’єднуються повністю або частково в різного 

роду збірки в хронологічному, системно-предметному порядку без зміни їх 

змісту [30, с. 407].  

У наведеному визначенні також здійснюється штучне обмеження 

інкорпорації через визначення лише декількох можливих критеріїв. 

Твердження щодо здійснення інкорпорації не під час правотворчого процесу 

є доволі спірним. Дійсно, у випадках її проведення приватними особами або 

ж з метою інформування, інкорпорація проводиться поза правотворчим 

процесом. Водночас інкорпорацію можливо розглядати і як один із 

початкових етапів кодифікації, що робить її частиною правотворчого 

процесу. Також виникає питання щодо трактування виразу «контрольні 

тексти», оскільки точно незрозуміло, якими властивостями повинен володіти 

текст для того, щоб бути контрольним.  

Н.В. Желєзняк наголошує, що інкорпорація законодавства полягає у 

повному або частковому об’єднанні в алфавітному, хронологічному, 

системно-предметному порядку нормативно-правових актів певного рівня в 

різного роду збірники з метою забезпечення зацікавлених осіб текстами 

відповідних нормативних актів із всіма їх офіційними змінами та 

доповненнями [191, с. 142].  

Важливим у даному визначенні є формулювання мети інкорпорації, що 

дозволяє окреслити її межі та відділити від інших видів систематизації. 

Проте даний висновок можна зробити лише після ретельного аналізу даного 

визначення. Варто зауважити, що інкорпорацію часто розглядають і як вид 
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імплементації міжнародного законодавства, і як вид рецепції. У контексті 

дослідження соціального забезпечення такі тлумачення є неактуальними, 

оскільки не розкривають сутності самого поняття. Однак власне у такому 

понятті повинні бути встановлені чіткі визначальні властивості задля 

можливості використання на практиці.  

На думку О.О. Гірник, інкорпорацією є форма систематизації, коли 

нормативні акти певного рівня об’єднуються повністю або частково у 

створені для широкого користування збірники чи зводи у визначеному 

порядку [6, с. 235].  

Не дивлячись на правильне розуміння інкорпорації як однієї із форм 

систематизації, решта визначення значно звужує обсяг поняття. Зокрема її 

можна провести не лише відповідно до рівня нормативно-правового акта в 

системі законодавства. Крім того, збірник не обов’язково буде 

використовуватись на загал. Щодо соціального забезпечення, то це можуть 

бути як документи, зібрані на підприємстві, щодо регулювання суспільних 

відносин із працівниками, що потребують соціального забезпечення, так і 

збірник, сформований для потреб міністерства чи робочої групи парламенту 

стосовно вдосконалення законодавства. Також інкорпорація, проведена за 

певним критерієм, повинна охоплювати усі необхідні елементи, в іншому ж 

випадку роботу не можна вважати завершеною, а мету інкорпорації – 

досягнутою.  

В.О. Антоненко, досліджуючи інкорпорацію, вказує, що саме 

мінімальна кодифікація передбачає проведення інкорпорації із збереженням 

змісту правових актів, оскільки інкорпорація полягає лише у зовнішній 

обробці законів та все ж зумовлює і оновлення застарілих норм, вона 

об’єднує юридичні документи за зовнішніми ознаками і здійснює їх фіксацію 

на паперовому носії (в збірниках) або на електронному (в довідкових 

пошукових системах) 176, с. 38.  
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Таким чином, на думку автора, інкорпорація є сутністю мінімальної 

кодифікації, оскільки оновлює зміст норм. Проте, як уже було неодноразово 

наголошено, інкорпорація може бути проведена за різними критеріями. 

Відповідно, якщо розглядати хронологічний критерій, то зміна норми 

відбуватиметься лише щодо відповідності сучасним філологічним правилам, 

що не відповідає загальноприйнятому правовому розумінню поняття 

«застаріла норма». Спірним також є включення до визначення інкорпорації і 

способів її фіксації, що не впливають на її сутність і не допомагають 

визначити межі, мету та суб’єктів, а отже, й не відповідають одному із 

логічних правил надання визначення щодо лапідарності.  

Уже більш детально в контексті даного дослідження розкриває поняття 

інкорпорації О.А. Любчик, визначаючи, що інкорпорація трудового 

законодавства – це систематична обробка нормативного матеріалу, що 

склалася за роки нашої незалежності у сфері праці, для більш зручного 

способу використання цих норм у доступній, лаконічній і чіткій формі 

(можливо навіть порівняльній) для роботодавців, працівників тощо, в процесі 

якої об’єднуються норми трудового законодавства, але не змінюється їх зміст 

192, с. 345.  

Дійсно, сам зміст трудового законодавства, як і соціального, не 

повинен бути змінений. Проте дані законодавства, на жаль, включають не 

лише нормативно-правові акти, прийняті за часів незалежності, а отже, 

зазначена ознака є неправильною. Крім того, інкорпорація можлива не лише 

щодо нормативного, але й щодо нормативно-правового законодавства, що, 

власне, й підкреслює зв’язок із правом, а не лише із законом. Також метою 

інкорпорації не може бути лише донесення інформації, що хоч і є однією із 

функцій, однак скоріше похідною від сутності інкорпорації, а не 

визначальною для неї. 

Крім того, питанням інкорпорації соціального законодавства займався 

О.П. Сайнецький, який трактує її як діяльність з офіційного та неофіційного 
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впорядкування чинних нормативно-правових актів України у сфері 

нормативної регламентації відносин соціального забезпечення, об’єднання їх 

у певні збірники законодавчої бази за одним або кількома системотворчими 

критеріями з метою забезпечення належних умов для доктринальної та 

практичної роботи з відповідною нормативно-правовою базою 193, с. 107.  

Загалом погоджуючись із автором щодо мети інкорпорації, все ж 

зазначимо, що потрібно її окреслити більш широко, так як мета будь-якого 

правового явища повинна постійно трансформуватись задля вдосконалення 

його сутності, однак дана мета свідчить про стабільність. Крім того, 

інкорпорація розглядається як динамічне явище, що потребує детальнішого 

розгляду. Так, виходячи із обов’язкового зовнішнього закріплення 

результатів інкорпорації, можна виділити сам процес, тобто динамічну 

сторону та результат як статистичну сторону інкорпорації. Проте задля 

ефективного використання на практиці визначення інкорпорації повинно 

бути комплексним, а отже, об’єднувати дані двох сторін. Саме тому 

використання даного тлумачення є недоречним та потребує вдосконалення.  

Тож на основі проведеного дослідження наукових поглядів та, 

виходячи із сутності соціального законодавства, можливо дійти висновку, що 

інкорпорація соціального законодавства – це один із видів систематизації, 

що полягає у створенні зацікавленими суб’єктами наукової діяльності 

правовідносин із соціального забезпечення гармонійної, логічно 

структурованої та формалізованої конструкції із нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини щодо надання соціальних послуг 

населенню, соціальної допомоги матеріального характеру суб’єктам, що 

відносяться до соціально незахищених верств населення, а також 

матеріального й правового забезпечення осіб, щодо яких настав соціальний 

ризик, задля виявлення помилок у законодавстві, стимулювання наукових 

пошуків їх подолання, створення бази для подальшої кодифікації з метою 

вдосконалення правового забезпечення та регулювання даних відносин.  
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Отже, інкорпорація соціального законодавства дозволяє стверджувати 

про існування взаємозв’язку із систематизацію. Крім того, таке визначення 

допоможе вдосконалити, власне, законодавство через виділення важливості й 

ролі інкорпорації. Також воно дозволить виділити основні правила та методи 

проведення інкорпорації, що, у свою чергу, дасть можливість проводити 

роботи із оформлення збірників без змішування різних видів систематизації 

та зробить їх більш якісними і корисними для використання на практиці.  

Аналіз наукових розробок дозоляє стверджувати, що на сьогодні 

найбільшої уваги серед усіх видів систематизації приділено саме кодифікації 

як найдосконалішій її формі. Водночас незаслужено поза науковим інтересом 

залишається питання інкорпорації. Саме тому актуальним є дослідження 

його значення, що допоможе більш глибоко розкрити саму сутність 

інкорпорації та її взаємодію й вплив на інші форми. Для того, щоб зрозуміти, 

в чому ж полягає значення інкорпорації, необхідно спершу проаналізувати 

загальну мету систематизації та інкорпорації. Як наслідок, можна буде 

зрозуміти, яким же чином проявляється й діє інкорпорація, яка її роль у праві 

та законодавстві, який вплив на правотворчий і законодавчий процеси.  

Так, Н.М. Кошіль визначає, що метою систематизації є створення 

єдиної системи нормативно-правових актів, а отже, її завдання полягають у 

наступному: забезпеченні можливості оперативно орієнтуватися в 

законодавстві; точному тлумачення необхідних норм; утворенні передумов 

для ефективної правової освіти й виховання громадян 162.  

Аналізуючи твердження автора в контексті інкорпорації соціального 

законодавства, варто наголосити, що вказана мета відноситиметься й до неї, 

однак проявлятиметься більш конкретизовано. Так, якщо загальною метою є 

створення системи, то конкретною можна вважати формування комплексного 

угрупування нормативно-правових актів задля досягнення визначених 

конкретним суб’єктом цілей. Щодо завдань інкорпорації, то вони теж можуть 

різнитись залежно від бажання й намірів суб’єкта її здійснення.  
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Л.М. Добробог вказує, що інкорпорація норм у межах комплексних 

галузей права може бути першим кроком на шляху до їх удосконалення та 

значного підвищення рівня ефективності правового регулювання і впливу на 

формування правомірної поведінки суб’єктів правових відносин змішаного 

типу [194, с. 196.  

Погоджуємось з наведеним твердженням, оскільки інкорпорація 

соціального законодавства здатна створити умови для належного 

функціонування механізму правового забезпечення через визначення точного 

кола існуючих на сьогодні правових норм. Крім того, інкорпорацію 

законодавства можливо використати в інформаційних цілях, що допоможе 

донести до населення важливість дотримання норм, а також підвищити 

рівень їх правових знань.  

Також важливо, щоб між нормативно-правовими актами існував 

правовий логічний взаємозв’язок, особливо щодо соціального забезпечення, 

законодавство якого є різноманітним та часто у ньому відсутні зв’язки між 

різними законами і підзаконними актами. Тобто інкорпорація, у першу чергу, 

допоможе виявити дублювання термінів або ж використання різних термінів 

для позначення одного й того ж поняття. Крім того, саме інкорпорація здатна 

виявити прогалини, які є недопустимими для соціального забезпечення, 

оскільки часто не можуть бути подолані за допомогою аналогії права чи 

закону через унікальність суспільних відносин. Отже, саме в даному 

контексті розкривається суть інкорпорації як мінімальної кодифікації, коли 

вона може бути одним із перших етапів у розробці нового законодавства.  

Саме інкорпорація допомагає на основі її результатів порівняти правові 

норми національного й міжнародного законодавства. Так, міжнародні 

стандарти можуть безпосередньо впливати на кодифікацію, де суть правових 

норм може змінюватись. Якщо ж говорити про інкорпорацію, то ніяких змін 

змісту не відбувається, а отже, й вплив здійснюється на соціальному, а не 

правовому рівні.  



 

 

196 

В.О. Антоненко акцентує увагу на тому, що інкорпорація не створює 

нового права, а підтверджує дію старого права, але в новому джерелі права. Її 

перевагою є досконаліша, доступніша та зручніша у використанні форма 

нормативних актів, що є результатом переробки законодавства 176, с. 36 .  

Таке трактування, на наш погляд, незрозуміле, оскільки інкорпорація 

не є обов’язковим джерелом права, особливо якщо здійснена в інтересах 

приватних осіб. Тут варто також наголосити, що саме від того, що автор 

включає до джерел права та яке визначення надає такому правовому явищу, 

залежатиме й оцінка його твердження, оскільки лише в такому контексті 

можливо зрозуміти його ідею, а отже, й проаналізувати її. Відповідно, 

виділення такого значення інкорпорації без додаткового обґрунтування є 

недоречним.  

Розвиває наведену думку й В.О. Котюк, який зазначає, що інкорпорація 

не має на меті створення нових актів, так як у процесі її здійснення 

впорядковуються лише вже видані офіційні документи, тобто нормативно-

правові акти підлягають виключно редакційному або технічному 

опрацюванню [195, с. 56].  

Позитивним моментом є виділення лише редакційних і технічних змін 

до законів, оскільки інкорпорація не може впливати на їх зміст. Водночас 

саме дана особливість дозволяє виявити суперечність із визначеною автором 

негативною особливістю щодо мети. Так, хоча інкорпорація й не може 

безпосередньо впливати на зміну законодавчих актів як один із видів 

систематизації, вона все ж переслідує мету оновлення й створення системи. 

Особливо яскраво це проявляється у соціальному законодавстві, коли 

інкорпорація здійснюється на підприємстві й виявляються прогалини та 

колізії, що безпосередньо впливають на можливість реалізації прав та 

обов’язків, а отже, вони можуть вирішуватись на рівні локальних актів 

керівника або ж через зміну самої сутності суспільних відносин та правових 

норм, що їх регулюють. Відповідно, значення інкорпорації полягає й у 
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виконанні допоміжної функції при практичній діяльності, а також в 

отриманні належного вихідного матеріалу для проведення реформування 

законодавства.  

У свою чергу, І.Д. Шутак виділяє дві мети, які досягаються в процесі 

інкорпорації: підтримання системи юридичних документів в робочому стані; 

забезпечення широкого кола осіб текстами законів та інших нормативно-

правових актів 196, с. 47.  

Аналізуючи даний перелік, можемо стверджувати, що мова йде про 

завдання інкорпорації, а не про її мету, оскільки мета повинна володіти 

здатністю до зміни із досягненням певного завдання, а підтримання системи 

та забезпечення текстами не здатні до такої трансформації. Водночас у 

контексті завдань варто доповнити їх перелік застосуванням інкорпорації в 

науково-дослідних та навчальних цілях, що допоможе в подальшому 

ефективно їх застосовувати та вдосконалювати. 

Дещо розширеніша думка надається у рекомендаціях держаних органів, 

у яких зазначається, що метою інкорпорації є підтримка законодавства у 

діючому стані, який міг би забезпечити його доступність, надавати всім 

суб’єктам права достовірну інформацію про нормативно-правові акти у їх 

чинній редакції [32].  

Водночас інкорпорація може об’єднувати акти не лише чинних 

редакцій, корисними для певних суб’єктів права можуть стати й збірки 

історичних законодавчих актів, що відображають певний етап їх розвитку. 

Сама ж сутність щодо інформаційного значення інкорпорації законодавства 

визначена правильно, оскільки в будь-якому разі суб’єкт, досліджуючи певну 

тему або ж ознайомлюючись із нею, отримує інформацію.  

Тож на основі аналізу наукових підходів та, враховуючи особливості 

соціального законодавства, можливо дійти висновку, що інкорпорація 

соціального законодавства має комплексне значення, яке проявляється у 
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різних сферах життя. Відповідно, виділимо наступні її складові залежно від 

особливостей впливу на суспільне життя: 

1. Інформаційна складова. М.В. Саврук вказує, що у сучасному 

суспільстві інформація стає найбільшою цінністю, а індустрія отримання, 

обробки і захисту інформації – провідною галуззю діяльності, куди з кожним 

роком вкладають все більш значні капітали 197, с. 77. У контексті 

соціального законодавства інкорпорація слугує виконанню декількох 

основних завдань, які, у свою чергу, й розкривають її інформаційну сторону. 

Так, інкорпорація законодавства допомагає особам дізнатись про свої права й 

свободи. Це можуть бути як працівники, що перебувають у трудових 

відносинах та для яких соціальне забезпечення поки що неактуальне, так і 

особи, що, власне, його потребують. Важливо, щоб особа була повідомлена 

про власні права й можливості, оскільки часто вони не реалізуються саме 

через непоінформованість особи про їх існування. Крім того, відсутність 

знань може спричинити й порушення їх прав з боку роботодавців або ж 

державних службовців.  

Також інкорпорація законодавства може використовуватись на різних 

підприємствах, в органах публічної влади задля встановлення належного 

порядку його реалізації. Однією із особливостей соціального законодавства є 

великий масив нормативно-правових актів, що стосуються різних суб’єктів 

права. Відповідно, для того, щоб надати коректну інформацію, якісну 

послугу або ж встановити належні умови праці, необхідно володіти 

достовірною інформацією, задля чого і використовують збірники. 

Також, оскільки сучасне українське законодавство має тенденцію до 

змін, то для забезпечення умов реалізації новел необхідним є створення 

можливостей для ознайомлення із ними. Саме інкорпоративні збірники, що 

створені за критерієм чинності й предметності, слугують виконанню даного 

завдання, так як вони надають змогу оперативно змінювати суспільні 

відносини згідно з новими вимогами, а також визначають спосіб поведінки, 
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що є правомірним на даний момент. Інкорпорація не змінює сам зміст норми, 

а лише вдосконалює подачу, що є зручною для повсякденного використання.  

2. Науково-дослідницька складова. Інкорпорація соціального 

законодавства важлива не лише як джерело інформації про сучасне 

законодавство. Оскільки суспільні відносини постійно змінюються, 

необхідно створювати й правові норми, що їм відповідають, вдосконалювати 

законодавство. Інкорпорація є першим кроком на цьому шляху. Саме 

інкорпорація дозволяє побачити прогалини та колізії у законодавстві. Щодо 

соціального забезпечення, коли економічні, науково-технічні фактори 

постійно змінюються й підвищують рівень, що вважається задовільним, 

правове забезпечення не повинно відставати через бюрократизм та усталені 

традиції.  

М.В. Кравченко у власному дослідженні соціальної сфери виділяє 

наступні проблеми: вдосконалення державної політики щодо соціального 

захисту соціально вразливих верств населення, законодавчого і фінансового 

врегулювання проблем у сфері пенсійного забезпечення, реформування 

системи соціальних пільг і соціальних послуг в українському суспільстві, 

аналіз тенденцій, засобів, механізмів, напрямів і методів покращення 

соціального захисту населення з урахуванням соціального досвіду передових 

західних держав 198, с. 46.  

Відповідно, для вирішення даних проблем необхідно спершу 

проаналізувати їх на науковому рівні, розробити можливі шляхи подолання. 

Інкорпорація законодавства є вихідним матеріалом для даних досліджень, 

оскільки, крім зручної форми використання, дозволяє ще й прослідкувати 

взаємозв’язки між різними правовим нормами, з’ясувати, як зміниться 

структура при зміні певних нормативних приписів. Саме за допомогою 

інкорпорації за критерієм порівняння можливо також виокремити ефективні 

методи правового регулювання певних питань соціального забезпечення в 

інших державах, проаналізувати національні норми на відповідність 

міжнародним правовим принципам.  
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3. Навчальна складова. Вона пов’язана і безпосередньо залежить від 

попередньої складової, однак відіграє іншу роль. Так, Г.І. Балюк розглядає 

поняття «правова культура» як сукупність таких складових: по-перше, 

особливостей знання права; по-друге, розуміння сутності права та принципів, 

ціннісних властивостей та якостей; по-третє, поваги до закону; по-четверте, 

впевненості у справедливості права та гуманності правосуддя; по-п’яте, 

звички дотримуватися правових приписів та права в цілому 199, с. 90. 

Одним із найбільш ефективних засобів формування правової культури є 

навчання. У контексті соціального забезпечення мова може йти не лише про 

учнів та студентів, що вивчають певну дисципліну. Використання 

інкорпораційних збірників із їх відповідним аналізом допомагає особам 

зрозуміти юридичні наслідки власних дій, їх соціальну важливість, тобто 

відбувається процес усвідомлення та навчання.  

Важливо, щоб особа, яка навчається, враховувала не лише сам зміст 

правових норм щодо соціального забезпечення, але і їх призначення та 

властивості. Саме таким чином у майбутньому при належному рівні правової 

культури й свідомості правові норми зможуть реалізовуватись не буквально, 

що, власне, часто й спричиняє колізії, а відповідно до самої ідеї, закладеної в 

нормативно-правовому приписі. Така ситуація особливо важлива для 

соціального забезпечення, коли суспільні відносини відбуваються не лише 

між конкретними особами, а й між особою та суспільством, а отже, повністю 

їх охопити законодавчими актами неможливо та й недоречно. Відповідно, 

застосовувати необхідно головні й керівні принципи права в сфері 

соціального забезпечення.  

4. Практична складова. Систематизація законодавства є тривалим 

процесом, в якому форми є одночасно й етапами його вдосконалення. 

Відповідно, інкорпораційний збірник у подальшому буде використаний задля 

роботи над консолідацією та кодифікацією. У наукових роботах можна 

знайти різні думки щодо співвідношення даних форм. Так, Є.А. Гетьман, 

проводячи дослідження щодо загального розуміння консолідації, зазначає, 
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що консолідація являє собою різновид інкорпорації, інші вчені вважають її 

самостійним видом систематизації, а деякі взагалі наголошують на тому, що 

консолідація є особливим різновидом нормотворчої діяльності 108, с. 24. 

Дане дослідження видається актуальним і для інкорпорації. Його аналіз 

дозволяє дійти висновку, що, незалежно від точного визначення характеру 

зв’язку, усі науковці погоджуються щодо його наявності. Аналогічний 

висновок можливо зробити і в процесі аналізу практичної діяльності. Так, 

інкорпорація за предметом регулювання соціального забезпечення лежить в 

основі консолідованих нормативно-правових актів. Завдяки науково-

теоретичній діяльності та її результатам свій процес розпочинає кодифікація, 

що, власне, й слугує меті систематизації. Таким чином, інкорпорація є 

приводом для початку активної діяльності щодо зміни і вдосконалення 

соціального законодавства.  

Тож дослідження значення інкорпорації соціального законодавства 

дозволяє більш глибоко зрозуміти його роль як у праві, так і в суспільному 

житті. Саме розкриття значення дозволило прослідкувати, яким чином 

здійснюється зв’язок між існуючими суспільними відносинами, правовими 

нормами та їх зміною й вдосконаленням. У свою чергу, це допомогло 

зрозуміти важливість інкорпорації як першого етапу систематизації. Крім 

того, у контексті соціального забезпечення інкорпорація також допомагає 

більш ефективно використовувати правові методи й засоби для відповідного 

забезпечення, а також виправляти помилки у законодавстві шляхом 

прийняття уточнюючих локальних актів. Водночас саме інкорпорація 

соціального законодавства дозволяє більш ефективно застосовувати власні 

права й обов’язки суб’єктами, що потребують такого забезпечення через 

отримання ними повної, достовірної та чіткої інформації про власні правові 

можливості.  

Ще одним засобом, що слугує глибшому розумінню інкорпорації 

соціального законодавства, є дослідження її характерних ознак. Вони 

дозволяють виокремити її серед інших, схожих або ж родових понять, таких 
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як систематизація, консолідація чи кодифікація. Крім того, виділення 

особливостей допоможе визначити межі інкорпорації. Також, засновуючись 

на таких особливостях, робота із інкорпорації зможе бути проведена більш 

якісно через відсутність сплутаного використання різних видів 

систематизації.  

Варто зазначити, що інкорпорація через родову приналежність до 

систематизації володіє й усіма її ознаками, що однак мають особливості 

прояву, пов’язані із сутністю й метою інкорпорації, саме тому необхідно 

розділяти загальні й спеціальні ознаки. На жаль, аналіз наукових робіт 

показав, що такий підхід малопоширений серед науковців. Відповідно, 

розподіл варто роботи, базуючись на певному критерії, якому, власне, й 

слугуватиме мета та призначення інкорпорації. Таким чином, якщо мова йде 

про загальні ознаки, то вони повинні бути характерними та сприяти в 

реалізації більш широкої мети. Якщо ж мова йде про спеціальні ознаки, то 

вони мають підкреслювати лише ті особливості, що слугують досягненню 

мети інкорпорації.  

Так, Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко у власному дослідженні 

виділяють наступні особливості: при опрацюванні нормативно-правові акти 

об’єднують у алфавітному, хронологічному, предметному порядку, що 

робить можливим їх зовнішню упорядкованість; зміст нормативно-правових 

актів, що включаються до інкорпоративних збірників чи зібрань 

законодавства, не змінюється; її здійснює систематизуючий орган, 

наприклад, Міністерство юстиції України, не уповноважений змінювати, 

скасовувати чи встановлювати правові норми. Він може лише показати у 

збірнику зміни чи доповнення, які зробив правотворчий орган; буває 

офіційною і неофіційною 27, с..  

У даному випадку ознаку щодо здійснення систематизуючим органом 

варто вважати загальною, оскільки й інші види систематизації, а особливо 

кодифікація, повинна проводитись особами із професійними навичками. 
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Проте особливістю інкорпорації якраз є протилежна ситуація, оскільки її 

може провести будь-яка особа залежно від власних інтересів, що яскраво 

проілюстровано її як офіційним, так і неофіційним характером. Щодо інших 

ознак, то вони відносяться до спеціальних. Водночас авторами скоріше 

описано сутність, а не саму ознаку. Так, об’єднання в алфавітному чи 

хронологічному порядку відповідає ознаці структурованості, а офіційний та 

неофіційний характер – ознаці дуалістичності.  

О.Ф. Скакун вказує на наступні особливості інкорпорації: не пов’язана 

з переробкою правових норм і зміною змісту правового регулювання; 

припускає об’єднання норм такого змісту, який вони мали спочатку та 

набули в результаті офіційних (законодавчих) змін (поєднуються всі 

прийняті редакції відповідної норми з відповідного питання); припускає 

об’єднання всіх прийнятих у державі правових норм (генеральна 

інкорпорація); припускає об’єднання норм, що стосується певної сфери 

регулювання (звичайна (приватна) інкорпорація) 116, с. 387.  

На наш погляд, автор скоріше описує сутність інкорпорації, ніж її 

характерні ознаки, що допомагають окреслити межі поняття. Також спірним 

є тлумачення щодо генеральної і звичайної інкорпорації, оскільки 

застосовано критерій загальності, що не охоплює інші наведені ознаки. 

Відповідно, мова йде про види інкорпорації, а не про її ознаки. Водночас 

даний факт свідчить і про неможливість використання такого переліку, 

оскільки він не відповідає основним вимогам щодо виділення наукових ознак 

правового явища.  

І.В. Борщевський зазначає, що інкорпорація включає в себе й облік та 

володіє властивістю бути технічним засобом [200, с. 28].  

Так, необхідність обліку є саме особливістю інкорпорації, оскільки 

необхідно, щоб проведена робота була повноцінною та якісною. Проте 

твердження щодо технічного засобу є доволі спірним. У контексті 

соціального забезпечення інкорпорація розкривається в багатьох аспектах, 
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які уже були проаналізовані вище, відповідно, й зведення усього обсягу 

інкорпорації до технічного засобу є некоректним, а отже, його використання 

видається недоцільним. 

У власному дослідженні систематизації соціального забезпечення 

О.П. Сайнецький визначає наступні ознаки інкорпорації: здійснюється як 

загальними (будь-які фізичні та юридичні особи), так і спеціальними 

суб’єктами (ограни державної влади України); у результаті інкорпорації 

створюються збірники соціального законодавства України або його окремих 

підгалузей (інститутів); здійснюється за певним системотворчим критерієм 

(алфавіт, дата видання акта, підгалузь (інститут права соціального 

забезпечення); не має чітких правил здійснення інкорпорації соціального 

законодавства України; може стосуватися як всього предмета відносин 

соціального забезпечення, так і частини (пенсійне законодавство, 

законодавство про соціальне обслуговування тощо) 193, с. 107.  

Погоджуючись із автором щодо самої сутності ознак, все ж звернемо 

увагу на проблему, пов’язану із точним визначенням ознак, чого зроблено не 

було. Крім того, незрозумілим залишається критерій об’єднання таких ознак. 

Так, відсутність чітких правил відноситься не лише до інкорпорації, а є 

загальною ознакою систематизації, як і створення збірників. Водночас 

системотворчі критерії виступають особливістю лише інкорпорації. 

Відповідно, автором правильно вказано на саму сутність інкорпорації, проте, 

з наукової точки зору, робота недопрацьована, а отже, й непридатна для 

застосування.  

Тож на основі проведеного аналізу наукових підходів та, враховуючи 

особливості соціального забезпечення й мету систематизації, можна дійти 

висновку, що до загальних ознак інкорпорації соціального законодавства 

відносяться наступні: 

1. Системність. Інкорпорація, оскільки вона являє собою різновид 

систематизації, повинна в межах своєї сутності встановлювати певну 
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послідовність елементів так, щоб вони були взаємопов’язані. Досліджуючи 

загальну сутність поняття системи, О.В. Васильченко виділяє її характерні 

риси: безліч елементів; єдність головної мети для всіх елементів; наявність 

зв’язків між елементами; цілісність і єдність елементів; структура та 

ієрархічність, відносна самостійність; чітко виражене управління 201, с. 73. 

Відповідно, інкорпорація законодавства теж повинна відповідати даному 

твердженню. Так, інкорпорація, об’єднуючи законодавчі акти, містить таку їх 

кількість, що є достатньою для повного розкриття теми.  

Крім того, при здійсненні аналізу значення інкорпорації уже було 

виділено її зв’язок із іншими формами систематизації. Проте варто також 

зауважити, що такий зв’язок існує й між елементами самої інкорпорації. Так, 

у контексті соціального забезпечення, наприклад, усі норми права, що 

встановлюють певні права, мають бути пов’язані із кореспондуючими 

обов’язками. Якщо в ході інкорпорації таку роботу не було виконано, то вона 

не відповідає ознаці системності, а отже, й не може мати назву 

інкорпоративного збірника.  

Чітка вираженість управління забезпечується наявністю критерію 

збірки. Варто зауважити, що можливе поєднання й декількох критеріїв 

(хронологічного і порівняльного або суб’єктного та предметного). Важливою 

при такому поєднанні є стійкість зв’язків та їх взаємодоповнення для 

кращого й глибшого розкриття теми.  

Саме тут проявляється й інша особливість інкорпорації щодо 

структури. Зібрання усіх нормативно-правових актів стосовно певної сфери 

соціального забезпечення без розташування їх у певній логічній 

послідовності та без врахування їх змісту не можна називати інкорпорацією, 

оскільки саме в такому стані законодавчі акти знаходяться постійно. 

Інкорпорація ж слугує полегшенню їх використання для досягнення цілей, 

встановлених суб’єктом здійснення, відповідно, їх не буде досягнуто. Саме 
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тому безсистемний збірник не можна вважати пов’язаним із систематизацію, 

а отже, його роль для права нівелюється. 

2. Інтеграційність. Інкорпорація здійснюється відповідно до 

певного критерію, як, власне, й інші форми систематизації. Відмінною ж 

рисою є кількість та предметність таких критеріїв. Водночас для 

забезпечення кодифікації у певній сфері необхідно, щоб акти, об’єднані у 

попередніх формах, могли взаємодіяти між собою. Так, у контексті 

соціального забезпечення інкорпорація законодавства щодо надання 

соціальної допомоги дітям-сиротам повинна містити як загальні норми, що 

важливі для чіткого розуміння і застосування прав дітей-сиріт, так і 

спеціальні, що пов’язані з конкретними ситуаціями та умовами.  

Крім того, інтеграційність важлива й для практичної діяльності, скільки 

ті норми, які зібрані в процесі інкорпорації, повинні бути зручними та 

відповідати потребам діяльності. Тобто, якщо мова йде про соціальне 

забезпечення пенсіонерів, то в інкорпораційному збірнику повинно бути 

охоплено актуальну інформацію лише щодо даної теми.  

Інтеграційність також проявляється у впливі на суспільне життя. Так, 

Р.Я. Шай вказує, що розбудова в Україні громадянського суспільства тісно 

пов’язана із підвищенням правосвідомості громадян, їхньої правової 

культури, законослухняності, подоланням явищ правового нігілізму 202, с. 

318.  

Відповідно, за допомогою використання зручних інкорпораційних 

збірників відбувається ознайомлення населення із власними правами. 

Поступовий розвиток даного явища слугує й цілям утворення 

громадянського суспільства. Щодо соціального забезпечення, то саме 

громадянське суспільство здатне створити умови, коли його рівень буде 

максимально комфортним та справедливим. 

В.І. Судаков акцентує увагу на іншій сучасній тенденції, яка полягає в 

прогресуючій індивідуалізації суспільного життя і є наочним свідченням 
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посилення екзистенціальної обумовленості та персоніфікації сучасних 

соціальних процесів 203.  

Таким чином, інтеграційність інкорпорації соціального забезпечення 

повинна проявлятись у стимулюванні виявлення невідповідності між 

правовими нормами на сучасними індивідуалістичними процесами. Потрібно 

також виокремлювати методи для врівноваження реалізації й рівності прав, 

що можуть бути забезпечені лише трудовим колективом або ж 

територіальною общиною, та прав, що залежать лише від конкретної особи.  

3. Правовий характер. Хоча сама діяльність із здійснення 

інкорпорації чи консолідації може проводитися із цілями, що не пов’язані із 

правом, внутрішня сутність самої систематизації залишається незмінною. В 

контексті інкорпорації соціального законодавства правовий характер 

проявляється лише тоді, коли застосовується критерій чинних юридичних 

норм, оскільки лише таким чином здійснюється структуризація актуального 

права.  

Водночас правовий характер інкорпорація матиме навіть тоді, коли йде 

мова про неофіційну інкорпорацію. Звісно, якщо вона здійснюється органами 

публічної влади чи то Міністерством соціальної політики, чи департаментами 

органів місцевого самоврядування, то інкорпорація стосується їх 

безпосередньої діяльності, а отже, й регулюється нормативно-правовими 

актами. Коли ж мова йде про неофіційну інкорпорацію, то правовий 

характер, в першу чергу, мають збірники рішень Конституційного Суду 

України та Верховного Суду щодо питань соціального забезпечення, 

оскільки саме в даних документах знаходяться роз’яснення щодо 

правильного порядку застосування норм із соціального забезпечення.  

Також інкорпорація може мати порівняльний характер стосовно 

національного та міжнародного законодавства. Таким способом 

забезпечується подальше впровадження сучасних міжнародних правових 

принципів та норм, хоча більша частина правових норм, вказаних у 
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інкорпораційних збірниках такого характеру, не має юридичної сили в 

Україні. Проте при комплексному застосуванні усіх функцій інкорпорації 

вдається створити послідовність, за якої міжнародні нормативні акти стають 

частиною національного законодавства. Саме тут яскраво проявляється 

важливість для системи навіть найменших її одиниць, так як без визначення 

саме в інкорпорації законодавчих актів, які слід застосовувати для 

регулювання соціального забезпечення, подальша робота, в тому числі, на 

рівні органів виконавчої влади та Верховної Ради України була б неповною 

та законотворчий процес не зміг би відтворити у кодифікації правових 

принципів та належних правових норм. 

4. Процесуальний характер. Для отримання результату у вигляді 

інкорпораційного збірника або ж іншого зовнішнього виразу форми 

систематизації необхідно спершу провести дії із його оформлення. Щодо 

інкорпорації, то необхідно, щоб вона відповідала певним правилам, які чітко 

не вказані в законодавстві, тому варто звертатись лише до наукових 

розробок. Сама діяльність із інкорпорації може й не мати чітко визначеного в 

кінці роботи результату, оскільки соціальне законодавство постійно 

змінюється. Проте завжди повинно бути формальне закріплення результатів 

за певним критерієм, що допоможе структурувати саму діяльність, позбавити 

її хаотичності. 

Щодо відповідності правилам, то у цьому контексті інкорпорація 

повинна, у першу чергу, охоплювати усі нормативно-правові акти, які 

відповідають тематиці, незалежно від їх юридичної сили. Також важливо, 

щоб під час здійснення інкорпорації не був змінений зміст правової норми. 

Н.Я. Лепіш визначає, що зміст норми права включає встановлені права й 

обов’язки, умови, за яких вона може або повинна застосовуватись 204, с. 15. 

Відповідно, дані положення мають бути відтворенні в інкорпорації. Проте її 

особливістю є здатність згрупувати норми таким чином, щоб вони становили 

логічну послідовність. Тобто під час тлумачення норми права уже суб’єктами 



 

 

209 

реалізації соціального забезпечення відбуватиметься правильне її розуміння 

через послідовність від загального до спеціального.  

Крім того, процесуальність інкорпорації пов’язана із постійним 

вдосконаленням уже існуючих збірок шляхом внесення нових, доповнення 

чинних змін, що корисно для застосування на практиці на виробництві чи 

органами публічної влади.  

Тож загальні ознаки допомагають зрозуміти направленість 

інкорпорації, її взаємозв’язок із іншими видами, що є важливим для 

подальшої її придатності до використання в науковому та практичному полі. 

Водночас важливими є й спеціальні ознаки, що виділяють інкорпорацію 

серед решти видів та дозволяють зрозуміти необхідність застосування саме 

інкорпорації. Таким чином, на основі проаналізованого наукового матеріалу, 

враховуючи мету інкорпорації й особливості соціального забезпечення, 

можна виділити такі спеціальні ознаки: 

1. Формалізованість. Інкорпорація може об’єднувати велику 

кількість нормативно-правових актів, відповідно, для їх належного 

подальшого використання із будь-якою ціллю необхідно встановити форму 

зовнішнього виразу, якою є збірник. Проте, на відміну від інших форм 

систематизації, зовнішній вираз інкорпорації не повинен відповідати чітким 

правилам оформлення законодавчого акта.  

Існує також декілька причин виникнення такої необхідності. У першу 

чергу, слід зауважити, що зовнішня форма завжди робить процес 

використання більш зручним та ефективним. Водночас, якщо мова йде про 

державні органи, то видається саме офіційна інкорпорація. Так, ст. 1 Закону 

України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів 

та набрання ними чинності» встановлено, що закони України, інші акти 

Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у 

встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною 
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мовою в офіційних друкованих виданнях 205. Саме такі друковані видання 

є фактично інкорпораційним збірником за критерієм часу опублікування 

нормативно-правового акта.  

Проте інкорпорація може здійснюватися й суб’єктами приватного 

права. У такому випадку причина надання зовнішньої форми залежатиме від 

цілей суб’єкта здійснення. Так, щодо соціального забезпечення, то надання 

зовнішнього виразу здійснюється з цілями підвищення кваліфікації 

працівників соціальної сфери органів публічної влади, а також задля 

отримання прибутку від продажу особам, що використовують дані акти в 

практичній діяльності із соціального забезпечення, якщо мова йде про 

видавництво.  

Варто також наголосити, що формалізованість не пов’язують з 

матеріальним виразом інкорпоративного збірника. Формалізованість слугує 

забезпеченню існування структури самої інкорпорації, системності її норм, 

що, власне, можуть бути виражені як у друкованому, так і в електронному 

вигляді.  

2. Дихотомічність. Інкорпорація соціального законодавства може 

бути здійснена відповідно до різних критеріїв, що дозволяє зробити висновок 

про можливу класифікацію на офіційну й неофіційну. Водночас А.І. 

Калініченко виділяє уже три види інкорпорації: офіційну, неофіційну, 

офіціозну. Під останньою він розуміє видання зібрань і збірників 

законодавства за дорученням правотворчого органу спеціально 

уповноваженими на те органами 206, с. 204.  

Погодитись із такою класифікацією не можна через незрозумілу 

відмінність між офіціозною та офіційною інкорпорацією. Особливо це 

стосується соціального законодавства, коли потреба у збірниках через велику 

кількість як існуючих законодавчих актів, так і змін до них, є постійною. Тож 

офіційною буде вважатись інкорпорація, що здійснена суб’єктами публічної 

влади у межах власних повноважень на виконання поставленого завдання та 
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виключно щодо чинних нормативних актів. Неофіційна ж може проводитись 

і суб’єктами приватного права та використовувати критерій суб’єктності, 

часу, порівняння. 

Також інкорпорація може бути частковою або ж повною. Одразу варто 

зазначити, що часткова інкорпорація повинна охоплювати у межах 

встановленого критерію усі нормативно-правові акти, а часткова – лише їх 

частину відповідно до встановленої цілі. Так, в аспекті інкорпорації 

соціального забезпечення працівників, що працюють в шкідливих умовах, 

інкорпорація нормативно-правових актів щодо кожної окремої посади буде 

частковою. Важливо, щоб часткова інкорпорація слугувала меті 

систематизації, а отже, була взаємопов’язана із іншими інкорпораціями щодо 

соціального забезпечення. Крім того, вона повинна здійснюватися із 

врахуванням можливості її подальшого застосування для кодифікації.  

3. Диспозитивність. Для будь-якого виду інкорпорації завжди 

властива диспозитивність. Ю.С. Шемшученко визначає її як можливість 

суб’єктів самостійно упорядковувати (регулювати) свої відносини, діяти на 

власний розсуд: вступати у правовідносини чи ні, визнавати їх зміст, 

здійснювати свої права або утримуватися від цього, з кількох 

запропонованих законом або договором варіантів поведінки вибирати 

оптимальний з огляду на власні інтереси, та стосується сфери як приватних, 

так і публічних відносин 27. У контексті інкорпорації законодавства це 

означає, що суб’єкт її здійснення завжди діє на власний розсуд. Нормативно-

правовий акт може містити вказівку щодо здійснення інкорпорації для 

органів державної влади. Проте сам її порядок не визначається.  

Така особливість є важливою саме для інкорпорації соціального 

забезпечення із ряду причин. Так, по-перше, це дозволяє обирати критерії 

самим суб’єктам здійснення, внаслідок чого їх діяльність може допомогти 

становленню нових правових інститутів у галузі соціального забезпечення, 

виділенню прогалин, виокремленню способів їх подолання. Також саме 

диспозитивність дозволяє суб’єктам обирати найбільш оптимальний порядок 
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роботи, що, відповідно, сприяє більш швидкому отриманню корисних 

результатів від використання інкорпорації. Визначається й сам спосіб 

упорядкування, що може застосовувати декілька критеріїв і використовувати 

різну структуру. Наприклад, для вирішення прогалин доречним є 

використання загальних та спеціальних норм, якщо мова йде про колізії, то 

більш правильним видається використання лише спеціальних законодавчих 

актів. Хоча на законодавчому рівні потрібно визначити основні вимоги, що 

дозволяють говорити про збірник як про інкорпорацію, порядок її здійснення 

повинен залишатись без владного втручання, що, власне, і складає її сутність.  

Тож дослідження особливостей інкорпорації соціального законодавства 

дозволяють з’ясувати важливість зв’язку між різними формами 

систематизації, а також виявити основні риси даного взаємозв’язку. Крім 

того, саме дослідження особливостей розкриває можливості й користь 

здійснення інкорпорації для соціального законодавства. Завдяки цьому буде 

досягнуто не лише практичних цілей, але й визначено основу для подальшого 

його вдосконалення.  

Отже, інкорпорація соціального законодавства є багатогранним і 

важливим правовим явищем, що дозволяє впливати не лише на 

правовідносини, а й на загальний рівень життя суспільства. Застосування 

інкорпоративних збірників сприяє покращенню взаємодії між суб’єктами 

здійснення соціального забезпечення. Дане дослідження дозволило 

прослідкувати, яким саме чином інкорпорація впливає на суспільне життя. 

Важливо, щоб інкорпорація соціального законодавства, не дивлячись на 

віднесення її до однієї із форм систематизації, завжди була наділена усіма 

власними особливостями, оскільки лише так можливо досягнути позитивного 

результату від її втілення. Така інкорпорація законодавства стосуватиметься 

інтересів широкого кола осіб, внаслідок чого збільшуватиметься соціальна 

зацікавленість та особиста відповідальність. У свою чергу, такі дії 

сприятимуть формуванню громадянського суспільства та соціальної 

держави.  
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3.2 Місце інкорпорації серед інших форм систематизації 

соціального законодавства: порівняльно-правовий аналіз спільних та 

відмінних рис 

 

Правова і соціальна держава з метою постійної відповідності 

суспільним стандартам повинна постійно змінюватись із швидкістю зміни 

суспільних відносин. На зміни впливає велика кількість факторів, серед яких 

економічна, політична, екологічна ситуації, наявність форс-мажорних 

чинників, інноваційні наукові технології. Проте у будь-якому випадку 

існують права людини й мінімальний рівень комфортності життя, які 

держава повинна завжди забезпечити. Саме до таких прав належить право на 

соціальне забезпечення, регулювання, охорона й захист якого здійснюється 

за допомогою правових норм, закріплених у законодавстві.  

З метою покращення й підвищення мінімального рівня соціального 

забезпечення необхідно постійно вдосконалювати законодавство, чому й 

слугує систематизація. Першою її формою є інкорпорація. Незважаючи на 

значний вплив у суспільстві, її роль серед інших форм систематизації 

малодосліджена та зазвичай нівелюється. Саме тому встановлення  місця 

інкорпорації серед інших форм систематизації соціального законодавства є 

актуальним.  

Таке дослідження дозволить прослідкувати, як впливає інкорпорація на 

інші форми систематизації, яким чином відбувається даний зв’язок, що, у 

свою чергу, дасть можливість його вдосконалити. Крім того, порівняння із 

іншими видами систематизації дозволить більш глибоко зрозуміти як 

особливості інкорпорації, так й інших її форм, що проявляються лише при 

взаємодії.  

Соціальне законодавство є масштабним і об’єднує велику кількість 

сфер суспільного життя, а отже, кожна із них повинна бути належним чином 



 

 

214 

врегульована. Якщо існує взаємозв’язок між видами систематизації, то 

процес реформування законодавства проходить послідовно, враховуючи усі 

особливості тих чи інших відносин щодо соціального забезпечення, і, як 

наслідок, створюються комфортні умови для життя, підвищується його 

рівень. Коли ж у осіб, що проводять певний вид систематизації, відсутнє 

загальне розуміння єдності мети діяльності, то у законодавстві з’являються 

колізії, прогалини, технічні помилки, неузгодженість у тлумаченні, що 

негативно впливає як на функціонування, так й на саме існування суспільних 

відносин із соціального забезпечення. Відповідно, зазначене дослідження 

дозволить встановити  шляхи найефективнішої взаємодії між формами 

систематизації.  

Дане питання малодосліджене, його лише частково охоплювали у своїх 

наукових роботах наступні учені: В.О. Антоненко, І.В. Борщевський, 

Є.А. Гетьман, Л.М. Добробог, Н.В. Желєзняк, О.В. Зайчук, А.І. Калініченко, 

Н.М. Кошіль, М.В. Кравченко, Д.М. Михайлович, С.О. Моісеєнкова, 

Н.М. Оніщенко, О.В. Петришин, В.І. Риндюк, О.П. Сайнецький, О.Ф. Скакун, 

Ю.С. Шемшученко. 

Для того щоб зрозуміти, як співвідносяться різні види систематизації, 

необхідно спершу проаналізувати саме поняття систематизації, що допоможе 

з’ясувати її мету, а надалі й сприятиме об’єднанню в одному напрямі різних 

видів. Так, на думку І.В. Борщевського, систематизація законодавства – це 

різновид правової діяльності, що здійснюється уповноваженими суб’єктами 

щодо впорядкування нормативно-правових актів у певну науково 

обґрунтовану систему задля зручності користування ними на практиці, 

усунення можливих суперечностей, неточностей, прогалин, можливості 

оперативно знаходити й правильно тлумачити необхідні правові норми 114, 

с. 19.  

У першу чергу, варто дослідити систематизацію як діяльність, оскільки 

таким чином стверджується її динамічний характер. Розуміння даного 
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правового явища лише в аспекті постійних змін є недоречним як з 

практичного боку, оскільки через постійну змінність не дозволяє побачити 

кінцевий результат та оцінити його,  так і з теоретичного, так як виділити 

інші особливості, окрім трансформаційності, неможливо.  Крім того, виникає 

питання щодо мети здійснення вказаної автором діяльності. Так, значний 

перелік можливих способів використання систематизації законодавства не 

може вважатись метою, оскільки остання повинна мати загальний та 

спрямовуючий характер. Відповідно, використання такого визначення є 

недоречним.  

О.В. Зайчук тлумачить систематизацію законодавства як постійну 

форму розвитку і впорядкування діючої правової системи. Вона здійснюється 

з метою встановлення і усунення прогалин, протиріч у чинному 

законодавстві, внесення до нього корективів; підвищення ефективності 

законодавства; забезпечення можливості оперативно знаходити і правильно 

тлумачити усі потрібні правові норми; сприяння вивченню законодавства, а 

також його дослідженню 30, с. 405.  

Аналізуючи дане твердження, можна дійти висновку, що автором 

названо головні особливості систематизації, але не надано власне 

визначення, яке повинно підпорядковуватись логічним правилам його 

створення. Відповідно, визначення поняття через його особливості є 

недоречним. Водночас варто більш детально розглянути мету систематизації. 

Підвищення ефективності законодавства є найбільш важливиою і 

визначальною метою систематизації. Якби не було важливо для осіб зручно 

знаходити законодавчий припис чи зменшувати час на пошук нормативно-

правових актів у різних документах, головною метою права та законодавства 

було б здійснення правового забезпечення й регулювання суспільних 

відносин. Саме тому систематизація повинна бути спрямована на пошук 

такого способу комбінування правових норм, які б системно забезпечували 

збільшення ефективності й відповідності сучасним суспільним відносинам.  
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Особливе бачення має Є.А. Гетьман, який досліджує поняття 

впорядкування нормативно-правових актів. Під ним він розуміє одну з 

функцій нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, що являє собою 

діяльність уповноважених органів нормотворення із систематизації 

підзаконних нормативно-правових актів, здійснювану шляхом паперового та 

електронного обліку, кодифікації, інкорпорації та консолідації [207, с. 58].  

У даному випадку основне питання виникає щодо виділення лише 

ієрархічної систематизації, тобто мова йде про включення підзаконних 

нормативно-правові актів до законів. Водночас саме соціальне законодавство 

яскраво ілюструє приклад наявності спільного предмета правового 

регулювання у рівних за силою нормативно-правових актів. Отже, таке 

визначення є занадто вузьким для його використання.  

Д.М. Михайлович вважає, що систематизація законодавства – це 

діяльність по впорядкуванню діючого нормативного матеріалу, приведенню 

його в єдину систему з метою забезпечення зручності користування 208, с. 

249.  

Дійсно, нормативно-правові акти, що об’єднані за певним критерієм, 

повинні взаємодіяти та бути залежними один від одного, що, власне, й 

забезпечує існування системи. Водночас, на наш погляд, неправильно 

вказано мету систематизації, яка не може полягати лише у зручності 

використання. Крім того, залишено поза увагою питання суб’єктів 

здійснення, засобів та методів. 

Досліджуючи конституційне законодавства, Н.М. Кошіль визначає, що 

систематизація конституційного законодавства України – це результат 

впорядкування та зведення до єдності положень нормативно-правових актів 

та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, які регламентують однорідні суспільні відносини, що 

складаються відносно основ правового становища особистості, юридичної 

організації держави в процесі здійснення публічної (державної і публічно-
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самоврядної) влади та її взаємодії з громадянським суспільством і 

населенням країни 162, с. 50.  

Погоджуючись із автором щодо трактування систематизації як 

результату,  варто наголосити, що саме результат діяльності із систематизації 

має важливе правове значення. Водночас сама діяльність із систематизації є 

адміністративною частиною питання та повинна підпорядковуватись 

науковим правилам із юридичної техніки і, власне, законодавству. В 

контексті соціального забезпечення варто вказати, що суб’єктами здійснення 

систематизації може бути не лише Верховна Рада України, особливо якщо це 

стосується не кодифікації. При цьому роль міжнародних договорів та 

правових актів аналогічно залишається важливою, оскільки у міжнародних 

договорах між державами можуть бути встановлені умови забезпечення осіб 

пенсійними виплатами або ж умови надання соціальної допомоги для 

незахищених верств населення. Крім того, міжнародні акти встановлюють 

принципи, що мають бути відтворені у законодавстві, а при систематизації 

вибудовуватись в ефективну й комплексну структуру.  

Тож на основі проведеного дослідження наукових підходів, 

враховуючи сутність соціального забезпечення, можливо дійти висновку, що 

систематизація соціального законодавства — логічно передбачуваний, 

формально виражений, закріплений на законодавчому рівні результат 

інтеграційної, послідовної діяльності суб’єктів, наділених владними 

повноваженнями щодо соціального забезпечення, або ж зацікавлених 

суб’єктів здійснення соціального забезпечення щодо встановлення 

гармонійної системи соціального законодавства за допомогою згрупування 

нормативно-правових актів різної юридичної сили з метою встановлення 

ефективного й дієвого законодавства, що відповідає суспільним потребам та 

актуальним суспільним відносинам щодо соціального забезпечення.  

Саме систематизація з метою кращого досягнення власної мети має 

декілька форм, проте щодо точної їх кількості відбуваються наукові дискусії. 
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Водночас така наукова невизначеність призводить до неможливості 

належним чином забезпечити і врегулювати систематизаційний процес. 

Відповідно, дана проблема є актуальною й для такої важливої сфери 

правового регулювання, як соціальне забезпечення.  

Так, О.В. Петришин стверджує, що існує п’ять видів форм 

систематизації законодавства: облік, інкорпорація, консолідація, кодифікація 

та утворення зводу законодавства. Остання форма є  найбільш складним 

видом систематизації законодавства, що здійснюється  з метою об’єднання 

чинних у країні нормативних правових актів у єдиний комплексний правовий 

документ із чітко визначеною структурою, створення інструментарію 

оперативного пошуку правової інформації й використання в поєднанні різних 

форм упорядкування узаконень [209, с. 221].  

У даному випадку найбільш спірним є включення до переліку форми 

«утворення зводу законодавства». При цьому незрозуміло, чим саме звід 

відрізнятиметься від кодексу  або ж збірника при інкорпорації. Крім того, 

відкритим залишається й питання стосовно необхідності такого зводу, 

оскільки, якщо правова норма є актуальною й самостійною, то її залишать 

без змін навіть при включенні до кодексу. Також використання особливого 

інструментарію без його точного переліку при введені нового поняття 

ставить під сумнів можливість виконання передбачених ним функцій. Тож, 

враховуючи наявну сукупність невирішених питань та проблем, можна 

констатувати, що дане твердження автора є занадто широким та 

необґрунтованим для подальшого застосування.  

В.М. Кириченко виділяє уже чотири форм систематизації: облік, 

інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію 210, с. 170.  

Особливої уваги потребує виділення такої форми, як облік, оскільки її 

правовий характер є доволі спірним питанням. Так, у Сучасному словнику 

української мови надається декілька тлумачень поняття «облік»: засвідчення, 

встановлення наявності, з’ясування кількості чого-небудь; система реєстрації 
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процесів якої-небудь діяльності в її кількісному і якісному виявах з метою 

спрямування, контролю тощо; реєстрація людей із занесенням у відповідні 

списки для їх використання де-небудь 189.  

Тобто можна дійти висновку, що облік обов’язково слугує іншій меті і 

саме залежно від неї розкриваються його особливості. Крім того, облік 

фактично не здійснює аналіз певного явища, а просто фіксує його наявність. 

Відповідно, говорити про його правовий характер можливо лише в аспекті 

підпорядкування процесу здійснення обліку правовим нормам. Також,  

виходячи із сутності обліку. можна зробити висновок, що він слугує 

вихідним матеріалом для здійснення систематизації, проте сам до неї не 

належить. Такої ж думки дотримується й В.А. Ліпкан, який наголошує на 

тому, що робота з обліку нормативного матеріалу є допоміжною, облік 

передує здійсненню інкорпорації, консолідації та кодифікації. Без 

попереднього обліку досягнення результатів ані інкорпорації, ані 

консолідації, ані кодифікації неможливе 211, с. 105.  

Отже, применшувати роль і важливість обліку було б помилкою, 

оскільки саме облік дозволяє відшукати потрібне законодавство для 

здійснення певної форми систематизації. Водночас облік має 

адміністративний, організаційний характер та лише обслуговує потреби 

систематизації,  а отже, визначати його як одну із форм систематизації є 

недоречним.  

А.Д. Машков, на відміну від наведених науковців, виділяє лише дві 

форми систематизації: інкорпорацію та кодифікацію [212, с. 257.  

Хоча більш детально кожна форма буде проаналізована нижче, варто 

зазначати, що виключення із списку консолідації встановлює певну 

прогалину у логічній послідовності процесу систематизації. Оскільки 

загальним для кожної форми є сама сутність та мета систематизації, у 

сукупності вони й мають становити певну гармонійно поєднану систему. 

Консолідація дозволяє об’єднувати декілька нормативно-правових актів в 
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один, що є проміжною ланкою між інкорпорацією, де формується структура, 

та кодифікацією, де здійснюється аналіз і трансформація.  

Отже, на основі науково-дослідницьких підходів, враховуючи 

особливості соціального законодавства, можна дійти висновку про існування 

наступних форм систематизації: 

1) інкорпорація законодавства із соціального забезпечення; 

2) консолідація законодавства із соціального забезпечення; 

3) кодифікація законодавства із соціального забезпечення. 

Варто також зазначити, що дані форми хоч і взаємодіють між собою  і 

складають власну систему, мають і певні відмінності, що, власне, й 

визначають їх сутність. Саме тому доцільно розглянути спільні й відмінні 

риси між інкорпорацією, консолідацією та кодифікацією. Таке дослідження 

дозволить зрозуміти випадки, у яких потрібно застосовувати кожну 

конкретну форму систематизації, а також уникнути помилки щодо 

використання декількох форм при необхідності застосування лише однієї. 

Крім того, дане дослідження надасть змогу глибше зрозуміти, яким чином 

здійснюється процес систематизації та яка його послідовність, через 

виділення спільних рис вищезазначених форм.  

 Інкорпорація як форма систематизації соціального законодавства була 

досліджена у попередньому розділі, відповідно, її особливості та характерні 

риси уже з’ясовані. Отже, варто розпочати саме із консолідації, з розгляду її 

тлумачення та особливостей, що надалі дозволить здійснити порівняння із 

інкорпорацією щодо спільних і відмінних рис.  

На думку законодавця, консолідація – це об’єднання декількох 

нормативно-правових актів, що регулюють певний вид однакових суспільних 

відносин, у єдиний нормативно-правовий акт без перероблення їх змісту [25, 

с. 78].  

Дійсно, суть консолідації полягає саме в об’єднанні нормативно-

правових актів. Проте таке визначення є занадто вузьким й не дозволяє 
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зрозуміти, які ж особливості характерні для консолідації, що відрізняють її 

від інкорпорації. Крім того, залишено поза увагою й суб’єктів та мету 

проведення консолідації. Відповідно, використання такого визначення є 

недоречним.  

Дещо відмінне бачення має О.В. Зайчук, який тлумачить консолідацію 

як  своєрідний вид правотворчості, особливість якої полягає в тому, що 

новий укладений акт не змінює змісту правового регулювання, не вносить 

зміни і новели до чинного законодавства [30, с. 409].  

У даному випадку автор закцентував увагу лише на одному із етапів 

здійснення консолідації, що полягає у державному санкціонуванні. Щодо 

самого правотворення, то для того, щоб зрозуміти, чому консолідація не 

може відноситись до даного правового явища, необхідно більш детально 

розглянути його сутність.  

Так, С.О. Моісеєнкова визначає, що правотворення у сучасному 

суспільстві має складний характер та полягає у складних системних 

соціальних закономірностях, які поєднуються як внутрішніми, такі 

зовнішніми зв’язками. Правотворення є результатом впливу комплексу 

об’єктивних і суб’єктивних, мікро- і макросоціальних факторів. Для появи 

нової норми права або зміни наявної норми права у суспільстві повинні 

з’явитись відповідні передумови, які проявляються у суспільних відносинах  

213, с. 126.  

Відповідно, можна дійти висновку що правова норма формується ще у 

суспільстві і процес її зовнішнього оформлення, що складається із 

формулювання за допомогою юридичної техніки законодавчого припису, не 

може вважатись саме правотворенням. Тобто мова йде саме про 

законотворення, суб’єктом якого уже виступають спеціальні державні органи 

влади. Враховуючи такі положення, стає очевидним, що консолідація, яка 

саме й здійснюється такими органами, має відношення лише до 

законотворчого процесу. Водночас саме законотворчість можливо вважати 
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одним із проявів сутності консолідації. Проте варто зауважити, що така 

діяльність характерна й для кодифікації, тобто її не варто вважати 

винятковою особливістю консолідації. Більш доцільним є врахування даної 

деталі як об’єднуючої риси між консолідацією та кодифікацією та як 

відмінної від інкорпорації. Дане твердження ще раз підтверджує їх 

взаємозв’язок та етапність систематизації.  

У свою чергу, К.С. Хахуліна трактує консолідацію як різновид 

інкорпорації, що характеризується тими ж ознаками, але, на відміну від 

інкорпорації, вона завжди пов’язана з об’єднанням діючих норм. 

Консолідуються норми з урахуванням всіх офіційних змін на момент 

консолідації 214, с. 70.  

Тобто інкорпорація є ширшим поняттям за консолідацію. Відповідно, 

саме остання повинна відповідати усім ознакам інкорпорації та не може 

виходити за межі встановленого поняттям обсягу. Проте, виходячи із уже 

встановлених особливостей консолідації та вищезазначеного поняття 

інкорпорації, дійти вказаного автором висновку неможливо. Консолідація 

хоч і має спільну мету, володіє абсолютно унікальними властивостями, що не 

притаманні інкорпорації. Відповідно, використання такого визначення є 

недоцільним.  

Тож на основі проаналізованих наукових підходів, враховуючи 

сутність соціального законодавства, можна дійти висновку, що консолідація 

соціального законодавства – це самостійна форма систематизації 

законодавства, яка застосовується з метою зменшення множинності 

законодавчих актів, усунення неузгодженостей та архаїчних норм, 

спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених структурованих 

нормативно-правових актів компетентним органом шляхом об’єднання в них 

правових норм, які містяться в раніше виданих однорідних нормативних 

актах щодо питань соціального забезпечення, які в результаті прийняття 

нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання здійснюється 
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консолідованим нормативно-правовим актом, який використовує єдину 

термінологію та стиль викладу приписів, не містить дублювань та колізій між 

нормами, які існували до проведення консолідації, з метою належного 

правового регулювання соціального забезпечення. Водночас консолідація 

повинна володіти власними ознаками, що дозволяють глибше розкрити її 

сутність. До таких ознак Є.А. Гетьман відносить: невстановлення нових 

приписів; набуття власних реквізитів, внаслідок чого попередні акти 

втрачають не тільки свої реквізити, а й юридичну силу; офіційний характер; 

обов’язковість актів консолідації  для адресатів [108, с. 25].  

Проаналізувати даний перелік досить складно, оскільки автор наводить 

його без визначення критерію. Крім того, науковцем визначено лише 

формальні ознаки, що стосується закріплення консолідації, а не її 

особливостей.  

Найбільш досконало питання ознак консолідації досліджено 

Л.М. Добробогом, який включає до них наступні: різновид правотворчості; 

зв’язок із ревізією; слугує меті усунення колізій, множинності нормативних 

актів, застарілих норм, об’єднання норм близьких за змістом; є самостійним 

джерелом права; об’єднуються акти, що мають той самий предмет 

регулювання; об’єднуються приписи рівної предметної сили; зміст 

правовідносин при консолідації не змінюється; нормативний акт, що є 

наслідком консолідації, приймається суб’єктом правотворчості; нормативні 

акти, що були консолідовані, визнаються такими, що втратили чинність 215, 

с. 369.  

Погоджуючись із автором щодо самої сутності, зауважимо, що самих 

ознак консолідації названо не було. Крім того, спірними є положення щодо 

однакової предметної сили, оскільки сам термін «предметна сила» потребує 

роз’яснення автора для належного його тлумачення. Також виникають 

питання щодо зміни правовідносин, виділення такої ознаки, на наше 

переконання, є недоречним. Оскільки вплив консолідації саме на 



 

 

224 

правовідносини є опосередкованим, відповідно, він не може бути 

конкретною особливістю. Більш доцільно було б вказати на відсутність змін 

у сутності чи змісті нормативно-правового припису. 

Тож на основі аналізу поняття й особливостей інкорпорації та 

консолідації соціального законодавства можливо виділити наступні їх спільні 

риси: 

1)  незмінність змісту. Інкорпорація та консолідація соціального 

законодавства володіють різним рівнем змін, проте у будь-якому випадку 

дані форми не можуть впливати на зміст норми права. Для консолідації зміни 

можливі лише щодо об’єднання тих норм, що однаково трактують спосіб 

поведінки у певних суспільних відносинах або ж стосовно надання 

однакових визначень поняття. Щодо інкорпорації, то зміни тексту можливі 

задля осучаснення самих слів та технічної обробки.  

В.І. Риндюк визначає, що інкорпорація є формою упорядкування 

інформації про законодавство, а не самого законодавства 50, с. 22. 

Аналізуючи дане твердження, можливо дійти висновку, що інкорпорація 

взагалі не відноситься до форм систематизації, а отже, й не може мати 

спільних правових рис із консолідацією. Аргументом такого висновку є 

різниця між законодавством та інформацію про законодавство. 

Використаний автором прийменник «про» свідчить, що інкорпорація 

систематизує інформацію, яка лише стосується законодавства, однак не 

відображує його сутності. Проте із сутності інкорпорації соціального 

законодавства, визначеної в попередньому розділі, можливо зрозуміти, що 

здійснюється саме упорядкування інформації із законодавства, правових 

норм, що у ньому містяться. Відповідно, як інкорпорація, так і консолідація 

повинні обов’язково здійснюватися щодо самого змісту нормативно-

правового акта, але важливим є характер впливу. Так, дані форми мабть 

взаємодіяти із змістом та здійснювати його зовнішню обробку таким чином, 
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щоб максимально підкреслити основні ідеї та зв’язки між різними правовими 

нормами. 

Крім того, оскільки інкорпорація та консолідація, не змінюють зміст, то 

й впливу на виникнення, зміну чи припинення суспільних відносин із 

соціального забезпечення вони не мають. Проте саме вони здатні привернути 

увагу до існуючих проблем щодо реалізації соціальних прав і обов’язків, а 

також збільшити соціальну відповідальність та усвідомленість юридичних 

наслідків власних дій; 

2) предметність. У власному дослідженні систематизації 

інформаційного законодавства В.М. Брижко визначає напрацювання 

теоретичних положень стосовно їх інституціоналізації як важливу складову 

систематизації інформаційних відносин. Інституціоналізація, на думку 

автора, являє собою визначення ключових інститутів, у яких можна 

згрупувати окремі норми права за певними критеріями [216, c. 42]. Дане 

твердження є актуальним і для соціального забезпечення, коли існує велика 

кількість правових норм, які необґрунтовано знаходяться в різних 

законодавчих актах, що іноді навіть не відносяться до соціального 

законодавства.  

Відповідно, саме інкорпорація за предметним критерієм стає першим 

кроком на шляху до виділення нового й необхідного правового інституту. 

Подальші дослідження дозволяють уже на основі інкорпорації об’єднати 

нормативно-правові акти в один. Звісно, такі акти повинні володіти 

однаковою юридичною силою, чому знову ж сприятиме інкорпорація уже за 

критерієм ієрархії. 

У даному контексті важливим є не лише спільність щодо способу 

об’єднання та здійснення даних видів систематизації. Ключовим є розкриття 

взаємозв’язку між інкорпорацією та консолідацію, їх послідовність. Тобто 

можна дійти висновку, що консолідація буде якісною лише в тому випадку, 

якщо врахує напрацювання, результат здійснення інкорпорації.  
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Крім того, досліджуючи критерій предметності у соціальному 

законодавстві, важливо також враховувати результати інкорпорації не лише 

національного, але й іноземного та міжнародного законодавства. Оскільки 

соціальне забезпечення безпосередньо стосується суспільних інтересів і 

потреб, які постійно змінюються, то для належної консолідації важливо 

відтворити нові принципи побудови законодавчого припису і регулювання 

суспільних відносин. Саме на рівні принципів можливо здійснити перші 

зміни у правовому регулюванні без зміни змісту самої норми права шляхом 

виключення застарілих приписів або ж такого способу впорядкування, що 

дозволив би точно зрозуміти основний порядок застосування норм без 

прогалин та їх колізійного тлумачення; 

3) необхідність обліку.  Облік здійснюється як на підприємствах, 

так і у державних органах, що забезпечують нагляд та контроль за діяльністю 

суб’єктів соціального забезпечення. О.В. Задоєнко надає наступне 

тлумачення даного поняття: «Облік законодавства – це діяльність по збору, 

зберіганню і підтримці в контрольному стані нормативних актів, а також по 

створенню пошукових систем, що забезпечують знаходження необхідної 

правової інформації в масиві діючих актів 217, с. 71. Хоча деякі науковці і 

включають облік до форм систематизації, саме дане визначення яскраво 

підкреслює його допоміжний характер. Так, облік забезпечує швидкість і 

доступність інформації, але, на відміну від форм систематизації, не має на 

меті вдосконалення законодавства, а також правового характеру.  

Тож стосовно інкорпорації та консолідації його роль полягає у  

необхідності  використання усіх існуючих матеріалів, тобто нормативно-

правових актів, так як неврахування хоча б одного законодавчого акта може 

призвести до колізії у праві або ж до утворення прогалини. Така недбалість 

спричинить порушення нормального процесу реалізації прав і обов’язків 

суб’єктами соціального забезпечення, що, власне, є абсолютно протилежним 

до мети, яка стоїть перед систематизацією.  
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Крім того, так само відбувається й протилежний взаємозв’язок. 

Порівняння даних обліку й утворених консолідованих актів щодо 

соціального забезпечення дозволить провести хронологічну та історико-

порівняльну інкорпорацію, результати якої допоможуть з’ясувати 

ефективність реформування, його швидкість, а також встановити, чи 

змінились правові принципи, методи й засоби. Відповідно, саме облік є 

проміжною ланкою, джерелом для здійснення інкорпорації та консолідації, 

яка забезпечує їх об’єднання задля досягнення мети систематизації 

соціального законодавства.  

Водночас консолідація є більш досконалою формою систематизації та 

слугує іншим цілям, відповідно, й має певні відмінності від інкорпорації. На 

основі проведених досліджень, використовуючи загальнофілософський 

підхід, до таких відмінностей можливо включити:  

1) різнофункціональність. У межах особливостей інкорпорації та 

консолідації дані форми можуть виконувати різні завдання і функції. Так, 

консолідований акт завжди є офіційним і наділений юридичною силою. 

М.В. Вилегжаніна виділяє наступні завдання нормативно-правового акта: 

здійснюються функції держави і державних органів; встановлюються правові 

режими діяльності громадян і юридичних осіб; вводиться і забезпечується 

суворий правовий порядок;  формуються умови і гарантії стабільного 

вирішення завдань економічного, політичного і соціального розвитку 218, с. 

31.  

Відповідно, саме консолідація соціального законодавства здатна 

вплинути на діяльність державних органів не лише за допомогою соціальних 

факторів, але й за допомогою державного примусу та правових гарантій. 

Водночас більшість завдань та функцій, притаманних інкорпорації, саме для 

консолідації є лише допоміжними, похідними від безпосередньої реалізації 

самих правових норм, вміщених у законодавчий акт. 
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Але в контексті соціального забезпечення інкорпорація охоплює 

ширше коло завдань. Якщо інкорпоровані акти є чинними, то для них теж 

характерні ознаки, наведені М.В. Вилегжаніною. Сутність інкорпорації 

дозволяє говорити й про виконання не лише правових функцій. Так, саме за 

допомогою інкорпорації, по-перше, відбувається інформування осіб про їх 

права та обов’язки, по-друге, підвищується рівень правової обізнаності, 

культури, а, як наслідок, і соціальної відповідальності. На думку Ю.П. 

Сурміна, якщо громадянське суспільство не реалізовує завдання державного 

будівництва, то політична система суспільства деформується в бік її 

тоталітаризації, згортаються історичні перспективи європейської інтеграції 

України, а державне управління втрачає публічність як основну складову 

демократичної моделі управління 219, с. 3.  

Відповідно, однією із головних функцій, яку виконує інкорпорація 

соціального законодавства через власну поширеність, добровільність та 

масовість, є створення умов і сприяння розвитку громадянського суспільства, 

оскільки лише в такому суспільстві можливо застосовувати правові методи 

та засоби, що спрямовані не лише на встановлення мінімального рівня 

соціального забезпечення, а на його підвищення і покращення. Так як 

інкорпорація законодавства надає доступ до повної інформації щодо певного 

предмета, то й особи, які здійснюють такі права, зацікавлені у підтриманні 

правопорядку;  

2)  юридичну силу. У попередньому розділі було визначено, що 

інкорпорація володіє ознакою дихотомічності. Відповідно, залежно від 

суб’єкта здійснення вона може мати офіційний або ж неофіційний характер. 

Водночас юридичною силою володіють лише самі норми законодавства, а не 

інкорпораційний збірник. Особливо яскраво це проявляється при здійсненні 

інкорпорації за хронологічним або ж порівняльним критерієм. Крім того, 

юридична сила впорядкованих нормативно-правових актів не зміниться від 

того, що їх об’єднали. Тобто, якщо для інкорпорації нормативно-правових 
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актів із пенсійного забезпечення необхідно  поєднати підзаконні акти із 

законами, то перші не матимуть більшої юридичної сили.  

Крім того, інкорпоровані акти можуть взагалі бути позбавлені 

юридичної сили, якщо мова йде про упорядкування історичних нормативних 

документів або ж іноземного чи міжнародного законодавства. Тут варто 

зазначити, що й ціль їх матиме більш науковий та інформаційний характер, 

ніж практичний. 

Інкорпорація та консолідація різняться щодо кінцевого результату 

діяльності. Інкорпорація зводиться до підготовки збірки нормативних актів, 

причому нормативні акти, що увійшли до неї, не втрачають самостійного 

значення. При консолідації нормативно-правові акти, що були базою для неї, 

втрачають юридичну силу, а замість них діє новоутворений нормативно-

правовий акт. Тобто консолідований законодавчий акт завжди матиме 

юридичну силу, яка залежатиме від юридичної сили об’єднаних актів. Так, 

якщо було консолідовано накази Мінсоцполітики, то, відповідно, й 

новостворений акт  матиме силу підзаконного нормативного акта. Важливо 

дотримуватись заборони об’єднувати при здійсненні консолідації різні за 

силою нормативно-правові акти. В контексті соціального законодавства це 

особливо яскраво проявляється, адже постійні зміни у суспільних відносинах 

повинні адекватно регулюватись, закони ж не відповідають такому рівню 

гнучкості;  

3) множинність суб’єктів. Дана відмінність проявляється у самому 

обсягу можливих суб’єктів. Так, для проведення інкорпорації достатньо мати 

доступ до облікових даних та бажання здійснити відповідне упорядкування 

за критерієм, що залежить від результату. Якщо ж мова йде про державні 

органи, то критерій вказується у відповідному нормативному акті про 

здійснення інкорпорації. У будь-якому випадку приводом до інкорпорації є 

бажання суб’єкта права приватного чи публічного характеру. Д.М. 

Михайлович правильно вказує, що інкорпорація проводиться не тільки і не 

стільки правотворчими органами, скільки іншими державними органами, 
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науковими установами, юридичними видавництвами 208, с. 254.  Щодо 

зацікавленості саме законодавчого органу у інкорпорації, то такий інтерес, у 

першу чергу, викликаний етапністю систематизації. Відповідно, 

інкорпорацією займатимуться робочі групи парламенту. Але значно більшу 

практичну роль відіграє інкорпорація, здійснена державними органами та 

органами місцевого самоврядування. Щодо останніх, то для них як найбільш 

наближеної до суспільства влади необхідним є утворення інкорпорацій 

власних локальних актів, що регулюють соціальне забезпечення в межах їх 

повноважень.  

Особливістю інкорпорації є можливість її здійснення без значного 

урегулювання процесу законодавчими актами. Відповідно, якщо робота, 

здійснена особою незалежно від рівня та спеціалізації освіти згідно з 

науковими правилами, то збірку можна вважати інкорпорацією. У свою 

чергу, це робить коло таких суб’єктів необмеженим.  

Дещо інша ситуація із консолідацією, оскільки її проводити можуть 

лише уповноважені державні органи, до компетенції яких входить і 

регулювання здійснення соціального забезпечення. Різноманітність таких 

суб’єктів залежить від визначеної у державі множинності органів, що 

відповідають за певну сферу.  

Тож інкорпорація та консолідація формують зв’язок через визначення 

тих нормативно-правових актів, що потребують безпосереднього 

вдосконалення. Водночас інкорпорація може мати лише теоретичний вияв, 

що й слугує науковою базою для правильного вияву консолідації, що власне, 

обов’язково впливає на суспільні відносини. Крім того, саме консолідація є 

більш важливою з точки зору реалізації права, однак вони рівні у 

соціальному значенні, здійснюючи вплив та інформування населення.  

Досліджуючи кодифікацію, варто наголосити, що її вважають 

найдосконалішою формою систематизації. Відповідно, спільні й відмінні 

риси будуть іншими при порівнянні із інкорпорацію соціального 
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законодавства. Саме тому необхідно окремо дослідити дане питання. Для 

того, щоб правильно виділити зазначені риси, необхідно спершу 

проаналізувати поняття й ознаки кодифікації, що в подальшому дозволять 

більш глибоко розглянути сутність систематизації.  

Так, Д.Є. Вергелес зазначає, що кодифікація – це найбільш складана і 

досконала форма систематизації законодавства, що має правотворчий 

характер  [220, с. 67].  

Дійсно, кодифікація поєднує у собі як можливість до об’єднання норм, 

так і до створення нових. Проте варто зауважити, що такі норми повинні 

відповідати існуючим та актуальним суспільним відносинам. Отже, мова йде 

про поєднання як правотворчого, так і законотворчого процесів, що 

переслідують спільну мету. 

К.С. Хахуліна тлумачить кодифікацію як діяльність компетентних 

органів щодо прийняття правових норм за допомогою їх об’єднання у 

спеціальні правові (кодифікаційні) нормативно-правові акти 214, с. 72. 

Відзначимо, що правова  кодифікація може здійснюватися виключно 

Верховною Радою України, що є особливістю даної форми. Водночас 

визначення, надане автором, містить серйозний недолік. Зокрема ним вказано 

на об’єднання у кодифікаційні нормативно-правові акти. Але щоб зрозуміти, 

що ж означає термін «кодифікаційні», необхідно буде звернутись до 

вихідного терміна, яким і є кодифікація. Відповідно, було зроблено логічно 

помилку, що позбавляє можливості правильно зрозуміти та в подальшому 

використовувати дане визначення.  

Із точки зору Л.С. Явича, кодифікація є найдосконалішою із усіх 

існуючих форм систематизації законодавства. Кодифікація законодавства 

дозволяє забезпечити оптимальну внутрішню єдність, узгодженість і повноту 

правового регулювання певного виду суспільних відносин, що досягається 

суворим підбором юридичних норм та значним ступенем абстрагування при 
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розробці єдиних для даної галузі права юридичних понять, принципів і 

термінів [221, с. 133.  

Серед найбільш позитивних моментів слід виокремити таку  

особливість кодифікації, як високий рівень абстракції, що допомагає 

встановити зв’язок між різними нормами шляхом визначення єдиного, 

однакового і правильного способу їх реалізації та розуміння. Проте у даному 

визначенні ігнорується мета обрання серед усіх форм систематизації саме 

кодифікації, адже саме мета дозволяє зрозуміти, чи доречно обрана форма та 

особливості її застосування.  

І.Я. Дюрягін вказує, що кодифікація – це  такий найважливіший тип 

правотворчості, при якому видається єдиний зведений, юридично і логічно 

цілісний, внутрішньо узгоджений нормативний акт (основи, кодекс), що 

забезпечує найбільш повне, узагальнене і системне регулювання певної 

області суспільних відносин [222, с. 334].  

В контексті соціального забезпечення виділені важливі ознаки щодо 

комплексності та внутрішньої узгодженості, адже лише в такому випадку 

можливо буде говорити про системність і реальність втілення соціальних 

прав і свобод особи. Водночас дане визначення не охоплює питання 

суб’єктів, мети, засобів здійснення кодифікації, що є визначальними для 

даної форми систематизації.  

Окремо слід розглянути дещо іншу думку, яку яскраво висвітлює 

О.Є. Блажівська: «Впорядкування законодавства може здійснюватися як у 

формі, коли створюються нові зведені акти, призначення яких полягає у 

внесенні чогось нового, так і у формах, не пов’язаних із створенням зведених 

актів, коли завдання полягає лише у тому, щоб врахувати і зібрати разом 

законодавчі матеріали, внести офіційні зміни в тексти актів, виявити і 

усунути акти, статті, пункти, які фактично втратили значення. У першому 

випадку мова має йти саме про кодифікацію, а у другому – про інші форми 

систематизації (інкорпорацію та консолідацію). Відповідно, поняття 
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кодифікації має застосовуватись для усієї діяльності з впорядкування 

законодавства» 223, с. 10.  

Таким чином, кодифікація та систематизація, на думку авторів, лише 

сходяться у певних моментах, проте не є тотожними та не включаються один 

до одного. Проте, аналізуючи особливості кодифікації, можливо 

стверджувати про зв’язок кодифікації й інших форм систематизації, що є 

вихідними, базовими для неї. Крім того, варто виділити її основну 

особливість, що, власне, й полягає у можливості варіювати спосіб 

закріплення норми від її нового встановлення, оновлення й до залишення без 

змін. Саме тому кодифікація є найскладнішою формою систематизації. 

Проведення кодифікації потребує врахування великої кількості факторів, 

опрацювання інкорпоративних збірників та консолідованих законів, аналізу 

існуючих суспільних відносин, можливих сценаріїв розвитку, застосування 

логічних методів, порівняння, абстрагування, виходячи із основних правових 

принципів, і лише у сукупності застосування даного інструментарію 

можливо досягти саме кодифікації. Отже, кодифікація відповідає ключовій 

меті систематизації щодо вдосконалення правового забезпечення і 

регулювання суспільних відносин, охоплюється її поняттям. Важкість і 

багатогранність кодифікації може привести до неправильного висновку про її 

відокремлення, проте глибокий аналіз теми дозволяє зрозуміти сутність і 

зв’язок кодифікації й інших форм та, власне, систематизації.  

Тож на основі проведеного аналізу підходів до розуміння поняття 

кодифікації, враховуючи особливості соціального законодавства, можливо 

дійти висновку, що кодифікація соціального законодавства – це 

закріплений на рівні закону офіційний результат діяльності Верховної Ради 

України щодо створення уніфікованого, інноваційного, гармонійного 

законодавчого акта щодо соціального забезпечення шляхом застосування 

результатів попередніх форм систематизації, аналізу суспільних відносин 

між суб’єктами здійснення соціального забезпечення щодо надання 
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соціальних послуг населенню, соціальної допомоги матеріального характеру 

суб’єктам, що відносяться до соціально незахищених верств населення, а 

також  матеріального і правового забезпечення осіб, щодо яких настав 

соціальний ризик, задля подолання проблем у законодавстві, згрупування, 

встановлення нових, надання абстрактного характеру правовим нормам з 

метою створення ефективного і дієвого законодавства, що відповідає 

суспільним потребам та актуальним суспільним відносинам щодо 

соціального забезпечення. 

Є.А. Гетьман акцентує увагу на тому, що до ознак кодифікації 

законодавства відноситься: публічний характер; різновид державної 

діяльності, суб’єктом здійснення якої виступає спеціально уповноважений 

орган (спеціальний суб’єкт); правотворча сутність, що передбачає розробку 

абсолютного нового нормативно-правового акта; об’єктивна обумовленість 

(тривалість, витратність); наступність правових постулатів, доктринальних 

здобутків (врахування результатів відповідних процесів попередніх робіт, 

здобутків доктринальних досліджень тощо); цільова спрямованість 

(переробка, удосконалення нормативно-правових приписів, узгодження із 

вимогами часу, надання законодавству «досконалості, системності, 

узгодженості, стабільності) 177, с. 107.   

Дійсно, автором виділено основні властивості кодифікації, що 

проявляються незалежно від конкретної сфери. В контексті ж кодифікації 

соціального законодавства можливо також уточнити, що вона повинна 

враховувати й економічні процеси та їх швидкість і наслідки, оскільки 

соціальне забезпечення часто потребує матеріального, грошового виразу. 

Крім того, варто додати, що суб’єктом виступає не абстрактний державний 

орган,  а саме Верховна Рада України.  

Тож на основі розуміння сутності поняття кодифікації та інкорпорації 

соціального забезпечення можна дійти висновку, що існують наступні 

спільні риси між ними: 
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1) єдинонаправленість.  В.О. Антоненко вказує, що метою кодифікації 

є стабілізація законодавства, яка виявляється у закріпленні у 

кодифікаційному акті як результаті кодифікації лише стабільних норм, 

розрахованих на достатньо тривалий період часу 176, с. 13. Саме 

інкорпорація законодавства є інструментом, за допомогою якого можливо 

зрозуміти, чи необхідна певна норма для сучасного суспільства, чи здатна 

вона ефективно здійснювати відповідне правове регулювання. Відповідно, 

навіть у межах власних завдань та мети кодифікація та інкорпорація діють у 

єдиному напрямку. Результати, отримані при інкорпорації законодавства, 

безпосередньо впливатимуть і на результати кодифікації.  

Водночас і кодифікація, й інкорпорація діють у межах, визначених 

загальною метою систематизації щодо  вдосконалення правового 

регулювання і забезпечення реалізації суспільних відносин із соціального 

забезпечення. Особливістю саме в контексті соціального забезпечення є 

широке коло відносин, які необхідно врегулювати за допомогою права. 

Відповідно, інкорпорація у даному випадку дія як мінімальна кодифікація. 

Тобто здійснюється первинна класифікація законодавчих актів. Важливо, 

щоб інкорпорація проводились постійно і враховувалися лише чинні норми, 

що дозволить забезпечити взаємозв’язок норм всередині системи 

інкорпорації, а в подальшому  полегшить процес здійснення кодифікації. 

Крім того, саме для підготовки кодифікації може бути використана 

інкорпорація за критерієм порівняння національного та міжнародного й 

іноземного законодавства щодо самого змісту норми. Оскільки особливістю 

кодифікації є здатність змінювати зміст, то правові норми щодо соціального 

забезпечення повинні бути змінені із урахуванням дієвого і позитивного 

досвіду іноземних держав та із врахуванням нових тенденцій, передбачених у 

міжнародних актах; 

2) зовнішнє закріплення. Результати як інкорпорації, так і 

кодифікації повинні бути закріплені у будь-якому доступному для 

відтворення вигляді. Незважаючи на різну правову природу такого 
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закріплення, обов’язкову чи необов’язкову, необхідно завжди забезпечувати 

доступ до такої інформації. У випадку інкорпорації мова йде про поширення 

інформації, зацікавленості серед населення, підвищення рівня правової 

освіти,  а також стимулювання досліджень. Крім того, саме зовнішнє 

закріплення дозволяє забезпечити послідовний та системний характер.  

Щодо кодифікації, то формою її зовнішнього закріплення є кодекс. Під 

кодексом Ш.Н. Гаджиєва  розуміє систематизований законодавчий акт, 

прийнятий у чітко визначеному порядку, покликаний регламентувати 

найважливіші питання достатньо широких сфер (підгалузевої, 

інституціональної, інколи міжгалузевої) суспільних відносин 224, с. 12.  

Хоча на сьогодні й існують різні наукові погляди щодо внутрішньої 

структури, назви кодексу, що регулюватиме суспільні відносини стосовно 

соціального забезпечення, на практиці досі не існує. Це породжує цілий ряд 

проблем, першою із яких є неможливість визначення точної кількості 

правових інститутів соціального забезпечення, тому певні норми можуть 

використовуватись всупереч загальному законодавству.  

Варто наголосити, що спільною для даних форм завжди є лише 

обов’язковість зовнішньої форми. Так, інкорпорований та кодифікований акт 

часто однаковий за змістом та юридичною силою, оскільки кодекс – це, 

власне, звід законів, проте інкорпорація є значно ширшою. Оскільки більш 

широкі можливості для використання підготовчого матеріалу є саме у 

інкорпорації, а кодифікація часто змінює правові норми за допомогою 

уніфікації, то решта можливих спільних рис зустрічаються лише час від часу 

і вони не характерні для всього обсягу можливих інкорпорацій та 

кодифікацій соціального законодавства.  

Водночас кодифікація є комплексним, багатогранним явищем, що й 

визначає її особливості та відрізняє від інкорпорації. До зазначених 

особливостей належать наступні: 
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1) особливий суб’єкт здійснення. Суб’єкти здійснення інкорпорації 

уже були досліджені раніше. У контексті даної відмінності важливо лише 

вказати, що кодифікацію може здійснювати лише один уповноважений 

суб’єкт. Оскільки кодифікація завжди стосується впорядкування законів, а 

кодекс має юридичну силу закону, то й здійснювати кодифікацію може лише 

орган, що вповноважений на прийняття законів. Таким органом згідно з ч. 3 

ст. 85  Конституції України є Верховна Рада України 42.  Важливість 

прийняття законів саме Верховною Радою України пояснюється їхньою 

важливістю для суспільства. Водночас у контексті соціального забезпечення 

особливістю кодифікації є й обов’язковість залучення норм з інших галузей 

права, так як кодифікація повинна мати комплексний характер.  

Варто звернути увагу й на різницю між суб’єктами кодифікаційного 

процесу та суб’єктами здійснення кодифікації, що є останнім його етапом. До 

перших Г.В. Журбелюк відносить: Інститут законодавства ВРУ (виступає 

координатором досліджень у законотворчій галузі), Комітет ВРУ з питань 

правової політики та правосуддя (розробляє самостійно або доопрацьовує 

законопроекти після розгляду їх у першому і подальших парламентських 

читаннях, готує висновки, пропозиції по всіх підготовлених законопроектах), 

консультативні ради при Президентові України[225]. В аспекті соціального 

забезпечення до роботи над проектом кодексу можуть долучатись профільні 

органи виконавчої влади, науковці в даній сфері та практики із великих 

досвідом роботи. Відповідно, саме під час кодифікаційного процесу 

відбувається аналіз інкорпоративних збірників з метою обрання найбільш 

доречних правових норм. Оскільки часто теоретичні та практичні думки є 

розбіжними та різноманітними, завдання Верховної Ради України полягає в 

прийнятті такого кодифікованого акта, який, у першу чергу, відповідав би 

інтересам народу України щодо можливості реалізації прав та обов’язків 

стосовно соціального забезпечення та його рівня загалом;  
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2) інноваційність.  Тлумачний словник української мови визначає 

інновацію як діяльність, спрямовану на створення принципово нових, 

вдосконалених або більш відповідних умовам технологій, виробів 189. 

Проте така діяльність не є характерною ні для інкорпорації, ні для 

консолідації, оскільки сам зміст та сутність норми вони не змінюють, а отже, 

й не створюють щось нове.  Щодо інкорпорації, то відбувається лише 

згрупування норм за певним критерієм. Хоча така робота може й бути 

проведена вперше, все одно відбувається застосування однакових критеріїв 

та однакового способу здійснення інкорпорації законодавства. 

Щодо кодифікації соціального законодавства, то інноваційність і 

полягатиме у запровадженні нових правових методів та способів, що 

допоможуть згрупувати правові норми найбільш ефективно, завдяки чому у 

повній мірі розкриватиметься їх сутність та призначення. Крім того, 

кодифікація з метою забезпечення відповідності суспільним потребам й 

існуючим суспільним відносинам застосовувати абсолютно нові правові 

норми, використовувати, змінювати нормативно-правовий припис, щоб він 

відповідав сучасним принципам соціального забезпечення. Таким чином, 

технологія здійснення кодифікації відрізнятиметься для кожної правової 

галузі. Відповідно, щодо соціального забезпечення необхідно, крім 

врахування стандартних вимог щодо відповідності верховенству права та 

потребам суспільства, застосовувати ще й знання із суміжних наук, таких як 

економіка, соціологія, статистика. Так як соціальне забезпечення має 

постійно змінюватись із трансформацією суспільних відносин, правові норми 

повинні бути гнучкими та загальними. Саме тут розкривається ще одна 

особливість кодифікації, яка полягає у необхідності використання не лише 

бази, отриманої при проведенні інкорпорації, але й додаткових знань поза 

правовою сферою. Лише таким чином можливо забезпечити взаємодію із 

правом інших компонентів, що в сукупності й становлять інноваційний 

елемент;  
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3) абстрактність. Словник української мови визначає абстрактність 

як явище, що виникає у результаті абстрагування; слова, які 

використовуються для означення якостей, властивостей, станів, відчуттів, 

категорій мислення, духовної і матеріальної культури 189. Саме 

абстрактність дозволяє відповідати усім суспільним відносинам незалежно 

від конкретних суб’єктів їх здійснення. Крім того, кодекс повинен 

поєднувати абстрактність самих відносин із точною вказівкою самої санкції.  

У кодифікації під абстрактністю мають на увазі не якусь невизначеність та 

туманність формулювань,  а підбір виразів, що  вказують  не на особливості, 

а на характерні риси певних відносин. Для того, щоб забезпечити належний 

рівень абстрактності, необхідно використовувати правила юридичної 

техніки, розроблені правовою наукою.  

Щодо інкорпорації, то абстрактність може бути притаманна їй лише у 

тій мірі, що й нормативно-правовим приписам, з яких вона складається. Для 

самої ж форми систематизації більш важливою є чіткість і послідовність, що 

дозволяє користуватись інкорпоративним збірником швидко та зручно, а 

самій інкорпорації мати чітку структуру.  

Слід зазначити, що  абстракція необхідна для здійснення  об’єднання 

правових норм, а також їх перетворення, для чого  потрібно узагальнити, 

виділити основні спільні риси та перенести їх на вищий рівень, що допоможе 

упорядкуванню усіх відносин із соціального забезпечення. Крім того, 

абстрактність дозволяє застосовувати загальні правові норми при виникненні 

колізій і прогалин щодо регулювання відносин із соціального забезпечення, 

оскільки вони описують керівні принципи та порядок, який повинен бути 

дотриманий незалежно від особливостей.  

Тож кодифікація та інкорпорація соціального законодавства є проявами 

його систематизації. Найчастіше кодифікацію розглядають як найважливішу 

форму, нівелюючи при цьому роль інших. Дане дослідження дозволило 

прослідкувати, яким чином встановлюється та здійснюється зв’язок між  



 

 

240 

інкорпорацією та кодифікацію, виділити роль інкорпорації для належного 

майбутнього здійснення кодифікації соціального законодавства.  

Отже, систематизація має багато різних форм, що забезпечують 

поширення знань про нормативно-правові акти із соціального забезпечення, 

реформування та вдосконалення даного законодавства. Водночас жодна 

система не може надійно й ефективно працювати, якщо деякі із її елементів 

знаходяться в неналежному стані. Саме тому важливо, щоб інкорпорація 

здійснювалась якісно та із розрахунку на взаємодію із консолідацією та 

кодифікацією. Дане дослідження дозволило виокремити їх спільні риси, 

завдяки яким відбувається взаємодія, а також особливості лише окремих 

форм, що забезпечують саму сутність систематизації в вдосконалення 

соціального законодавства.  

 

3.3 Поняття, сутність та значення консолідації соціального 

законодавства  

 

Сучасний стан вітчизняного соціального законодавства свідчить про 

наявність у ньому численних проблем, а саме: застарілість багатьох правових 

норм та їх невідповідність реаліям сьогодення; значна кількість законодавчих 

та підзаконних нормативно-правових актів; відсутність гармонізації з 

відповідним законодавством Європейського Союзу; низький рівень 

юридичної техніки правових документів та інше, що істотним чином знижує 

регулюючий вплив нормативних приписів на правовідносини із соціального 

забезпечення. 

За таких обставин надзвичайно гостро постає питання щодо 

необхідності  здійснення систематизації нормативно-правового регулювання 

відносин соціального забезпечення в Україні. Відповідна діяльність має 

проводитися з урахуванням позитивного досвіду провідних зарубіжних 

держав, бути спрямованою на гармонізацію вітчизняного соціального 
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законодавства із законодавством Європейського Союзу, враховувати 

українські традиції законотворчості та юридичної техніки. 

Для вирішення вищевказаних проблем прийнято застосовувати 

консолідацію законодавства як форму його систематизації, яка дозволяє без 

суттєвої зміни спрямованості правового регулювання зменшити кількість 

нормативно-правових актів, консолідуючи їх в один або декілька 

нормативно-правових документів, усунути неузгодженості між різними 

нормами або їх дублювання, які існували до консолідації, фактично 

збільшуючи ефективність використання правових приписів суб’єктами 

правозастосування, а також забезпечити належний рівень урегульованості з 

метою уникнення порушень соціальних прав людини 

Значний внесок у дослідження консолідації як форми систематизації 

законодавства внесли такі вчені: Л.В. Авраменко, Ю.О. Безуса, С.М. Братусь, 

Є.А. Гетьман, С.Д. Гусарєв, М.І. Дімчогло, О.В. Зайчук, А.І. Калініченко, 

Т.В. Кашанина, Н.М Кошіль, М.В. Кравчук, Л.А. Луць, К.С. Луценко, 

С.Г. Меленко, А.Д. Машков, В.С. Нерсесянц, Н.М. Оніщенко, О.В. 

Петришин, С.П. Погребняк, Є.В. Погорелов, І.С. Самощенко, С.В. Сарана, 

А.Ю. Сидоренко, О.Ф. Скакун, В.С. Смородинський, О.Д. Тихомиров, М.В. 

Цвік, Ю.С. Шемшученко. 

Актуальність дослідження підтверджується необхідністю вирішення та 

аналізу консолідації як належного та необхідного шляху подолання наявних 

проблем правового регулювання соціального забезпечення, який дозволить, з 

одного боку, зменшити множинність нормативних актів, а з іншого – усунути 

неузгодженості між ними. Отже, ґрунтовні дослідження належного способу 

вирішення наявних проблем законодавства нададуть можливість більш 

ефективного його застосування, що в подальшому дозволить раціонально 

його використовувати, забезпечуючи необхідний рівень правового 

регулювання. 
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Є.А. Гетьман вказує, що в юридичній літературі минулого приділялась 

увага систематизації, зокрема обліку, інкорпорації та кодифікації як формам 

систематизації, однак консолідація майже не була об’єктом досліджень 

науковців. Учений вказує, що термін «консолідація» в науковому обігу 

з’явився відносно нещодавно [108, c. 24].  

Відповідна думка є цілком обґрунтованою та підтверджується 

науковими джерелами, наприклад радянських часів, в яких вченими при 

виділенні окремих видів систематизації законодавства не було мови про 

консолідацію як одну із її форм. Не проводились і дослідження цієї форми. 

Так, І.С. Самощенко зауважує, що поряд із кодифікацією у процесі 

правотворчості застосовуються й інші форми упорядкування законодавства: 

інкорпорація, консолідація, ревізія. Особливістю цих форм є, у першу чергу, 

те, що при їх використанні не змінюється зміст правового регулювання, 

тобто не встановлюються нові норми права і не відміняються чинні. Однак у 

процесі упорядкування законодавства відбувається зміна форми виразу 

раніше виданих норм (редакція, рубрикація) і зведення їх у єдине джерело. 

Важливо зауважити, що у правотворчій діяльності застосовуються прийоми 

упорядкування нормативних актів, що здійснюється у офіційному порядку 

правотворчим органом. Прийоми інкорпорації широко застосовуються і у 

процесі видання нормативних актів [226, с. 102-103].  

Таким чином, вченим зосереджується увага на чотирьох формах 

систематизації: кодифікації, інкорпорації, консолідації та ревізії. Водночас 

мова не йде про консолідацію як форму систематизації, що приводить нас до 

висновку про відсутність наукового виокремлення відповідної форми до 

набуття Україною незалежності.  

Однак уже в сучасний період історії України, який почався 

безпосередньо з проголошення нею незалежності [227], та встановлення 

правостворюючою основою сучасного законодавства України Конституції, 

яка визначає основні шляхи розвитку країни, нинішнє законодавство є 
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основою належного функціонування держави у всіх її галузях. Аналіз 

чинного законодавства України дає змогу зробити висновок, що кількість як 

законів, так і підзаконних нормативно-правових актів суттєво збільшилася. 

Тому для полегшення роботи із значним масивом нормативно-правових актів 

у сучасній Україні використовуються такі методи систематизації 

законодавства: облік, інкорпорація, консолідація, кодифікація, звід законів 

[228, c. 7].  

Отже, саме з проголошення Україною незалежності та необхідністю 

систематизації наявних нормативно-правових актів пов’язується початок 

наукового дослідження такої форми систематизації, як консолідація, що, на 

нашу думку, є наслідком необхідності у більш глибокій систематизації 

наявних нормативно-правових актів, їх адаптації до нової системи 

управління та економіки, що стало поштовхом до пошуку шляхів вирішення 

даної проблеми.  

Починаючи аналіз консолідації законодавства, зазначимо, що на даний 

час в юридичній літературі ми можемо зустріти достатню кількість позицій 

щодо природи консолідації. Зокрема, на думку одних учених, консолідація є 

лише різновидом інкорпорації, інші вважать, що це самостійний вид 

систематизації, деякі вчені наголошують на тому, що консолідація є 

своєрідною формою нормотворчої діяльності [115, с. 324-325].  

Різноманіття думок щодо консолідації свідчить про активізацію 

наукових досліджень у даній сфері, однак можемо констатувати, що 

невирішеними залишились питання щодо її особливостей, цілей та 

очікуваних результатів внаслідок такої діяльності.  

Термін «консолідація» походить від латинського слова consolidation, 

що означає об’єднання, спільність, сумісність тощо і являє собою один із 

способів систематизації законодавства, у процесі якого декілька актів 

об’єднуються в одному документі. Новий акт, прийнятий у процесі 
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консолідації, повністю заміняє об’єднані, оскільки знову приймається 

компетентним правотворчим органом [27, с. 268-269].  

Таким чином, стверджується, що консолідація є об’єднанням декількох 

нормативно-правових актів в один. Важливим є той факт, що попередні 

нормативно-правові акти, які були основою для нового та були об’єднані, 

втрачають свою юридичну силу. Дана позиція відповідає принципам 

нормотворчості та забезпечує відсутність дублювань регулювання одних 

правовідносин різними нормативно-правовими актами, а, враховуючи 

можливі зміни у регулюванні під час консолідації, відсутність дублювання 

правовідносин різними актами, які встановлюють різні правила поведінки, є 

надзвичайно важливим.  

Під консолідацією законодавства варто розуміти форму систематизації, 

яка передбачає об’єднання в один укрупнений акт десятків, а інколи й сотень 

нормативно-правових актів, які урегульовують одне і те ж питання. Такий 

акт затверджується нормотворчим органом як нове, самостійне джерело 

права, а старі розрізнені акти визнаються такими, що втратили силу. У 

процесі проведення консолідації об’єднанню підлягають приписи однакової 

юридичної сили. Водночас консолідація являє собою своєрідний вид 

правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий укладений акт 

не змінює змісту правового регулювання, не вносить зміни і новели до 

чинного законодавства [30, с. 409-410].  

Завдяки цьому підтверджується висловлена теза про втрату юридичної 

силу актами, які були об’єднані і новий. Цікавою, з наукової точки зору, 

видається висловлена позиція щодо об’єднання лише приписів однакової 

юридичної сили. Цілком погоджуємось із даною думкою, оскільки орган, 

який здійснює консолідацію своїх актів, об’єднує лише ті акти законодавства, 

які були ним до того введені в дію, що дозволяє стверджувати про однакову 

юридичну силу таких актів. Водночас слід внести застереження щодо 

можливості врахування положень інших нормативно-правових актів. 
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Здійснюючи консолідацію, уповноважений орган може врахувати положення 

інших актів та внести приписи аналогічної дії в даний новий акт, однак у 

даному випадку мова йде лише про нормотворчість уповноваженого органу і 

створення нових приписів, у той час як нормативно-правові акти, з яких було 

перенесено правила регулювання певних відносин, не втрачають своєї сили 

та продовжують діяти. Також ми не поділяємо вищенаведену позицію щодо 

неможливості вносити зміни під час консолідації. Одним із завдань 

систематизації законодавства є приведення наявного нормативно-правового 

регулювання у відповідність та його узгодження. Отже, якщо під час 

консолідації законодавства як однієї із форм систематизації, виявляться певні 

неузгодженості між актами, які об’єднуються, то виправлення таких колізій 

не впливатиме на процес консолідації. 

Приблизно такий підхід до розуміння консолідації законодавства 

можна спостерігати в наукових працях О.Ф. Скакун. На її думку, 

консолідація являє собою вид систематизації нормативно-правових актів, що 

полягає в об’єднанні певної кількості розрізнених нормативних актів, 

виданих у різний час з того самого предмета правового регулювання, в 

єдиний укрупнений нормативно-правовий акт з усуненням повторів і 

суперечностей, як правило, без зміни змісту. Вчена наголошує, що у процесі 

консолідації змінюється форма правових актів, але не їх зміст. Така форма 

систематизації являє собою щось середнє між кодифікацією, поточною 

правотворчістю та інкорпорацією [116, с. 385].  

Наголошуючи на тому, що в новому нормативно-правовому акті не 

змінюється зміст, вчена підкреслює, що він не змінюється «як правило». 

Тобто автор звертає увагу на те, що дана ознака нового акта не є 

обов’язковою, хоча нові консолідовані нормативно-правові акти її й містять у 

більшості випадків. Далі вчена веде мову про те, що під час консолідації 

здійснюється усунення суперечностей між актами, які об’єднуються, без 

зміни змісту регулювання. Загалом регулювання правовідносин у зв’язку із 

усуненням колізій не змінюється та зберігає мету та цілі регулювання. Однак, 
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якщо особами під час здійснення своєї діяльності використовувались різні 

нормативно-правові акти, норми яких не відповідали одна одній, то при 

усуненні таких неузгодженостей, очевидним є те, що для однієї із сторін 

зміст регулювання буде змінено, оскільки такий зміст, що був передбачений 

старим нормативно-правовим актом, був усунений як такий, що не 

узгоджується з іншими нормативно-правовими актами, які були об’єднані. 

Автори підручника «Загальна теорія держави і права» вважають, що 

консолідація є зведенням у єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, 

що регулюють певну сферу суспільних відносин, без зміни їх змісту [31, с. 

320].  

Таким чином, вбачається подібне розуміння консолідації через 

об’єднання декількох нормативно-правових актів в один консолідований акт. 

Також акцентується увага на тому, що зведені акти повинні регулювати 

окрему сферу правовідносин, що вказує на наявність подібного предмета 

правового регулювання. Вченими не виділяється можливість хронологічної 

послідовності актів, які консолідуються в єдиний нормативно-правовий акт, 

що, на нашу думку, є цілком правильним. Водночас не можемо погодитись із 

відсутністю зміни змісту правового регулювання після консолідації. 

Безперечним є той факт, що сама спрямованість та ціль правового 

регулювання не змінюється, однак у випадку наявності колізій між 

приписами нормативно-правових актів, які об’єднуються, здійснюється 

усунення таких неузгодженостей, що тягне за собою часткову зміну змісту 

регулювання в цілому або в частині попередньої дії одного із актів, які 

консолідуються. 

На думку С.Г. Меленка, який на дисертаційному рівні досліджував 

питання консолідації нормативно-правових актів, консолідація становить 

самостійний логіко-гносеологічний та ієрархічний вид систематизації 

нормативно-правових актів, який полягає у впорядкуванні нормативно-

правового матеріалу за об’єктом, суб’єктом, предметом та методом 
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правового регулювання, що, в свою чергу, утворює певну систему правових 

норм, які можуть об’єднуватися за інституціональною та галузевою ознакою 

[229, с. 5].  

Наведена позиція заслуговує особливої наукової уваги, оскільки 

автором відзначається не лише сам факт об’єднання нормативно-правових 

актів, але і їх особлива систематизація та впорядкування під час консолідації. 

Відзначимо, що необхідність саме в упорядкуванні нормативно-правових 

актів, які об’єднуються, відіграє надзвичайно важливу роль в ефективності 

подальшого використання нового нормативного правового акта. Автором 

також відзначено критерії, за якими здійснюється відповідне впорядкування, 

а саме: суб’єкт, об’єкт, предмет та метод регулювання. На нашу думку, 

доцільно до цього переліку додати вид правовідносин, які регулюються. 

Оскільки консолідації можуть підлягати нормативні акти, які здійснюють 

регулювання різних видів правовідносин у межах однієї сфери, то логічним 

було б виокремлення відповідних приписів у різних розділах нового 

нормативно-правового акта. 

Також у юридичній літературі існує думка, відповідно до якої «під 

консолідацією розуміють зведення воєдино (в один акт) розрізнених 

нормативних приписів з одного й того самого питання із скасуванням 

відповідної частини попереднього нормативного матеріалу» [120, с. 27].  

Отже, підтримується думка про обов’язковість предметності при 

об’єднанні нормативно-правових актів. Водночас цікавою, з наукової точки 

зору, є позиція про скасування попереднього нормативного матеріалу. Вона 

авторами не деталізується, хоча можемо припустити, що мається на увазі 

скасування частини матеріалу, який продубльовано в об’єднуваних 

нормативно-правових актах, а також того, який суперечить положенням 

інших актів, котрі входять до складу консолідованого.  

Дещо інше розуміння консолідації існує в зарубіжних країнах. Так, у  

країнах Європейського Союзу консолідація трактується як об’єднання 
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великої кількості законів із усіма змінами і подальшим доопрацюваннями в 

єдиний закон. При цьому такий закон не має формальної цінності, адже 

кожний консолідований акт містить перелік усіх юридичних актів з їхніми 

реквізитами [230, с. 35-37].  

Вищезазначений підхід не відповідає розумінню консолідації, яке має 

місце на національному рівні. Консолідацією є саме створення нового 

нормативно-правового акта, в якому будуть закріплені норми і приписи 

інших нормативно-правових актів, які розміщені в новій послідовності та 

мають нову структуру. Розуміння консолідації нормативно-правових актів як 

створення акта з переліком інших актів, які не втрачають своєї сили та 

використовуються шляхом посилання на них за тими ж самими реквізитами, 

що були і до цього, є значно наближеним до тлумачення офіційної 

інкорпорації. 

А.Ю. Сидоренко вказує, що консолідація, яку зарубіжні та вітчизняні 

вчені вважають різновидом нормотворчості, є найбільш оптимальною 

формою систематизації відомчих та інших підзаконних нормативно-правових 

актів. В юридичній літературі консолідація законодавства розглядається як 

форма систематизації, у процесі якої десятки, а інколи і сотні нормативних 

актів з одного і того ж питання об’єднуються в один укрупнений акт. Такий 

акт затверджується нормотворчим органом як нове, самостійне джерело 

права, а старі розрізнені акти визнаються такими, що втратили силу [156, с. 

57].  

Цілком погоджуємось із наведеною позицією, оскільки автором 

повністю наведено необхідні ознаки, які характеризують консолідацію як 

форму систематизації законодавства. Зокрема вказано про об’єднання 

декількох актів в один із втратою юридичної сили актами, що були об’єднані. 

Водночас спірним є твердження про консолідацію як найбільш оптимальну 

форму систематизації. На нашу думку, консолідація, безумовно, є досить 

вдалою формою систематизації нормативно-правових актів та усунення 
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колізій між ними, проте різні форми систематизації повинні 

використовуватись у різних випадках систематизації, що відображає різну 

мету проваджуваної систематизації. Отже, для досягнення різних за своєю 

природою цілей використанню підлягають різні форми систематизації, що є 

найбільш ефективними в  тому чи іншому випадку.  

На  думку А.Д. Машкова, консолідація використовується там, де немає 

потреби або можливості кодифікації. Вважається, що консолідація виступає 

як ефективний засіб для об’єднання однорідного нормативного матеріалу, 

скорочення числа актів і покращення форми правового регулювання [212, с. 

261].  

Таким чином, підтверджується позиція про можливість зменшення 

загального числа актів, які регулюють окреме питання чи групу 

правовідносин, та той факт, що відповідне зменшення покращує форму 

правового регулювання, що пов’язується із розв’язанням шляхом 

консолідації проблеми множинності нормативно-правових актів, через що 

ускладнюється ефективний доступ до них, а також врегульовується можлива 

наявність колізій між такими актами. Вченим також було звернено увагу на 

однорідність нормативно-правових актів, щодо яких здійснюється 

консолідація. Погоджуємось із даною тезою, оскільки орган, який здійснює 

консолідацію, має повноваження стосовно об’єднання тих актів, які були ним 

ухвалені в межах повноважень, передбачених законодавством, або тих, 

повноважень на зміну чи скасування яких орган набув у процесі його 

реорганізації або розширення повноважень. 

Н.М. Кошіль також звертає увагу на те, що консолідація законодавства 

являє собою офіційну форму систематизації законодавства, на відміну від 

інкорпорації, а також, що консолідація, так само як інкорпорація, може бути 

проведена за такими розповсюдженими ознаками, як предмет та хронологія 

[162, c. 85].  
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Тобто об’єднання нормативно-правових актів не є безпідставним, воно 

має чітку організаційну структуру, зокрема акти можуть об’єднуватись за 

хронологічною чи предметною ознаками. Водночас зазначимо, що предметна 

ознака, на нашу думку, є більш доцільною з метою консолідації нормативно-

правових актів, оскільки шляхом створенням нового нормативно-правового 

акта, який має самостійну структуру, можливо забезпечити більш логічне 

розташування приписів старих нормативно-правових актів. Хронологічна 

побудова доцільна для використання в процедурі інкорпорації, так як у 

межах даного виду систематизації не змінюється структура актів, а вони 

розміщуються у певному збірнику згідно з окремими ознаками. 

Ю.О. Безуса, оцінюючи сутність консолідації, вказує на її належність 

до числа різновидів інкорпорації. Водночас вчена акцентує увагу на 

недоцільності її віднесення до числа самостійних форм упорядкування 

нормативно-правових актів та робить висновок про її виражену нормотворчу 

природу, внаслідок чого консолідація не поглинається інкорпорацією як 

формою систематизації законодавства [231, c. 11-12].  

Ми не вважаємо даний підхід справедливим, оскільки, враховуючи ряд 

досліджуваних вище ознак консолідації, її слід виокремлювати як самостійну 

форму систематизації нормативно-правових актів. Відмінність від 

інкорпорації в даному випадку простежується досить значна. Зокрема 

інкорпорація взагалі не передбачає зміну нормативно-правових актів, які 

об’єднуються, у той час як консолідація передбачає не просто перенесення 

актів до певного збірника, а їх нове розташування згідно із структурою 

нового акта, видалення повторів та усунення неузгодженостей. Окрім того, 

під час консолідації створюється новий нормативно-правовий акт, який має 

юридичну сулу, тоді як під час інкорпорації всі акти лише зводяться до 

одного збірника, проте не втрачають своєї окремої юридичної сили та 

застосовуються за тими ж реквізитами, які вони мали до інкорпорації. Саме 

такий нормотворчий характер, про який згадує вчена, в сукупності з іншими 
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ознаками, на нашу думку, є підставою вважати консолідацію саме окремою 

формою систематизації нормативно-правових актів.  

На підтвердження висловленої позиції варто звернути увагу на 

висновки М.І. Дімчогло, відповідно до яких консолідація та кодифікація з 

інкорпорацією мають як схожі, так і відмінні риси, згідно з якими вона 

відрізняється від інших видів систематизації законодавства. Зокрема, 

співвідносячи консолідацію та інкорпорацію, варто зробити висновок, що 

консолідація характеризується наступними специфічними ознаками: по-

перше, консолідація законодавства спрямована на підготовку одного або 

кількох нормативно-правових актів, які урегульовують вузьке коло питань, 

шляхом об’єднання в їх змісті правових норм, що містяться в раніше виданих 

нормативних актах; по-друге, консолідація законодавства має виключно 

офіційний характер, адже новостворений акт затверджується уповноваженим 

органом, а всі інші акти, норми яких увійшли до нього, визнаються такими, 

що втратили силу. У співвідношенні консолідації та кодифікації така 

специфічна риса буде тільки одна – консолідація законодавства обмежується 

лише зовнішньою обробкою, а не внесенням додатково змін до змісту 

нормативно-правового акта [232, c. 17-20].  

Таким же способом виділяються й інші ознаки, завдяки яким 

консолідацію можливо вважати окремою самостійною формою 

систематизації нормативно-правових актів. Зокрема мова йде про 

обов’язковий офіційний характер консолідації, тобто прийняття нового 

нормативно-правового акта на офіційному рівні уповноваженим органом, що 

зумовлює і його обов’язковий до виконання характер. Водночас інкорпорація 

може бути не лише офіційною, але і неофіційною, тобто може здійснюватися 

шляхом затвердження окремого переліку нормативно-правових актів, які 

регулюють окреме питання. Також зосереджено увагу на тому, що 

нормативно-правові акти, які входять до складу нового консолідованого акта, 

втрачають свою силу з моменту набрання чинності новим, тоді як 

інкорпоровані нормативно-правові акти продовжують діяти. Цікавою для 
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виокремлення ознак консолідації є наведена специфічна ознака консолідації в 

порівнянні із кодифікацією, а саме відсутність внесення змістових змін у 

правове регулювання, яке здійснюється новим актом, у порівнянні із 

регулюванням, яке проводилось актами, що були піддані консолідації.  

Таким чином, сутність консолідації законодавства полягає в тому, що 

вона являє собою самостійну форму систематизації, яка використовується 

там, де немає потреби або можливості використати інші форми 

систематизації, та спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених 

нормативно-правових актів компетентним органом шляхом об’єднання в них 

правових норм, які містяться в раніше виданих однорідних нормативних 

актах щодо окремого предмета регулювання, які в результаті прийняття 

нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання здійснюється 

консолідованим нормативно-правовим актом. 

Продовжуючи дослідження сутності консолідації законодавства, 

необхідно встановити особливості такої діяльності. Так, В.С. Нерсесянц 

наголошує на тому, що особливість консолідації полягає в тому, що новий 

укрупнений акт не змінює змісту правового регулювання, не вносить змін та 

новел до чинного законодавства. У процесі підготовки консолідованого акта 

усі норми попередніх актів розташовуються в певній логічній послідовності, 

розробляється загальна структура майбутнього акта, усуваються 

суперечності, повторення, виправляється застаріла термінологія, норми, 

близькі за змістом, об’єднуються в одну статтю, пункт тощо [233, с. 358-359]. 

Вченим висувається теза, що особливістю консолідації є відсутність зміни 

регулювання під час здійснення систематизації у відповідній формі. Можемо 

частково погодитись із даною позицією, оскільки усунення суперечностей є 

відміною регулювання в один із способів, що діяв до консолідації. Отже, 

новели у законодавстві під час консолідації дійсно не з’являються, також не 

змінюється загальна спрямованість змісту відповідного регулювання, однак 

сам зміст частково змінюється, так як відміняються окремі способи 

регулювання правовідносин через їх неузгодженість із іншими нормами, які 
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входять до нового нормативно-правового акта. Водночас відзначимо, що 

відповідна зміна змісту не є обов’язковою, оскільки при консолідації певних 

актів можлива відсутність суперечностей між ними, що зумовлює й 

відсутність необхідності їх усунення. 

С.В. Сарана також звертає увагу на виняткову особливість консолідації, 

яка, на його думку полягає в тому, що при застосуванні цієї форми 

систематизації принципово не змінюється режим правового регулювання: 

новий укрупнений акт залишає правове регулювання в аналогічних формах, в 

яких воно здійснювалося в актах, які ним були об’єднані. Консолідація 

законодавства за змістом не виступає різновидом правотворчої діяльності, 

тому характеризувати її як правотворчі зміни в правовому регулюванні 

можна лише за формою, враховуючи те, що за змістом вона такою не є, бо не 

встановлює, не змінює, не відміняє правила поведінки. Це дозволяє 

визначити її подвійну природу: з одного боку, консолідація законодавства 

відноситься до зовнішньої форми систематизації, яка не стосується змісту 

правил правового регулювання; з іншого – вона виступає більш складною 

формою, ніж інкорпорація та займає проміжне місце між нею та 

кодифікацією. Консолідація здебільшого спрямована на усунення колізій та 

дублювання правових норм, на формальну перебудову законодавства [234, c. 

11].  

Дана особливість чітко підкреслює сутність консолідації законодавства 

як явища. Зокрема подвійна правова природа цього явища, на нашу думку, 

найбільш повно розкриває його зміст, оскільки воно паралельно може бути 

віднесено як до форм систематизації законодавства, так і до форм 

нормотворення. Однак досить обґрунтованим виглядає відсутність достатніх 

підстав для віднесення консолідації до форм нормотворення, так як, 

незважаючи на створення нового нормативно-правового акта, нові норми та 

новели регулювання в даному акті не встановлюються. Таким чином, правове 

регулювання фактично не змінюється, а змінюється лише правова підстава 

для такого регулювання, зокрема нормативно-правовий акт з унікальними 
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реквізитами, що має офіційний статус. Отже, фактично неможливо віднести 

консолідацію до форм нормотворення.  

У процесі дослідження консолідації Л.А. Луць було досить вдало 

виокремлено такі її ознаки:  

• нормативно-правові приписи об’єднуються за предметом 

регулювання;  

• об’єднання приписів відбувається в єдиному зведеному акті;  

• об’єднання приписів здійснюється без зміни нормативно-

правових приписів, що зафіксовані в чинних джерелах права; 

• об’єднання приписів містить частково ознаки як інкорпорації, так 

і кодифікації;  

• нормативно-правові приписи, що використовуються з чинної 

системи джерел права, розташовуються в певній послідовності в межах 

загальної структури майбутнього акта;  

• здійснюється зовнішнє опрацювання та редакційне правлення 

(коригування) нормативно-правових приписів для досягнення єдиного 

стилю;  

• використовується уніфікована термінологія;  

• усуваються дублювання, суперечності в нормативно-правових 

приписах, замінюється застаріла термінологія [235, с. 235].  

Варто зазначити, що перші дві й останні дві характеристики 

притаманні не тільки консолідації, а й іншим видам систематизації 

законодавства. Однак у сукупності з іншими виокремленими Л.А. Луць 

ознаками вони надають комплексне уявлення про сутність консолідації 

законодавства.  

Відзначимо, що наведені ознаки потребують детального аналізу. 

Зокрема ознаки щодо об’єднання нормативно-правових актів та об’єднання  

приписів уже нами досліджувалась. Важливим є розташування приписів в 

новому нормативно-правовому акті. Л.А. Луць не деталізує, за якими саме 
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ознаками відповідні приписи розміщують в новій структурі, використовуючи 

лише словосполучення «у певній послідовності». Однак, базуючись на 

попередніх дослідженнях, можемо дійти висновку, що таким критерієм може 

бути предмет регулювання відповідних приписів. Водночас автором 

підкреслюється наявність у нового акта своєї структури та необхідність 

розподілення об’єднуваних приписів відповідно до нової структури. 

Вважаємо, що саме розмежування приписів між собою та їх розміщення в 

новій структурі дає можливість відрізнити консолідацію від інкорпорації, під 

час здійснення якої нормативно-правові акти розміщуються в новому акті 

повністю.  

Додаткової уваги потребує питання здійснення зовнішнього 

опрацювання та редакційного коригування нормативних приписів з метою 

надання новому актові єдиного стилю. Відзначимо, що під час відповідних 

змін трансформується лише зовнішнє оформлення норм, однак зміст 

правового регулювання відповідним змінам не піддається. Таким чином, 

особам, які здійснюють коригування акта, слід приділяти особливу увагу 

правильності викладу нових правових приписів. Використання уніфікованої 

термінології в даному випадку є допоміжною ознакою з метою надання акту 

єдиного стилю. При цьому можлива певна зміна регулювання, оскільки при 

об’єднанні актів, в яких один і той же термін має дещо різне значення, 

поширення правового регулювання на більш розширене поняття може 

вплинути і на зміст самого регулювання. Водночас, на нашу думку, вибору 

терміна та його змісту до використання або об’єднання змісту декількох 

термінів повинна передувати значна аналітична робота із встановлення 

змісту та обов’язкових його ознак, що дозволить визначити справедливе та 

належне його використання з метою здійснення правового регулювання. 

Окремо виділяється також усунення дублювання та суперечностей у 

нормативно-правових актах та заміна архаїчної термінології. Акцентування 

уваги на даній ознаці шляхом її окремого виділення  видається 

невипадковим, оскільки відповідні дії є однією з цілей здійснення 
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консолідації. Консолідація нормативно-правових актів дає можливість 

проаналізувати об’єднувані акти на наявність колізій між ними та прийняти 

рішення про їх усунення. Щодо заміни застарілої термінології, вважаємо, що 

такі дії більше відносяться до попередньої ознаки, яка передбачає 

редагування тексту приписів та узгодження використання термінів у новому 

нормативно-правовому акті. 

М.В. Цвік називає такі ознаки консолідації: по-перше, вона завжди є 

офіційною систематизацією, що здійснюється виключно в межах 

нормотворчої діяльності; по-друге, нові норми права внаслідок її здійснення 

не з’являються, втручання в тексти нормативно-правових актів можливе 

лише на рівні редакційної правки; по-третє, результатом консолідації є 

видання нового нормативно-правового акта; по-четверте, з моменту набуття 

чинності консолідованим нормативно-правовим актом втрачають чинність 

попередні акти, що входять до його складу [31, с. 320].  

Серед виділених вченим ознак особливої уваги потребує те, що під час 

консолідації нормативно-правових актів їх зміна відбувається лише на рівні 

редакційної правки. Тобто проводиться уніфікація об’єднуваних приписів 

шляхом застосування єдиного стилю викладу, єдиної термінології, 

здійснюється усунення колізій між окремими нормами, при цьому суттєва 

зміна змісту під час консолідації не проводиться. Те, що консолідація 

здійснюється лише на офіційному рівні, а з набранням сили новим актом 

об’єднані акти втрачають чинність, свідчить про виражений нормотворчий 

характер систематизації. 

С.Г. Меленко вказує, що специфіка консолідації проявляється у 

групуванні складових нормативно-правового акта за предметною 

ієрархічною структурою, яка не піддається смисловій чи логічній переробці, 

відображає зміст нормативно-правового акта й залишається недоторканною 

[229, c. 11].  
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Таким чином, новий акт містить нову структуру побудови норм та 

закріплює в спеціальному порядку приписи, які були перенесені з 

об’єднуваних нормативно-правових актів. Дана структура не може бути 

перероблена в подальшому, оскільки має чіткий логічно побудований зв’язок 

між нормами та розташовує окремі норми по групах відповідно до їх 

предметної регулятивної спрямованості. 

Враховуючи наведений вище аналіз, можемо виділити наступні 

характерні ознаки консолідації законодавства: 

1) системність. Консолідація законодавства є складовою частиною 

системи форм систематизації законодавства та використовується у випадках, 

коли застосування інших форм є недоцільним або консолідація є найбільш 

ефективним способом систематизації за окремих обставин. Зокрема 

використання саме консолідації продиктоване необхідністю зменшення 

загальної кількості актів, приведення їх у відповідність між собою, але без 

суттєвої зміни правового регулювання; 

2) самостійний характер. Незважаючи на значну кількість спільних 

з іншими формами систематизації рис, консолідація має ряд особливостей, 

що дають підстави вважати її самостійною формою систематизації. 

Відповідний характер консолідації дозволяє не лише говорити про 

виокремлення даного виду систематизації на загальнотеоретичному рівні, але 

й, що є основним, використовувати її для систематизації актів окремо від 

інших форм; 

3) подвійна правова природа. Консолідація, крім належності до 

форм систематизації законодавства, у зв’язку із створенням нового 

нормативно-правового акта в результаті її здійснення має також ознаки 

форми нормотворення. Під час консолідації створюється новий нормативно-

правовий акт, а нормативно-правові акти, які були об’єднані, втрачають свою 

юридичну силу; 

4) консерватизм. Новий нормативно-правовий акт, який 

утворюється в результаті здійснення консолідації, не змінює правове 
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регулювання суспільних відносин у спосіб, інакший від того, що був 

передбачений до здійснення консолідації. Фактично зміст норм може 

змінюватись на рівні редакційної правки, тобто шляхом узгодження їх змісту 

між собою, перенесення приписів та їх групування за предметною 

спрямованістю регулювання, уніфікування термінології; 

5) уніфікованість. Приписи нового нормативно-правового акта 

приймаються  з урахуванням регулювання іншими нормами цього ж акта, 

використанням єдиної термінології, стилю викладу приписів, усуненням 

дублювань та колізій, які існували до проведення консолідації. Таким чином, 

новий нормативно-правовий акт стає окремим, цілісним актом 

законодавства, який має свою логічну структуру побудови норм та 

встановлення їх взаємозв’язків.  

Аналіз значення консолідації законодавства доцільно проводити через 

призму мети здійснення консолідації, результатів такої діяльності та її 

впливу на правове регулювання. 

С.В. Сарана, досліджуючи консолідацію, дійшов висновку, що її метою 

є усунення множинності нормативно-правових актів шляхом їх зведення до 

одного масштабнішого акта. До особливостей консолідованих актів вченим 

віднесено наступні: по-перше, консолідований акт повністю замінює 

нормативні акти, які увійшли до його складу; по-друге, консолідований акт 

заново приймається компетентним правотворчим органом; по-третє, 

консолідований акт містить власні офіційні реквізити, такі як назва, дата 

прийняття, номер і підпис посадової особи. Підсумовуючи, С.В. Сарана 

зазначає, що консолідація є найпростішою формою правотворчої діяльності 

державних органів [234, c. 11].  

Важливим аспектом даної позиції є те, що вказані особливості – це 

особливості консолідованого акта як результату здійснення консолідації, а не 

самого процесу її здійснення. Водночас, досліджуючи їх, можна зробити 

висновок про особливості самої процедури. Зокрема, враховуючи те, що акт 

повністю замінює нормативні акти, які були об’єднані, підтверджуються 
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попередні позиції щодо особливості консолідації (створення нового акта та 

втрата юридичної сили об’єднаних нормативних актів під час здійснення 

консолідації). Наявність власних офіційних реквізитів лише доповнює 

наведене вище, тому, на нашу думку, дана ознака може бути поглинута 

попередньою. Цікавою точкою зору є прийняття компетентним органом 

консолідованого акта заново. Відзначимо, що в даному випадку не сам 

консолідований нормативний акт приймається заново, а ті приписи, які 

містились в об’єднаних актах. Фактично діючі норми втрачають свою дію в 

об’єднаних актах та паралельно вводяться в дію в новому акті, відтак, самі 

приписи правового регулювання фактично приймаються заново, однак акт, 

що їх містить, ухвалюється вперше. Крім того, заслуговує на увагу позиція 

вченого щодо того, що консолідація є найпростішою формою 

правотворчості. Відзначимо, що акцентовано увагу саме на формах 

правотворчості, а не систематизації. Безперечно, розглядаючи консолідацію 

як форму систематизації, можна стверджувати, що процедура її проведення є 

ускладненою в порівнянні з іншими. Однак у контексті правотворчості, коли 

створюється новий акт, однак новели правового регулювання не 

впроваджуються, а лише усуваються неузгодженості, відтак є підстави 

вважати консолідацію найпростішою формою правотворчості. 

Консолідація законодавства належать до нормотворчих форм 

систематизації законодавства. У зв’язку з цим вона становить неабиякий 

інтерес тоді, коли під час дослідження систематизації законодавства 

постають питання або необхідність упровадження в повсякденне життя 

нових комплексних актів чи укрупнення актів законодавства за предметною 

ознакою [162, c. 84].  

У наведеній тезі простежується мета здійснення консолідації 

нормативно-правових актів, яка проявляється в двох аспектах: створення 

нових комплексних актів та укрупнення їх за предметною ознакою. Саме 

об’єднання за предметною ознакою надає підстави вважати, що консолідації 

можуть підлягати лише акти, які мають спільний предмет регулювання, 
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водночас не можемо не відзначити, що відповідний предмет може 

розглядатись досить широко та включати суспільні відносини певного виду в 

цілому.  

Розглядаючи консолідацію як одну із форм систематизації 

законодавства, О.С. Луценко відзначає, що під час проведення систематизації 

законодавства рекомендується застосовувати консолідацію з метою 

позбавитись множинності актів без кардинальної зміни змісту правового 

регулювання [236, с. 10].  

У даному випадку також зосереджено увагу саме на меті здійснення 

консолідації нормативно-правових актів, а саме на усуненні множинності 

актів без кардинальної зміни змісту встановленого до консолідації правового 

регулювання. Проблема множинності актів як з погляду наявності вираженої 

проблематики правозастосування у зв’язку із великою кількістю актів, так і з 

огляду на можливість не тільки дублювання певних норм у різних актах, але 

й наявність окремих неузгодженостей може бути усунута шляхом здійснення 

систематизації, зокрема шляхом консолідації законодавства. Слід звернути 

увагу на те, що під час консолідації суттєво не змінюється правове 

регулювання. Тобто при з консолідації нормативно-правові акти лише 

додаються без зміни суті приписів. Можливі зміни проводяться лише в разі 

наявності певних неузгодженостей між нормами окремих актів, які 

підлягають консолідації.  

У юридичній літературі також висувається думка, що мету 

консолідації, а саме усунення множинності нормативно-правових актів, їх 

дублювання, а також усунення колізій між ними, слід вважати її специфікою. 

Також пропонується висновок стосовно того, що систематизація виконує 

надзвичайно важливу роль в обліку чинних нормативно-правових актів, при 

виданні нових норм права, забезпеченні їх узгодженості, ліквідації повторів і 

застарілих норм, належному виборі найефективніших засобів регулювання 

суспільних відносин. Крім того, систематизація законодавства є 
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інструментом, за допомогою якого відбувається з’ясування змісту норм права 

і правильного їх застосування компетентними органами, адже вона дозволяє 

сформувати коректне розуміння загальних принципів і зв’язків окремих 

частин права. Здійснення якісної систематизації сприяє законодавцю в 

досягненні бажаних результатів за допомого засобів правового регулювання 

суспільних відносин. Як наслідок, це створює необхідні умови для побудови 

правового суспільства [237, c. 150].  

Підтримуємо позицію, що мета консолідації є її специфічною ознакою, 

через яку також розкривається її сутність. Водночас сутність розкривається 

через наявні цілі проведення консолідації, а саме забезпечення узгодженості 

наявних нормативно-правових актів та приведення унормованого ними 

правового регулювання у взаємну відповідність, ліквідацію дублювання 

діючих норм та усунення з нормативного поля застарілих, архаїчних норм, 

що врегульовують певні відносини. Однак серед цілей консолідації окремої 

уваги потребує з’ясування змісту норм права та їх правильного застосування, 

що є результатом розуміння принципів та зв’язків між приписами 

консолідованого нормативно-правового акта. Вважаємо, що саме через 

можливість ефективнішого аналізу правового регулювання у зв’язку із 

можливістю кращого простежування логічних зав’язків між нормами, яке 

здійснюється консолідованим законодавством, розкривається сутність 

консолідації. Можливість належним чином упорядкувати та встановити 

зв’язки між окремими нормами, на нашу думку, забезпечує якісний рівень 

правозастосовної діяльності. 

Як зазначає О.Ф. Скакун, консолідація являє собою уніфікацією 

нормативно-правових актів. Консолідація усуває їх численність та позбавляє 

їх надмірної роздробленості. Здійснення процедури консолідації нормативно-

правових актів, із точки зору дослідниці, сприяє об’єднанню загальних 

положень поточної правотворчості в родинні групи. Також дослідниця 

доходить висновку, що консолідація є проміжною ланкою між поточною 

правотворчістю і кодифікацією [116, с. 260].  
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Завдяки цьому простежується мета консолідації як форми 

систематизації нормативно-правових актів, яка полягає в уникненні 

надмірної роздробленості правового регулювання між значною кількістю 

законодавчих актів. Саме через досягнення зазначеної мети проявляється 

значення консолідації. 

М.В. Кравчук визначає консолідацію як поєднання багатьох 

нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один 

акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин 

[238, с. 159].  

Важливе уточнення М.В. Кравчука полягає в поєднанні нормативного 

регулювання, яке здійснюється актами, що були прийняті в різні епохи, тобто 

за різних соціально-економічних реалій та потреб суспільства. Консолідація 

таким чином забезпечує належне упорядкування нормативного регулювання, 

яке відповідає сучасному стану розвитку суспільства та усуває від 

обов’язкового використання архаїчні норми, якими наповнене соціальне 

законодавство. 

При цьому всі перетворення стосуються суто зовнішньої обробки 

нормативного масиву, що передбачає виключення правових приписів, які не 

тільки формально, а й фактично втратили своє значення [239, с. 154].  

Формальна втрата свого значення полягає в тому, що суб’єкти 

правового регулювання не використовують норму в силу її архаїчності та 

невідповідності реаліям сучасних суспільних відносин. Значення 

консолідації як форми систематизації нормативно-правових актів полягає 

також в упорядкуванні наявного масиву правових актів та приведення їх у 

відповідність із сучасними тенденціями та потребами суспільства через 

фактичну офіційну втрату своєї обов’язковості архаїчними нормами. 

Водночас Є.В. Погорєлов зауважує, що консолідація не в змозі 

вирішити наявні суперечності між законами, розв’язати численні колізії. 

Можна твердити, що консолідація лише сприяє ліквідації множинності 
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нормативно-правових актів, їх укрупненню, створенню блоків законодавств 

[240, с. 167].  

Ми не погоджуємось із даною позицією, оскільки вважаємо 

консолідацію досить ефективним способом усунення колізій. Безперечно, 

можливість усунення колізій шляхом проведення консолідації не 

поширюється на весь спектр наявних нормативних актів у певній галузі, 

однак за її допомогою можливо вирішити питання суперечностей між 

приписами тих актів, які об’єднуються в новий консолідований акт 

законодавства, що, безсумнівно, матиме важливе значення в забезпеченні 

належного правового регулювання, зокрема в сфері соціального 

забезпечення.  

Результатом проведення будь-якої консолідації є консолідований акт. 

Такий акт затверджується правотворчим органом як нове, самостійне 

джерело права, а старі розрізнені акти визначаються такими, що втратили 

силу [241, c. 81].  

Саме можливий результат, на нашу думку, є основною ознакою 

значимості консолідації як форми систематизації нормативно-правових актів. 

Значення консолідації розкривається не стільки через наявність самого 

результату такої діяльності, скільки через ознаки, якими характеризується 

даний результат. Зокрема це систематичність викладу норм, їх 

структурованість та відсутність суперечностей між окремими приписами. 

Отже, фактично результатом консолідації є належним чином сформований 

акт, завдяки якому здійснюється ефективне правове регулювання, що, на 

нашу думку, підкреслює значення консолідації як правового явища. 

Техніко-юридична процедура консолідації нормативно-правового 

матеріалу включає декілька етапів, які здійснюються у чіткій послідовності. 

На першому етапі відбувається визначення обсягу нормативно-правового 

матеріалу, який піддається консолідації. Після визначення даного обсягу 

відбувається аналіз кожного документа чи його складової як об’єкта 



 

 

264 

консолідації. Проаналізувавши кожен документ чи його складову, необхідно 

здійснити аналіз змісту їхніх складових частин та виокремити ті, які можуть 

бути віднесені до інших галузей права та включені до інших збірників 

законодавства. На наступному етапі відбувається прийняття 

класифікаційного рішення з приводу того, до якої галузі права необхідно 

віднести даний нормативний акт або його складову частину. Також важливо 

прийняти рішення про включення цілого нормативного акта до 

консолідованого збірника законодавства чи про доцільність поділу акта на 

його складові частини і включення їх до консолідованого збірника 

нормативно-правового матеріалу. Після цього відбувається визначення місця 

даного документа або його складової частини в ієрархічній будові 

консолідованого збірника. Встановивши його місце, необхідно 

проаналізувати зміст щодо виявлення повторень гіпотез, диспозицій та 

санкцій в статтях визначеного акта та інших документів, які піддаються 

консолідаційній обробці. На останньому етапі цієї процедури відбувається 

визначення нормативного матеріалу, який втратив свою дію, і виключення 

його із складу консолідованого збірника [229, с. 4].  

Підтримуємо відповідну позицію щодо багатостадійності та значної 

підготовки до створення консолідованого нормативно-правового акта. 

Відзначимо, що відповідна багатостадійність підкреслює можливість 

здійснення консолідації та прийняття належного акта як результату 

консолідації з метою ефективного регулювання правовідносин, зокрема, у 

сфері соціального забезпечення. 

Серед головних особливостей консолідованих нормативно-правових 

актів, на думку Т.В. Кашаніної, є такі:  

1) консолідація, на відміну від кодифікації, не встановлює нові 

приписи;  

2) консолідований акт набуває власних реквізитів, відповідно, 

попередні акти втрачають не тільки свої реквізити, а й юридичну силу;  
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3) консолідація має офіційний характер;  

4) акти консолідації є обов’язковими для адресатів [115, с. 331-332].  

Відповідна позиція вченої є досить цікавою з наукової точки зору. Нею 

зосереджується увагу на тому, що під час консолідації не створюються нові 

приписи. Це, на нашу думку, є більш точним розкриттям сутності 

консолідації, аніж зазначення відсутності зміни змісту нормативно-правових 

актів, що включаються до консолідованого. Як уже зазначалось раніше, під 

час усунення неузгодженостей, зокрема шляхом застосування приписів 

одного з нормативно-правових актів, фактично відбувається зміна змісту 

регулювання того акта, норми якого використовуватись в подальшому не 

будуть. Водночас нові приписи в такому випадку не створюються. Також 

вченою відзначено набуття новоствореним консолідованим актом власних 

реквізитів. Паралельно акти, які увійшло до нового та мали власні реквізити, 

втрачають свою силу, відтак, приписи правового регулювання для 

упорядкування відносин та їх безпосереднього регулювання будуть 

використовуватись за новими реквізитами новоствореного консолідованого 

нормативно-правового акта. Офіційний характер та обов’язковість нового 

акта, на нашу думку, є однією ознакою, тобто вони повинні 

використовуватись у сукупності. Офіційний характер здійснення консолідації 

та створення нового нормативно-правового акта передбачає обов’язковість 

його норм для суб’єктів, на яких поширюється правове регулювання, що 

здійснюється таким актом. 

Водночас практика систематизації законодавства шляхом консолідації 

є поширеною в багатьох країнах, проте в Україні не застосовується, 

наслідком цього є громіздкість вітчизняного законодавчого масиву, 

дублювання в ньому низки положень у різних актах [209, с. 225-226]. Таким 

чином, можемо відзначити важливе значення здійснення консолідації 

нормативно-правових актів з метою усунення громіздкості законодавчого 

масиву, уникнення дублювань та колізій між правовими приписами. 
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А.І. Калініченко вказує, що проведення систематизації у формі 

консолідації є обґрунтованим у зв’язку із можливістю зменшення 

нормативно-правового матеріалу. При цьому слід пам’ятати, що об’єднанню 

підлягають приписи виключно одного порядку, які мають однакову 

юридичну силу. Позбавляючи законодавство надмірної роздрібненості, 

консолідація тим самим сприяє об’єднанню наявних правових актів у 

споріднені групи і формуванню на цій основі єдиних, уніфікованих положень 

[241, c. 82].  

Враховуючи наведену тезу, не можемо не відзначити важливе значення 

даної форми систематизації, яке полягає в можливості забезпечити належний 

рівень нормативно-правового забезпечення регулювання, в тому числі, сфери 

соціального забезпечення через об’єднання нормативно-правових актів, 

зменшення громіздкості законодавчого масиву, усунення колізій та 

дублювань нормативних приписів, що в результаті може призвести до 

формування необхідного для ефективного регулювання набору єдиних 

уніфікованих положень. 

Підсумовуючи наведене, можемо вказати, що значення проведення 

консолідації нормативно-правових актів полягає у можливості зменшення 

нагромадження законодавчого масиву, що проявляється у множинності 

законодавчих актів, усунення неузгодженостей, колізій та дублювань між 

приписами нормативних актів, скасуванням архаїчних норм шляхом 

прийняття нового, структурованого нормативно-правового акта з метою 

належного регулювання окремого виду правовідносин. 

Враховуючи наведений аналіз сутності, ознак та значення консолідації, 

вважаємо, що консолідацією соціального законодавства є самостійна 

форма систематизації законодавства, яка застосовується з метою зменшення 

множинності законодавчих актів, усунення неузгодженостей та архаїчних 

норм, спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених 

структурованих нормативно-правових актів компетентним органом шляхом 
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об’єднання в них правових норм, які містяться в раніше виданих однорідних 

нормативних актах щодо питань соціального забезпечення, які в результаті 

прийняття нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання 

здійснюється консолідованим нормативно-правовим актом, який 

використовує єдину термінологію та стиль викладу приписів, не містить 

дублювань та колізій між нормами, які існували до проведення консолідації, 

в цілях належного правового регулювання соціального забезпечення. 

Проведений нами робота дає підстави вважати, що консолідація 

соціального законодавства має досить ефективний вплив на можливість 

вирішення ряду важливих проблем, зокрема ліквідацію множинності 

нормативних актів, подолання їх неузгодженостей, колізій між 

нормативними приписами та скасування архаїчних норм, що значно 

підвищить загальний рівень правового регулювання даної галузі.  

Відтак, консолідація законодавства має досить важливе значення для 

правового регулювання, оскільки є ефективним способом систематизації та 

подолання вказаних проблем.  

Водночас можемо відзначити, що питання консолідації як форми 

систематизації законодавства не стало поширеним предметом наукового 

інтересу у вчених, що в сукупності із його важливістю для належного 

правового регулювання соціального забезпечення вказує на необхідність 

подальших ґрунтовних наукових досліджень з метою удосконалення даної 

форми систематизації в цілях найбільш ефективного застосування. 
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Висновки до розділу 3 

1. Інкорпорація соціального законодавства – це один із видів форми 

систематизації, що полягає у створенні зацікавленими суб’єктами наукової 

діяльності або правовідносин із соціального забезпечення гармонійної, 

логічно структурованої та формалізованої конструкції із нормативно-

правових актів, що регулюють суспільні відносини щодо надання соціальних 

послуг населенню, соціальної допомоги матеріального характеру суб’єктам, 

які належать до соціально незахищених верств населення, а також 

матеріального й правового забезпечення осіб, стосовно яких настав 

соціальний ризик, задля виокремлення помилок у законодавстві, 

стимулювання наукових пошуків їх подолання, створення бази для 

подальшої кодифікації з метою удосконалення правового забезпечення та 

регулювання даних відносин.  

2. До загальних ознак інкорпорації соціального законодавства 

відносяться наступні: 

1) системність; 

2) інтеграційність; 

3) правовий характер; 

4) процесуальний характер.  

3. До спеціальних ознак інкорпорації соціального законодавства 

належать такі: 

1) формалізованість; 

2) дихотомічність;  

3) диспозитивність. 

4. Систематизація соціального законодавства – логічно 

передбачуваний, формально виражений, закріплений на законодавчому рівні 
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результат інтеграційної, послідовної діяльності суб’єктів, наділених 

владними повноваженнями щодо соціального забезпечення, або ж 

зацікавлених суб’єктів здійснення соціального забезпечення щодо 

встановлення гармонійної системи соціального законодавства за допомогою 

згрупування нормативно-правових актів різної юридичної сили з метою 

встановлення ефективного й дієвого законодавства, що відповідає 

суспільним потребам та актуальним суспільним відносинам щодо 

соціального забезпечення. 

5. На основі науково-дослідницьких підходів та врахування 

особливостей соціального законодавства можна дійти висновку, що існують 

наступні види форм систематизації: 

1) інкорпорація соціального законодавства; 

2) консолідація соціального законодавства; 

3) кодифікація соціального законодавства. 

6. На основі аналізу поняття й особливостей інкорпорації та 

консолідації соціального законодавства можливо виділити їх наступні спільні 

риси: 

1) незмінність змісту; 

2) предметність; 

3) необхідність обліку.   

7. Водночас консолідація є більш досконалою формою систематизації 

та слугує іншим цілям, відповідно, й має певні відмінності від інкорпорації. 

До таких відмінностей, враховуючи результати проведених досліджень та 

використовуючи загальнофілософський підхід, можливо віднести:  

1) різнофункціональність; 

2) юридичну силу; 

3) множинність суб’єктів. 
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8. Кодифікація соціального законодавства – це закріплений на рівні 

закону офіційний результат діяльності Верховної Ради України щодо 

створення уніфікованого, інноваційного, гармонійного законодавчого акта 

щодо соціального забезпечення шляхом застосування результатів попередніх 

форм систематизації, аналізу суспільних відносин між суб’єктами здійснення 

соціального забезпечення стосовно надання соціальних послуг населенню, 

соціальної допомоги матеріального характеру суб’єктам, що відносяться до 

соціально незахищених верств населення, а також  матеріального й правового 

забезпечення осіб, щодо яких настав соціальний ризик, задля подолання 

проблем у законодавстві, згрупування, встановлення нових, надання 

абстрактного характеру правовим нормам з метою встановлення ефективного 

й дієвого законодавства, що відповідає суспільним потребам та актуальним 

суспільним відносинам у сфері соціального забезпечення. 

9. На основі розуміння сутності поняття кодифікації та інкорпорації 

соціального забезпечення можна дійти висновку, що існують наступні 

спільні риси між ними: 

1) єдинонаправленість;  

2) зовнішнє закріплення.  

10. Кодифікація ж є комплексним, багатогранним явищем, що, власне, 

й визначає її особливості та відрізняє від інкорпорації: 

1) особливим суб’єктом здійснення; 

2) інноваційністю; 

3) абстрактністю. 

11. Консолідація соціального законодавства – це самостійна форма 

систематизації законодавства, яка застосовується з метою зменшення 

множинності законодавчих актів, усунення неузгодженостей та архаїчних 

норм, спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених 

структурованих нормативно-правових актів компетентним органом шляхом 
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об’єднання в них правових норм, що містяться в раніше виданих однорідних 

нормативних актах щодо питань соціального забезпечення, які в результаті 

прийняття нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання 

здійснюється консолідованим нормативно-правовим актом, який 

використовує єдину термінологію та стиль викладу приписів, не містить 

дублювань та колізій між нормами, які існували до проведення консолідації, 

в цілях належного правового регулювання соціального забезпечення. 

12. Значення консолідації соціального законодавства полягає у 

можливості зменшення нагромадження законодавчого масиву, що 

проявляється у множинності законодавчих актів, усуненні неузгодженостей, 

колізій та дублювань між приписами нормативних актів, скасуванні 

архаїчних норм, шляхом прийняття нового, структурованого нормативно-

правового акта з метою належного регулювання окремого виду 

правовідносин. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

4.1 Тенденції подальшого розвитку систематизації соціального 

законодавства в Україні 

 

Міжнародні тенденції до систематизації соціального законодавства 

почали реалізовуватись ще задовго до проголошення Україною незалежності. 

Зокрема з прийняттям у Страсбурзі Європейського кодексу соціального 

забезпечення 14 березня 1964 року [5] було закладено основи розвитку 

соціального захисту населення в країнах Європи, які базувались на уніфікації 

соціального законодавства, а також на внутрішній узгодженості соціального 

законодавства всередині держав шляхом створення єдиних нормативних 

актів та їх збірників.  

Останніми роками соціальне законодавство України було значно 

вдосконалене, але як і раніше воно представлене окремими нормативними 

актами. Кількість нормативно-правових актів соціального законодавства 

постійно зростає, тому у науковій літературі знову формується думка про те, 

що систематизація є найефективнішим способом вирішення проблем 

соціального законодавства. При цьому вітчизняними науковцями 

розглядають різні напрями систематизації: систематизація соціального 

законодавства шляхом прийняття одного кодифікованого нормативно-

правового акта; систематизація соціального законодавства шляхом прийняття 

кількох кодифікованих нормативно-правових актів; інкорпорація соціального 

законодавства тощо. Систематизація дозволить упорядкувати регулювання 

соціальної сфери, систематично об’єднати в одному чи кількох законах всі 
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найважливіші для соціальної сфери норми, а також закріпити у одному 

загальному законі право на соціальний захист населення України.  

Систематизація соціального законодавства є важливою для України 

насамперед тому, що це, з одного боку, дозволить узагальнити норми, у 

відповідності з якими здійснюється чинне правове регулювання соціальної 

сфери, з іншого боку – прийняти нові норми, які відповідають сучасному 

етапу розвитку суспільства, усунути колізії та прогалини законодавства. В 

Україні вже здійснювались спроби систематизувати соціальне законодавство, 

проте проект Соціального кодексу України № 2311 [17], який було 

зареєстровано 15.02.2013, так і не було прийнято. На початку 2020 року 

законодавець активізував свою діяльність щодо прийняття Соціального 

кодексу України протягом найближчих років, зокрема мова йде про те, що в 

основу такого нормативно-правового акта мають бути покладені норми 

Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянутого) (ETS № 

139) від 06.11.1990 [232], все ще не ратифікованого Україною. Проте на 

даний момент це швидше один із перспективних варіантів, аніж задача 

законодавця у короткостроковій перспективі. 

У науковій літературі нашої держави постійно ведуться дискусії щодо 

того, якою має бути систематизація соціального законодавства в Україні та 

яким чином вона має бути проведена. Серед науковців, які у своїх працях 

досліджували це питання, варто відзначити таких, як Н.Б. Болотіна, О.О. 

Гірник, І.О. Гуменюк, М.А. Дейнега, О.П. Коваль, О.Л. Кучма, О.В. 

Москаленко, Н.Р. Нижник, І.В. Новосельська, Н.Б. Пацурія, О.П. 

Сайнецький, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, О.Г. Чутчева та багатьох інших 

вчених. Проте в умовах, коли систематизація соціального законодавства 

визначена законодавцем як короткострокова перспектива, дослідження 

тенденцій подальшого розвитку систематизації соціального законодавства в 

Україні є актуальним питанням. 



 

 

274 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що основними тенденціями 

подальшого розвитку систематизації соціального законодавства в Україні є: 

1) кодифікація окремих підгалузей соціального законодавства. Дана 

тенденція передбачає можливість прийняття в Україні кількох кодифікованих 

нормативно-правових актів соціального законодавства, кожен із яких 

урегулює окрему організаційно-правову форму соціального захисту. 

Зазначений підхід підтримується, зокрема, такими дослідниками, як І.О. 

Гуменюк [7], О.В. Москаленко [10], Н.Б. Пацурія [12]; 

2) прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у 

сфері соціального захисту населення (у науковій літературі розглядаються 

різні варіанти назви такого нормативно-правового акта: Соціальний кодекс 

України, Кодекс соціального забезпечення України, Кодекс України про 

соціальний захист). Даний напрямок передбачає прийняття в Україні єдиного 

нормативно-правового акта, покликаного урегульовувати питання 

соціального захисту населення України та соціальних послуг. На 

актуальності такого напряму наголошують такі вчені, як О.О. Гірник [6], 

О.П. Коваль [8], О.Л. Кучма [9], І.В. Новосельська [11] та багато інших 

дослідників; 

3) інкорпорація соціального законодавства. Цей напрямок подальшого 

розвитку соціального законодавства передбачає зведення нормативно-

правових актів соціального законодавства у збірники без зміни їх змісту. На 

можливості та необхідності інкорпорації соціального законодавства України, 

зокрема, наголошується в роботі О.В. Тищенко [14]. Також перспективи 

інкорпорації соціального законодавства в Україні розглядаються науковцями 

у процесі дослідження досвіду систематизації соціального законодавства в 

зарубіжних країнах [13]. 

Так, першою із виділених нами тенденцій подальшого розвитку 

систематизації соціального законодавства в Україні є тенденція до 

кодифікації підгалузей соціального законодавства. У науковій юридичній 
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літературі кодифікація розглядається як найефективніший спосіб 

систематизації, який при цьому є особливим видом правотворчості. М.А. 

Дейнега та С.О. Обозна підкреслюють, що кодифікація соціального 

законодавства насамперед має бути спрямована на те, щоб, з одного боку, 

узагальнити норми, згідно з якими здійснюється чинне правове регулювання, 

з іншого боку, встановити нові норми, що відповідають сучасному етапу 

розвитку суспільства, усунути колізії та прогалини законодавства [73, с. 171]. 

Тобто при проведенні кодифікації, у першу чергу, враховуються ті норми 

законодавства, які уже прийняті в державі. Проте варто враховувати, що 

досить часто кодифікація проводиться для того, щоб вирішити практичні 

проблеми законодавчого урегулювання певних сфер, тому за цих обставин 

необхідно брати до уваги не лише переваги чинного стану соціального 

законодавства, але і його недоліки. 

Аналіз наукової літератури засвідчив наявність трьох концепцій, у 

відповідності з якими прихильники тенденції до кодифікації підгалузей 

соціального законодавства вбачають її реалізацію, а саме: 

1) ряд дослідників пропонують прийняти кодифікований нормативно-

правовий акт у одній із галузей соціального захисту. 

Наприклад, І.О. Гуменюк у своїй праці приходить до висновку, що 

кодифікація пенсійного законодавства не буде суперечити загальним ідеям 

систематизації законодавства України про соціальне забезпечення. 

Дослідниця визнає, що такий підхід є менш ефективним, аніж систематизація 

усього соціального законодавства, проте цілком реальним. На думку І.О. 

Гуменюк, найбільш реальною є поетапна систематизація пенсійного 

законодавства. Аргументація дослідниці полягає у тому, що пенсійне 

законодавство України сьогодні представлене законами України «Про 

пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1] та «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63] (від себе додамо сюди і Закон України «Про недержавне пенсійне 



 

 

276 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [233]) та бланкетними нормами у 

спеціальному законодавстві щодо особливостей пенсійного забезпечення 

окремих категорій осіб, які побудовані за схожими моделями. Саме тому 

об’єднання таких нормативно-правових актів у єдиний кодифікований акт є 

реальною задачею [7, с. 71]. У даному контексті варто звернути увагу на те, 

що спроба кодифікації пенсійного законодавства вже мала місце. Так, 

16.07.2014 у Верховній Раді України було зареєстровано проект Пенсійного 

кодексу України № 4290 [18], який невдовзі відкликали. Даний проект був 

розкритикований на науковому рівні, у тому числі й І.О. Гуменюк, оскільки 

він являв собою доопрацьовану версію Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63]. У свою чергу, кодифікація все ж є переробленням та зведенням 

правових норм, які містяться в різних актах, в логічно узгоджений 

нормативно-правовий акт. Тобто для початку на теоретичному рівні 

необхідно осмислити, якою має бути модель такого нормативно-правового 

акта, які норми складатимуть його зміст. Лише після формування такого 

розуміння законодавець може якісно опрацювати зміст проекту і прийнятий 

нормативно-правовий акт буде логічним та цілісним. Наявні у соціальному 

законодавстві України нормативно-правові акти пенсійного законодавства 

потрібно об’єднати, причому в інтересах єдності змісту можливо допустити 

переробку окремих норм. Доцільним є й інший варіант, коли нормативно-

правові акти об’єднуються без зміни їх змісту, проте в таких умовах 

підвищуються шанси допущення неузгодженостей у змісті кодифікованого 

нормативно-правового акта.  

У свою чергу, Н.Б. Пацурія запропонувала здійснити кодифікацію 

страхового законодавства, формою вираження результатів якої має стати 

прийняття Страхового кодексу України [12, с. 134]. У праці даної дослідниці 

страхове законодавство, й у тому числі Страховий кодекс України, 

розглядається першочергово у контексті охорони майнових та особистих 

інтересів застрахованих, які сплачують внески до страхових організацій і 
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дістають відшкодування втрат, що виникають внаслідок стихійного лиха і 

нещасних випадків. Тобто у даному контексті Страховий кодекс України 

варто розглядати у більшій мірі як нормативно-правовий акт цивільного 

законодавства, а не соціального. Проте водночас необхідно враховувати, що 

соціальне законодавство включає ряд нормативно-правових актів, які 

урегульовують відносини страхування, але державного (закони України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62] та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV) [63]. Також безпосереднє відношення до 

страхування має і Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

від 09.07.2003 № 1057-IV [233], адже недержавне пенсійне забезпечення 

можна одночасно розглядати і в контексті страхового, і в контексті 

соціального законодавства. Більше того, звертаючись до положень проекту 

Страхового кодексу України № 7345 від 11.04.2005 [19], варто звернути 

увагу на те, що в його змісті передбачений розділ, присвячений 

недержавному пенсійному страхуванню. Тож у даному контексті зробимо 

висновок, що кодифікація страхового законодавства у тому вигляді, у якому 

вона мала б вплив і на соціальне законодавство, могла бути проведена у 

наступні способи: а) шляхом прийняття страхового законодавства; у такому 

випадку окремі статті Страхового кодексу України були б присвячені 

регулюванню питань, які безпосередньо відносяться до соціального захисту 

населення (наприклад, питання, пов’язані із недержавним пенсійним 

забезпеченням); б) шляхом кодифікації законодавства, яке урегульовує 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та прийняття Кодексу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. За цих обставин 

даний нормативно-правовий акт мав би безпосереднє, а не дотичне 

відношення до систематизації соціального законодавства України. 

Проте прийняття одного із зазначених кодифікованих нормативно-

правових актів не змогло б вирішити усіх проблем систематизації 

соціального законодавства, оскільки у такому випадку лише одна із 
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підгалузей соціального захисту отримала б належне врегулювання, у той час 

як інші підгалузі все одно врегульовувалися б одразу кількома нормативно-

правовими актами; 

2) деякі науковців обґрунтовують необхідність прийняття двох 

кодифікованих нормативно-правових актів. 

Зокрема у даному контексті І.В. Новосельська відзначає, що найбільш 

поширеним є підхід щодо прийняття двох різних кодексів: Кодексу 

соціального страхування та Кодексу соціального забезпечення. Це 

пояснюється тим, що такі складники, як соціальне страхування та соціальне 

забезпечення, функціонують на кардинально різних принципах і їх 

відмежування дозволить швидше прийняти кодекси й уникнути значної 

кількості ймовірних процесуальних вад [11, с. 45]. Перспективи прийняття 

Кодексу соціального страхування вже аналізувались нами раніше. Щодо 

Кодексу соціального забезпечення, звернемо увагу на те, що даний 

нормативно-правовий акт, а точніше його прийняття у перспективі, на думку 

більшості науковців, є тією тенденцією, яка у майбутньому здатна вирішити 

усі проблеми систематизації соціального законодавства України. Тобто 

звернемо увагу на те, що прийняття обох зазначених нормативно-правових 

актів є доволі сумнівним. Кодекс соціального страхування (Кодекс 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, який був би 

більш доцільним у контексті систематизації соціального законодавства 

України) став би тим нормативно-правовим актом, який врегульовував би 

лише одну підгалузь соціальної сфери. У свою чергу, Соціальний кодекс 

України у тій концепції, яку підтримує більшість вітчизняних вчених та у 

відповідності з якою було розроблено проект Соціального кодексу України 

№ 2311 [17], має стати тим нормативно-правовим актом, який урегулює всі 

напрями соціальної допомоги та соціального захисту населення. А тому, на 

нашу думку, більш доцільним є прийняття або Кодексу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування чи інших 

кодифікованих нормативно-правових актів, які врегулюють окремі підгалузі 
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соціальної сфери, або Соціального кодексу України, який стане єдиним 

кодифікованим нормативно-правовим актом у цій сфері; 

3) існують підходи науковців, які пропонують прийняти декілька 

кодифікованих нормативно-правових актів у різних галузях соціального 

захисту. 

Прихильник такого підходу О.В. Москаленко у своїх працях вказувала 

на доцільність кодифікації соціально-забезпечувального законодавства в 

залежності від організаційно-правової форми соціального захисту, що 

дозволить усунути множинність і суперечливість нормативних актів, 

полегшить правозастосування, сприятиме законності й підвищить рівень 

гарантій реалізації прав громадян України у сфері соціального захисту. До 

таких організаційно-правових форм дослідницею віднесено наступні: а) 

соціальне страхування за рахунок обов’язкових страхових внесків до 

відповідного фонду загальнообов’язкового соціального страхування та 

добровільних внесків до зазначених фондів або недержавних страхових 

фондів; б) державне забезпечення та надання соціальних послуг окремим 

категоріям громадян за рахунок Державного бюджету; в) соціальна допомога 

та соціальна підтримка непрацездатних громадян за рахунок Державного та 

місцевих бюджетів [234, с. 326].  

На думку О.В. Москаленко, із урахуванням того, що кожна із 

зазначених форм відрізняється від інших принципами, метою та умовами 

забезпечення, колом суб’єктів, джерелами фінансування, доречнішою є 

кодифікація законодавства залежно від організаційно-правової форми 

соціального забезпечення [10, с. 398-399]. Отже, на її переконання, 

необхідними є прийняття Кодексу загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та ще двох кодексів, присвячених соціальному 

забезпеченню осіб, які через негативну дію різноманітних факторів 

соціального ризику втратили можливість самостійно забезпечувати своє 

існування. Один із кодексів має бути присвячено наданню соціальних послуг. 
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Наприклад, на сьогодні є чинним Закон України «Про соціальні послуги» від 

17.01.2019 № 2671-VIII [235], яким до соціальних послуг віднесено послуги, 

спрямовані на: соціальну профілактику – запобігання виникненню складних 

життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини; 

соціальну підтримку – сприяння подоланню особою/сім’єю складних 

життєвих обставин; соціальне обслуговування – мінімізацію для особи/сім’ї 

негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх 

життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду. Діють і деякі 

інші закони, які регламентують питання соціальної допомоги та соціальної 

підтримки (закони України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III [236], «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237] та «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

від 18.05.2004 № 1727-IV) [238]). Тобто такий кодифікований акт об’єднав би 

положення цих та інших нормативно-правових актів соціального 

законодавства. 

На нашу думку, прийняття трьох і більше кодифікованих нормативно-

правових актів соціального законодавства дозволить у певній мірі вирішити 

проблеми нормативно-правового регулювання досліджуваної сфери, проте 

такий спосіб не є найефективнішим. Аналіз наукової літератури свідчить про 

те, що більшість дослідників схиляється до того, що прийняття одного 

кодифікованого нормативно-правового акта дасть можливість забезпечити 

єдиний підхід до розуміння сутності соціального захисту населення, а також 

зможе забезпечити впорядкованість нормативно-правового регулювання 

даної сфери. У разі прийняття кількох кодифікованих нормативно-правових 

актів, існує вірогідність того, що їх зміст міститиме суперечності, які будуть 

посилюватись при внесенні змін до кожного із них. Також прийняття 

кодифікованих нормативно-правових актів у різних підгалузях може 

призвести до того, що деякі з них  не будуть охоплені регулюванням, що в 
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результаті обумовить необхідність функціонування у цій сфері інших 

нормативно-правових актів соціального законодавства. Тож проблема 

множинності нормативно-правових актів соціального законодавства не буде 

якісно вирішена. 

Отже, тенденція до кодифікації окремих підгалузей соціального 

законодавства характеризується наступними особливостями: 

а) дана тенденція передбачає прийняття одного, двох чи більшої 

кількості кодифікованих нормативно-правових актів у сфері соціального 

законодавства. 

Як нами встановлено, існують різні концепції кодифікації окремих 

підгалузей соціального законодавства, за яких кодифікації підлягають лише 

конкретні сфери соціального захисту населення. Такий підхід, безумовно, був 

би доцільним для реалізації, оскільки це могло б частково вирішити існуючі 

проблеми соціального законодавства, а також частково його 

систематизувати. Водночас варто враховувати, що при частковій 

систематизації інші підгалузі соціального захисту будуть врегульовуватись 

великою кількістю нормативно-правових актів, тому кінцева мета 

систематизації соціального законодавства по суті не буде досягнута; 

б) в минулому мали місце спроби законодавця реалізувати цю 

тенденцію. 

Як нами відзначалась, вітчизняними законодавцями розроблялися 

проекти Пенсійного кодексу України № 4290 від 16.07.2014 [18] та 

Страхового кодексу України № 7345 від 11.04.2005 [19], які в кінцевому 

результаті навіть не виносились на голосування у Верховній Раді України. Це 

означає, що часткова кодифікація сфери соціального захисту може вирішити 

лише ряд проблем цієї сфери. Проте проекту кодифікованого нормативно-

правового акту, який би дозволив якісно урегулювати досліджувану галузь, 

до цього часу не було розроблено; 
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в) кодифікацію окремих підгалузей соціального законодавства можна 

здійснити на основі вже прийнятих нормативно-правових актів. 

На сьогодні соціальне законодавство включає велику кількість 

нормативно-правових актів [8, с. 189]. Тому, наприклад, у разі здійснення 

кодифікації пенсійного законодавства, Пенсійний кодекс України може бути 

розроблено шляхом перероблення та зведення правових норм законів 

України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV 

[233] та інших нормативно-правових актів. Виходячи з даної логіки, можемо 

стверджувати, що зміст Кодексу загальнообов’язкового державного 

страхування міг би бути сформований шляхом перероблення та зведення 

норм законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62] та «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63]. Отже, на 

сучасному етапі діяльність законодавця щодо систематизації соціального 

законодавства є спрощеною тим, що усі необхідні для цієї сфери нормативно-

правові акти вже були прийняті. А тому законодавець може скористатись 

існуючими нормами та систематизувати їх, узгодивши зміст. 

Тенденція до кодифікації окремих підгалузей соціального 

законодавства може бути реалізована у декілька проаналізованих нами 

способів. Найбільш ефективним серед них, на нашу думку, є прийняття 

одразу декількох кодифікованих нормативно-правових актів, у тому числі 

Пенсійного кодексу України та Кодексу загальнообов’язкового державного 

страхування. Це дозволило б, з одного боку, суттєво зменшити кількість 

нормативно-правових актів соціального законодавства, а з іншого боку – 

надати логічності та цілісності окремим підгалузям соціального 

законодавства. Щодо способів проведення кодифікації, то, на нашу думку, на 

початковому етапі вона могла бути б здійснена шляхом перероблення та 

зведення правових норм вже прийнятих нормативно-правових актів, оскільки 
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на даний момент у більшій мірі проблемною для соціального законодавства є 

кількість нормативно-правових актів, аніж їх якість. 

Наступною тенденцією подальшого розвитку систематизації 

соціального законодавства в Україні є прийняття єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення (у 

науковій літературі розглядаються різній варіанти назви такого нормативно-

правового акта: Соціальний кодекс України, Кодекс соціального 

забезпечення України чи Кодекс України про соціальний захист). 

Незважаючи на те, що соціальне законодавство України протягом останніх 

років було вдосконалене, процес його систематизації триває. Тому дана 

тенденція є такою, яка найчастіше виділяється вітчизняними науковцями у 

контексті подальшого проведення систематизації соціального законодавства 

України.  

Зокрема, звертаючись до підходів вітчизняних науковців, наведемо 

декілька позицій видатних теоретиків, які вказували на важливість реалізації 

даного напряму. Так, О.Г. Чутчева у своїй праці дійшла висновку, що 

прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального забезпечення населення дозволить максимально сконцентрувати 

в єдиному правовому документі всі законодавчі норми у сфері соціального 

захисту населення на підставі єдиного підходу до визначення суті 

соціального захисту та його основоположних принципів [239, с. 57]. 

Звернемо увагу на те, що дослідницею виділено наступні аспекти значення 

прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального захисту населення. По-перше, значення прийняття єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення полягає в об’єднанні в рамках одного нормативно-правового акта 

всіх норм, які урегульовують соціальний захист населення. Звернемо увагу 

на те, що саме у цьому полягає ключова відмінність підходів дослідників, які 

вбачають необхідність у прийнятті єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта соціальної сфери, і дослідників, з точки зору яких кодифікація 
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має здійснюватись на рівні підгалузей соціального захисту населення. По-

друге, значення прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта у сфері соціального захисту населення полягає у встановленні єдиного 

підходу до визначення сутності соціального захисту та його основоположних 

принципів. Іншими словами, як засвідчило наше дослідження, ряд науковців 

припускають, що соціальне страхування, соціальні послуги, соціальна 

допомога та соціальна підтримка відрізняються принципами, метою, 

умовами забезпечення, колом суб’єктів, джерелами фінансування тощо. 

Підхід дослідників, які наголошують на необхідності прийняття єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акту у сфері соціального захисту 

населення, полягає у тому, що основоположні принципи мають бути єдиними 

для усієї сфери соціального захисту. Окрім того, функціонування одного 

нормативно-правового акта, на їх переконання, дасть можливість забезпечити 

однакове розуміння сутності соціального захисту та його складових. 

У свою чергу, І.В. Новосельська також зробила висновок, що процес 

систематизації соціального законодавства України має завершитись 

прийняттям Соціального кодексу України, який забезпечить уніфікацію 

соціального законодавства, подолає наявні прогалини та колізії, а також 

сформує більш зручний спосіб захисту своїх прав громадянами України, які 

цього потребують [11, с. 45]. Тобто дослідницею розглядається значення 

прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального захисту населення у контексті вирішення проблем чинного 

соціального законодавства. І.В. Новосельською акцентується увага на тому, 

що чинне соціальне законодавство України характеризується наявністю 

прогалин і колізій, а прийняття кодифікованого нормативно-правового акта 

здатне вирішити такі проблеми. Варто, безумовно, погодитись із ученою 

щодо перспектив вирішення проблем колізійності соціального законодавства 

України. Специфіка кодифікації полягає у тому, що правові норми 

переробляються, зводяться та узгоджуються між собою, а отже, в кінцевому 

результаті будь-які розбіжності у правовому регулюванні однорідних 
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правовідносин різними нормативно-правовими актами мають бути вирішені 

у тому випадку, коли вони будуть урегульовуватись нормами одного і того ж 

нормативно-правового акта. Щодо подолання наявних прогалин соціального 

законодавства, то такі гарантії у разі прийняття єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення відсутні. 

Як нами відзначалось раніше, кодифікований нормативно-правовий акт може 

бути прийнятий без суттєвої зміни положень тих нормативно-правових актів, 

які будуть покладені в його основу. Як наслідок, його зміст у кінцевому 

результаті може включати усі ті самі проблеми, якими характеризувався 

зміст нормативно-правових актів, покладених в його основу, у тому числі й 

прогалинами. Іншим аспектом важливості прийняття єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, на якому наголошує І.В. Новосельська, є те, що такий 

кодифікований нормативно-правовий акт забезпечить зручніший спосіб 

захисту своїх прав громадянами України. У даному контексті варто 

погодитись із дослідницею, адже практичне використання одного 

нормативно-правового акта є значно зручнішим, аніж використання десятків 

нормативно-правових актів. 

Не всі із дослідників, які наголошують на необхідності здійснення 

кодифікації соціального законодавства, підтримують ідею прийняття 

Соціального кодексу України. Зокрема Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк 

звертають увагу на те, що назва нормативно-правового акта «Соціальний 

кодекс» означає, що його дія має поширюватись на широке коло 

правовідносин за весь період життя людини, тобто одночасно об’єднувати 

норми соціальних галузей національного законодавства: цивільного, 

адміністративного, трудового, сімейного, податкового тощо. Такий підхід не 

тільки не сприятиме удосконаленню правового регулювання суспільних 

відносин у соціальній сфері, а й збільшить проблему дублювання норм, 

юридичних колізій та прогалин. Дослідниці підкреслюють, що головна 

цінність кодексу як правового акта полягає у тому, що кодифікація – це 
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ефективний засіб ліквідації множинності актів по одному питанню, і саме 

галузь законодавства про соціальний захист, яка відзначається значним 

масивом нормативно-правових актів, потребує систематизації та суттєвого 

оновлення, на відміну від інших галузей, яких відносять до соціальних [58, с. 

87-88]. Саме тому Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк висловлюють думку про те, 

що кодифікація соціального законодавства України має передбачати 

прийняття Кодексу соціального забезпечення України, що більш точно 

відповідатиме змісту даного нормативно-правового акта. Із точки зору 

дослідниць, нормативно-правовий акт, який має назву «Соціальний кодекс 

України» не може об’єднувати у своєму змісті норми, присвячені лише 

соціальному забезпеченню населення. Тобто назва такого нормативно-

правового акта має відповідати його змісту, а назва «Соціальний кодекс 

України» охоплюватиме значно ширше коло питань, аніж передбачатиме 

його зміст. Тому, на нашу думку, варто погодитись із підходом Н.Р. Нижник 

та І.О. Гуменюк і зробити висновок, що Україна першочергово потребує 

прийняття Кодексу соціального забезпечення України, а не Соціального 

кодексу України. Також підкреслимо, що однією із помилок авторів проекту 

Соціального кодексу України № 2311 [17] стало те, що вони дали таку назву 

нормативно-правовому акту, яка не відповідала його змісту. На 

міжнародному рівні було прийнято саме Європейський кодекс соціального 

забезпечення (переглянутий) (ETS № 139) від 06.11.1990 [232], а нормативно-

правові акти з назвою «Соціальний кодекс» наявні лише у законодавстві 

окремих держав.  

Н.Б. Болотіна запропонувала іншу назву для єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального забезпечення населення – 

Кодекс України про соціальний захист. Із точки зору дослідниці, створення 

Кодексу України про соціальний захист дозволить впорядкувати 

законодавство в сфері соціального захисту, а також усунути протиріччя, що 

породжуються відсутністю системного підходу, та підняти на вищий якісний 

рівень зміст нормативного матеріалу в цій сфері [164, с. 16]. На нашу думку, 
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«Кодекс України про соціальний захист» є більш вдалою назвою для єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, аніж Соціальний кодекс України чи Кодекс соціального 

забезпечення України з огляду на те, що соціальний захист є більш 

масштабним явищем, яке включає, у тому числі, й соціальне забезпечення. 

Соціальний захист розглядається у науковій літературі як багаторівнева 

система економічних, соціальних та правових відносин по управлінню 

соціальними ризиками суспільства для ліквідації їх небажаних наслідків та 

забезпечення належного рівня життя [240, с. 173]. І саме дані аспекти мають 

стати об’єктом нормативно-правового регулювання єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення. 

Актуальність тенденції до прийняття єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення 

підтверджується і діяльністю владних органів України. Зокрема Указом 

Президента України «Про Основні напрями соціальної політики на період до 

2004 року» від 24.05.2000 № 717/2000 [241] передбачалось, що правовому 

забезпеченню здійснення соціальної політики сприятиме розроблення і 

прийняття Соціального кодексу. Це було передбачено і Державною 

програмою розвитку законодавства України до 2002 року [242]. При цьому 

звернемо увагу на те, що інші кодифіковані нормативно-правові акти, 

прийняття яких було передбачене цією програмою, в кінцевому результаті 

були прийняті. І лише соціальне законодавство до сьогодні залишається не 

кодифікованим.  

Спроби розробити Соціальний кодекс України робилися декілька разів, 

проте жоден із цих проектів не отримав підтримки Верховної Ради України. 

Останній на сьогодні проект Соціального кодексу України № 2311 [17] було 

зареєстровано 15.02.2013, проте його повернуто суб’єкту ініціативи. Проект 

включав загальну та спеціальну частини, об’єднані у 21 розділ та 484 статті. 

Загальна частина включала норми щодо основних засад правового 

регулювання здійснення в Україні соціального захисту та організаційно-
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правових форм його забезпечення (основні положення; державні соціальні 

стандарти, нормативи та гарантії; соціальне обслуговування; основи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування), а спеціальну 

було присвячено регулюванню конкретних видів соціального захисту, 

структурованих за факторами соціального ризику (соціальний захист у 

зв’язку з хворобою, у разі безробіття, пенсійне забезпечення). Як відзначає 

Т.Н. Шкода, за своєю суттю проект Соціального кодексу України був 

покликаний виправити недоліки соціального законодавства, а також 

систематизувати і гармонізувати чималу кількість законодавчих актів у сфері 

соціального забезпечення [106, с. 89]. Але його розкритикували на науковому 

рівні, внаслідок чого він був повернутий суб’єкту ініціативи. А отже, на 

сьогодні у вітчизняного законодавця наявний приклад того, які аспекти варто 

врахувати у майбутньому при розробці Кодексу України про соціальний 

захист. 

Отже, тенденція до прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення (Соціального кодексу 

України, Кодексу соціального забезпечення України чи Кодексу України про 

соціальний захист) характеризується наступними особливостями: 

а) передбачається прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення, яким, на нашу думку, 

має стати Кодекс України про соціальний захист. 

У процесі аналізу нами було розглянуто ряд підходів вітчизняних 

науковців, які розглядали різні формати змісту та назви нового 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення: Соціальний кодекс України, Кодекс соціального забезпечення 

України та Кодекс України про соціальний захист. Встановлено, що 

найбільш помилковим для законодавця стало б прийняття Соціального 

кодексу України, оскільки термін «соціальний» включає занадто масштабний 

комплекс суспільний відносин. У відповідності з такою назвою Соціальний 
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кодекс України мав би включати норми соціальних галузей національного 

законодавства, а саме: цивільного, адміністративного, трудового, сімейного, 

податкового тощо, а це, у свою чергу, спричинило б значно більше 

законодавчих проблем, передусім пов’язаних із юридичними колізіями. Саме 

тому ми зробили висновок, що більш коректно назвати такий нормативно-

правовий акт Кодексом соціального забезпечення України чи Кодексом 

України про соціальний захист. Про актуальність першого підходу говорить 

те, що нормативно-правовий акт, який урегульовує аналогічні 

правовідносини на європейському рівні, має назву Європейського кодексу 

соціального забезпечення. Також таку ж назву обрали автори проекту 

Соціального кодексу України № 2311 [17], тобто вітчизняний законодавець 

вбачає можливість прийняття нормативно-правового акта саме з такою 

назвою. Але при цьому варто враховувати, що соціальне забезпечення – 

найважливіша складова соціального захисту. Він включає також пенсії, 

допомоги, компенсаційні виплати, соціальне обслуговування, медичну 

допомогу, які надаються у вигляді грошової допомоги, матеріальних благ, 

психологічної, медичної, юридичної допомоги. Таким чином, усе наведене 

має бути урегульоване в нормах такого єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту. Саме тому, на наше 

переконання, такий нормативно-правовий акт має дістати назву Кодексу 

України про соціальний захист; 

б) вітчизняний законодавець у минулому розробляв проекти єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, який так і не було прийнято. 

У даній роботі ми вже неодноразово згадували проект Соціального 

кодексу України № 2311 від 15.02.2013 [17], який був розкритикований 

вітчизняними науковцями і тому навіть не виносився на голосування у 

Верховній Раді України. Необхідність прийняття такого нормативно-

правового акта відзначалась представниками й інших владних органів 

України. Тобто потреба в прийнятті єдиного кодифікованого нормативно-
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правового акта у сфері соціального захисту населення визначається як одна із 

ключових тенденцій подальшого розвитку систематизації соціального 

законодавства в Україні і на державному, і на науковому рівні. Тому серед 

усіх виділених нами тенденцій, дана є найбільш вірогідною для реалізації; 

в) євроінтеграційна обумовленість. 

Як нами відзначалось, на європейському рівні функціонує 

Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS № 139) 

від 06.11.1990 [232]. Даний нормативно-правовий акт на сьогодні не 

ратифікований Україною, проте у короткостроковій перспективі має стати 

складовою національного соціального законодавства України. Європейський 

кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS № 139) від 06.11.1990 

[232] також розглядається вітчизняними науковцями та законодавцем і як 

зразок та основа для створення єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту. Очевидно, що при розробці 

змісту та прийнятті Кодексу України про соціальний захист науковець буде 

зобов’язаний урахувати положення Європейського кодексу. Перед Україною 

на сьогодні поставлено завдання щодо приведення національного 

законодавства у відповідність з європейськими законодавчими стандартами, і 

соціальне законодавство у даному контексті є одним із першочергових для 

запозичення. Для європейської спільноти, частиною якої прагне стати 

Україна, фундаментальними у функціонуванні державних механізмів є права 

людини та їхній захист, цінність людського життя і здоров’я та усвідомлення 

необхідності задоволення соціально-економічних потреб населення. А отже, 

розробка та прийняття Кодексу України про соціальний захист має бути 

здійснене із урахуванням європейських соціальних стандартів. 

Таким чином, тенденція до прийняття єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення є однією 

із тих, вірогідність реалізації якої висока. Раніше вітчизняним законодавцем 

здійснювались спроби прийняти такий нормативно-правовий акт, але, 
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незважаючи на невдачу, така задача до цього часу залишається актуальною. 

На науковому рівні досить часто вказується на те, що в основу такого 

нормативно-правового акта потрібно покласти норми Європейського кодексу 

соціального забезпечення (переглянутого) (ETS № 139) від 06.11.1990 [232]. 

Проте, на нашу думку, це повинно мати форму врахування концептуальних 

положень даного нормативно-правового акта, а не бездумного його 

копіювання. Очевидно, що соціальне законодавство України представлене 

великою кількістю нормативно-правових актів, норми яких мали б бути 

перероблені та зведені у логічно узгоджений нормативно-правовий акт. Тож, 

на нашу думку, прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта у сфері соціального захисту населення має першочергово базуватись на 

нормативно-правових актах соціального законодавства України. 

Тенденції до кодифікації окремих підгалузей соціального 

законодавства та прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта у сфері соціального захисту населення є такими, які найчастіше 

розглядаються вітчизняними науковцями у контексті подальшої реалізації 

систематизації соціального законодавства. Водночас, на наше переконання, 

обов’язково варто звернути увагу на напрямок інкорпорації соціально-

забезпечувального законодавства.  

Інкорпорація соціального законодавства розглядається у науковій 

літератур, як одна із передумов для подальшого здійснення кодифікації. 

Зокрема О.В. Тищенко у своїй праці дійшла висновку, що процес 

систематизації соціально-забезпечувального законодавства у формі 

кодифікації – це тенденція, спрямована на перспективу, яка має базуватись 

на інкорпораційних заходах, котрі слід розглядати як передумову, перші 

кроки до кодифікації [14, с. 67]. Тобто, якщо вітчизняний законодавець 

розпочне процедуру кодифікації соціального законодавства, його 

інкорпорація має стати одним із початкових її етапів. О.В. Зайчук та Н.М. 

Оніщенко визначають інкорпорацію як форму систематизації, яка передбачає 

об’єднання нормативних актів певного рівня повністю або частково у 
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збірники чи зібрання із дотриманням певного порядку [30, с. 67]. Як нами 

відзначалось раніше, кодифікація соціального законодавства може бути 

здійснена шляхом перероблення та зведення норм, що містяться в 

нормативно-правових актах соціального законодавства, у логічно узгоджений 

кодифікований нормативно-правовий акт. Інкорпорація у такому процесі 

сприятиме логічному об’єднанню нормативно-правових актів соціального 

законодавства в один збірник, і в подальшому норми такого збірника можуть 

бути перероблені, зведені та логічно узгоджені. О.В. Тищенко, аналізуючи 

підходи інших законодавців щодо можливостей інкорпорації соціального 

законодавства, відзначила, що важливість інкорпорації як першого етапу 

кодифікації полягає у тому, що кодифікація є найбільш складним видом 

систематизації соціального законодавства, який потребує тривалого часу. 

Тобто інкорпорацію варто розглядати у даному контексті не як самостійну 

тенденцію, а як доповнення до кодифікації та передумовою для 

кодифікаційних робіт [14, с. 67]. Така роль інкорпорації соціального 

законодавства підтверджується і у процесі аналізу досвіду систематизації 

соціального законодавства в іноземних державах. Серед найбільш 

розвинених держав світу лише в Австралійській Республіці систематизація 

законодавства про соціальне забезпечення була здійснена у формі 

інкорпорації [13, с. 204]. Проте у більшості випадків інкорпорація 

розглядається лише як один із етапів кодифікації. А отже, інкорпорація 

соціального законодавства України як тенденція подальшого розвитку 

систематизації соціального законодавства України не є тим заходом, який 

буде гарантовано реалізований законодавцем нашої держави, проте її варто 

розглядати як інструмент, який би міг значно полегшити діяльність 

законодавця із систематизації соціального законодавства. Зібрання 

нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники (в один 

збірник) дозволило б суттєво полегшити законодавцю задачу із перероблення 

та зведення норм соціального законодавства у логічно узгоджений 

кодифікований нормативно-правовий акт. 
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Аналізуючи сучасний стан інкорпорації соціального законодавства 

України, варто відзначити, що на даному етапі вона розвивається повільно. 

Протягом періоду після проголошення незалежності України вітчизняний 

законодавець рідко звертався до даного різновиду систематизації соціального 

законодавства. В Україні набула поширення передусім неофіційна 

інкорпорація, реалізація якої здійснюється шляхом видання збірників 

нормативно-правових актів соціального законодавства у приватній 

видавничій сфері. Така практика не має законодавчого значення, проте її 

роль полягає у сприянні підвищенню правових знань громадян [14, с. 68]. 

Але, враховуючи те, що в більшості випадків неофіційна інкорпорація не 

базується на професійному підході в добірці нормативних актів, її значення 

як тенденції подальшого розвитку систематизації соціального законодавства 

не варто перебільшувати. 

Отже, інкорпорація соціального законодавства як одна із тенденцій 

систематизації соціального законодавства в Україні характеризується 

наступними особливостями: 

а) може стати початковим етапом кодифікації соціального 

законодавства України. 

Незважаючи на те, що інкорпорація є таким же різновидом 

систематизації законодавства як і кодифікація, у контексті систематизації 

соціального законодавства України на науковому рівні вона розглядається 

саме як початковий етап кодифікації. Інкорпорація соціального 

законодавства України на сучасному етапі є тією тенденцією, яку значно 

легше реалізувати, аніж кодифікацію, адже вона передбачає лише зібрання 

законів чи їх положень без зміни їхнього змісту. Аналізуючи зміст 

кодифікованих нормативно-правових актів соціального законодавства, 

прийнятих у зарубіжних країнах, можна дійти висновку, що деякі із них 

мають ознаки інкорпорованості. Наприклад, Соціальний кодекс Німеччини 

(Sozialgesetzbuch) [16] структурно являє собою зібрання законів, кожен із 
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яких є його окремою книгою. Кодекс про соціальний захист України також 

міг би бути прийнятий у формі зібрання законів, і у такому випадку 

інкорпорація могла б посприяти упорядкуванню таких законів у рамках 

одного збірника із подальшим переробленням та зведенням їх змісту як 

єдиного логічно узгодженого нормативно-правового акта; 

б) незначний досвід законодавця у проведенні офіційних інкорпорацій 

законодавства. 

Варто враховувати, що у вітчизняного законодавця практично 

відсутній досвід проведення офіційної інкорпорації законодавства, тому 

даний інструмент є порівняно новим для нього. У науковій літературі 

відзначаються окремі приклади із такої інкорпораційної практики. 

Наприклад, Інститутом законодавства Верховної Ради України здійснено 

видання одинадцяти томів збірника «Закони України», у якому міститься 816 

законів, прийнятих парламентом із 16 липня 1990 pоку по 31 грудня 1996 

pоку, і яке супроводжувалось грифом «Офіційне видання». Іншим прикладом 

є початок видання у вересні 1999 року офіційного систематизованого 

багатотомного видання «Зібрання законодавства України», до якого 

включаються всі чинні нормативно-правові акти, а також міжнародні угоди, 

які набрали чинності. Проте інкорпорація соціального законодавства на 

даному етапі в Україні не здійснювалась; 

в) проведення інкорпорації не передбачає внесення змін до чинного 

соціального законодавства України. 

Специфіка інкорпорації полягає у тому, що її реалізація не передбачає 

внесення змін до нормативно-правових актів. Це лише зібрання тих 

нормативно-правових актів соціального законодавства, які вже були прийняті 

вітчизняним законодавцем. Тобто здійснення інкорпорації загалом не 

поліпшить сучасний стан соціального законодавства України. Водночас у 

перспективі інкорпорація має стати важливою передумовою для кодифікації 
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соціального законодавства, яка і є ключовою тенденцією подальшого 

розвитку соціального законодавства України.  

Отже, реалізація інкорпорації соціального законодавства України може 

бути здійснена шляхом видання офіційних збірників нормативно-правових 

актів соціального законодавства. Інкорпорація передбачатиме зібрання тих 

нормативно-правових актів соціального законодавства України, які в 

перспективі стануть основою для кодифікації соціального законодавства. 

Якщо вітчизняний законодавець обере шлях кодифікації соціального 

законодавства на основі чинних нормативно-правових актів соціального 

законодавства, інкорпорація дозволить об’єднати та впорядкувати чинне 

законодавство у тому порядку, у якому воно увійде до змісту кодифікованого 

акта після перероблення та зведення його правових норм. Тож інкорпорація 

соціального законодавства України матиме вплив на вирішення проблем 

систематизації соціального законодавства у більшій мірі в перспективі, аніж 

одразу після її реалізації. 

Таким чином, підсумовуючи дослідження тенденцій подальшого 

розвитку систематизації соціального законодавства в Україні, зробимо 

висновок, що на даному етапі найбільш вірогідним напрямом її реалізації є 

кодифікація. При цьому у науковій літературі розглядаються різні варіанти 

кодифікації: кодифікація шляхом прийняття єдиного нормативно-правового 

акта, який об’єднає у своєму змісті всі норми, які передбачають регулювання 

соціального захисту населення; кодифікація шляхом прийняття кількох 

нормативно-правових актів, кожен із яких здійснюватиме регламентацію 

окремих підгалузей соціального захисту. При цьому законодавець розглядає 

обидва таких варіанти, оскільки у різні періоди народними депутатами 

ініціювалось прийняття як єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта, так і підгалузевих кодексів. Також у процесі аналізу наукової 

літератури ми звернули увагу на тенденцію до інкорпорації. Незважаючи на 

те, що станом на сьогодні відсутні будь-які передумови для її проведення у 
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соціальній сфері, очевидно, що її реалізація могла б посприяти подальшому 

проведенню кодифікації соціального законодавства. 

 

4.2 Теоретичні та практичні проблеми систематизації соціального 

законодавства в Україні 

 

Сучасний стан вітчизняного соціального законодавства 

характеризується наявністю численних проблем. Науковцями відзначаються 

застарілість багатьох норм чинного соціального законодавства, велика 

кількість законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів 

соціального законодавства, невідповідність соціального законодавства 

України соціальному законодавству Європейського Союзу. При цьому 

систематизація соціального законодавства України розглядається як 

найбільш ефективний спосіб їх вирішення. За часів незалежності в Україні 

було проведено декілька масштабних реформ нормативно-правового 

регулювання сфери соціального захисту населення, які суттєво вплинули на 

розвиток усього національного соціального законодавства. Проте проблеми 

систематизації соціального законодавства України так і залишились 

невирішеними. Систематизація соціального законодавства до цього часу 

розглядається у контексті перспективи, а не її поточної реалізації. 

Починаючи із 1991 року, коли було проголошено незалежність 

України, і по сьогоднішній день, вітчизняний законодавець використовував 

різний інструментарій для формування і розвитку системи соціального 

законодавства України. У нормативно-правових актах соціального 

законодавства різних періодів простежується вплив на них принципово 

різних концептуальних підходів та моделей. В перші роки після 

проголошення незалежності в Україні визначальною була радянська модель 

соціального захисту населення. Зберігало свою чинність радянське 

законодавство, яке стосувалось соціальної сфери. Нові нормативно-правові 
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акти (закони України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-

XII [1], «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII 

[2], «Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» від 

22.10.1993 № 3551-XII [3], «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 

3721-XII [4]) приймались у рамках радянської концепції соціального захисту, 

яка характеризувалась домінуванням пільг та соціальних виплат, що 

підміняли належний рівень заробітної плати та матеріального забезпечення 

населення. Проте вже наприкінці минулого – на початку нинішнього століття 

у реформуванні національного законодавства почала домінувати європейська 

модель соціального захисту. Такі нормативно-правові акти соціального 

законодавства, як закони України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV 

[233], вже приймались на основі європейського права та із урахуванням 

законодавчого досвіду європейських держав. Як наслідок, чинна система 

соціального законодавства в Україні характеризується перевантаженістю та 

неоднорідністю нормативно-правових актів, адже частина із них все ще 

передбачає надання населенню пільг та соціальних виплат, а інша частина 

спрямована на регламентацію соціальних послуг, соціальної роботи, 

підтримки найбільш соціально вразливих категорій та осіб у складних 

життєвих обставинах. 

Актуальність дослідження теоретичних та практичних проблем 

систематизації соціального законодавства в Україні обумовлена існуванням 

ряду суб’єктивних та об’єктивних передумов, через які систематизацію 

соціального законодавства так і не було проведено. Усі попередні спроби 

систематизації соціального законодавства зазнали невдачі передусім тому, 

що розроблені проекти Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013 

[17], Пенсійного кодексу України № 4290 від 16.07.2014 [18] та Страхового 
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кодексу України №7345 від 11.04.2005 [19] були проблемними і не могли 

вирішити поставлених перед законодавцем задач. Тому наступна спроба 

систематизації має бути більш вдалою та врахувати всі попередні невдачі, 

чому повинно посприяти і наукове забезпечення даного процесу. 

Серед дослідників, які здійснили внесок в утвердження систематизації 

як основного напряму вирішення проблем соціального законодавства в 

Україні, слід відзначити таких науковців, як В.В. Андріїв, Н.Б. Болотіна, О.В. 

Борисюк, І.З. Брацук, Т.В. Гавронська, О.О. Гірник, Г.В. Григораш, Т.Ф. 

Григораш, О.І. Грициняк, С.В. Грищак, І.О. Гуменюк, А.В. Дутчак, І.В. 

Жиглей, С.В. Істомін, С.В. Кобернюк, О.П. Коваль, О.Л. Кучма, І.М. Ласько, 

П.М. Лисенко, М.М. Любецька, В.Ф. Москаленко, Н.М. Мужикова, Н.Р. 

Нижник, Л.О. Нікілєва, І.В. Новосельська, В.Я. Олійник, Н.М. Пархоменко, 

Є.В. Погорєлов, О.В. Прилипчук, В.Ф. Пузирний, О.В. Романець, Т.В. 

Салькова, Л.А. Семиног, Г.О. Слабкий, І.Т. Субачов, О.В. Тищенко, О.В. 

Чернявська, О.Ф. Чорномаз, М.М. Шумило, Є.П. Яригіна, Л.В. Ярова. Проте 

варто враховувати, що праці даних авторів не присвячувались безпосередньо 

теоретичним та практичним проблемам систематизації соціального 

законодавства в Україні. У них аналізувались проблеми, існування яких 

обумовлює необхідність систематизації соціального законодавства України, а 

також ті, які не дозволили здійснити систематизацію соціального 

законодавства України під час попередніх спроб законодавця. А отже, 

питання теоретичних та практичних проблем систематизації соціального 

законодавства в Україні і наразі залишаються такими, які необхідно 

досліджувати у сучасних умовах. 

У процесі аналізу наукової літератури до теоретичних проблем 

систематизації соціального законодавства в Україні нами було віднесено 

наступні: 

1) неоднозначність розуміння того, які нормативно-правові акти 

включає поняття «соціальне законодавство»; 
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2) неоднозначність розуміння, якою буде назва єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення; 

3) термінологічні розбіжності чинного соціального законодавства 

України. 

Першою серед виділених нами теоретичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні є неоднозначність розуміння того, які 

нормативно-правові акти включає поняття «соціальне законодавство». У 

даній роботі нами неодноразово вказувалось на те, що саме поняття 

«соціальне законодавство» та те, які нормативно-правові акти його 

становлять, є доволі незрозумілим. Першочергово варто зазначити, що у 

відповідності із рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення частини 3 статті 21 Кодексу законів про працю 

України [243] (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 09 липня 

1998 року №12-рп/98 [60] термін «законодавство» треба розуміти так: ним 

охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови 

Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно 

до Конституції України і законів України. Отже, систематизація соціального 

законодавства України має включати і закони, і підзаконні нормативно-

правові акти, які врегульовують сферу соціального захисту населення.  

У науковій літературі наводяться різні дані щодо того, якими є 

нормативно-правові акти соціального законодавства та якою є їхня кількість. 

До нормативно-правових актів соціального законодавства традиційно 

відносять закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII [244], «Про пенсійне 

забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про державну допомогу 
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сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про статус ветеранів війни, 

гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII [3], «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III 

[236], «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV 

[233], «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV [238] та ряд 

інших нормативно-правових актів. Водночас відсутній будь-який чіткий 

вичерпний перелік законів та підзаконних нормативно-правових актів, який 

міг би стати основою для систематизації соціального законодавства України 

[245, с. 32-33, 40]. Проте самі формулювання «соціальна сфера» та «соціальні 

питання» є доволі розмитими, оскільки термін «соціальний» об’єднує різні 

сфери національного законодавства: цивільне, адміністративне, трудове, 

сімейне, податкове та інші. Тому до законодавства у соціальній сфері може 

включатись дуже широке коло нормативно-правових актів. До його переліку 

можуть належати законодавчі акти, які не мають бути враховані при 

систематизації соціального законодавства. Тобто належність нормативно-

правового акта до соціальної сфери ще не означає, що він є складовою 

соціального законодавства. 

Отже, одними із першочергових задач законодавця при здійсненні 

систематизації соціального законодавства України є: 

1) встановлення того, у який спосіб буде проводитись систематизація 

та які нормативно-правові акти будуть їй підлягати. 
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Як нами було встановлено раніше, вітчизняними науковцями 

розглядаються різні варіанти систематизації: 

а) систематизація соціального законодавства шляхом прийняття 

Соціального кодексу України у найширшому розумінні терміна 

«соціальний». 

Найменш вірогідною та ефективною є систематизація соціального 

законодавства шляхом прийняття Соціального кодексу України у 

найширшому розумінні терміна «соціальний». До його складу, окрім норм 

вищенаведених нормативно-правових актів, увійдуть норми цивільного, 

адміністративного, трудового, сімейного, податкового та інших галузей 

законодавства. Як відзначають Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк, такий підхід є 

найбільш проблемним, оскільки він не сприятиме удосконаленню правового 

регулювання суспільних відносин у соціальній сфері та збільшить проблему 

дублювання норм, юридичних колізій та прогалин. Дослідниці прийшли до 

висновку, що цінність кодексу як нормативно-правового акта полягає у тому, 

що кодифікація є ефективним засобом ліквідації множинності актів по 

одному питанню [58, с. 87-88].  

Погодимось із дослідницями у тому, що саме законодавство про 

соціальний захист населення відрізняється від інших сфер великою кількістю 

нормативно-правових актів, потребує систематизації та оновлення, у той час 

як інші сфери, які відносять до соціальної, є менш проблемними і не 

потребують оновлення;  

б) систематизація соціального законодавства України на основі 

положень Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянутого) 

(ETS № 139) від 06.11.1990 [232]. 

Можливою є систематизація соціального законодавства України на 

основі положень Європейського кодексу соціального забезпечення 

(переглянутого) (ETS № 139) від 06.11.1990 [232]. У такому випадку його 

структура буде наступною: медична допомога; грошова допомога у зв’язку з 
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хворобою; допомога по безробіттю; пенсія за віком; допомога в разі 

виробничої травми та професійного захворювання; допомога сім’ї; допомога 

у зв’язку з материнством; допомога по інвалідності; допомога у разі смерті 

годувальника; обчислення періодичних виплат. Відповідно, систематизації 

будуть підлягати ті нормативно-правові акти (законодавчі, а також 

підзаконні, прийняті відповідно до їх змісту), які урегульовують дані питання 

в Україні, а саме: Основи законодавства України про охорону здоров’я від 

19.11.1992 № 2801-XII [246] та закони України «Про екстрену медичну 

допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI [247], «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про 

пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III 

[236], «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-XII [244], «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III 

[237]. У разі систематизації соціального законодавства України на основі 

положень Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянутого) 

(ETS № 139) від 06.11.1990 [232] саме ці законодавчі акти, а також підзаконні 

нормативно-правові акти, прийняті відповідно до їх змісту (постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» 

від 02.04.2005 № 261 [248], постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» від 01.08.2013 № 573) [249]) та багато інших підзаконних 

нормативно-правових актів увійдуть до змісту нового Кодексу; 

в) систематизація окремих підгалузей законодавства про соціальний 

захист. 
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У даній роботі нами розглядались проекти Пенсійного кодексу України 

№4290 від 16.07.2014 [18] та Страхового кодексу України №7345 від 

11.04.2005 [19], які передбачали кодифікацію лише даних підгалузей 

соціального законодавства України. При виборі такої моделі систематизації 

соціального законодавства України законодавцю необхідно буде врахувати 

значно меншу кількість актів соціального законодавства. Так, кодифікація 

пенсійного законодавства у такому разі передбачатиме перероблення та 

зведення у єдиний узгоджений нормативно-правовий акт норм законів 

України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV 

[233] та підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. 

У такому разі процес систематизації соціального законодавства буде значно 

полегшеним необхідністю урахування положень обмеженого кола 

нормативно-правових актів. Те ж саме стосується і змісту Кодексу 

загальнообов’язкового державного страхування, прийняття якого включало б 

перероблення та зведення у єдиний узгоджений нормативно-правовий акт 

норм законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63] та 

підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. 

Вирішення проблеми неоднозначності розуміння того, які нормативно-

правові акти включає поняття «соціальне законодавство» у контексті 

систематизації соціального законодавства, на нашу думку, можливе 

наступним чином: 

а) необхідно визначитись із тим, яка концепція систематизації 

соціального законодавства є пріоритетною. 

Як нами встановлено, на науковому рівні пріоритетним шляхом 

здійснення систематизації соціального законодавства вважається його 
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кодифікація. Можливими є декілька концепцій кодифікації: кодифікація 

окремих підгалузей соціального законодавства; концепція кодифікації сфери 

соціального захисту населення; концепція кодифікації усього соціального 

законодавства. На нашу думку, найменш ефективною та найбільш 

проблемною є кодифікація усього соціального законодавства України. У 

такому разі кодифікований нормативно-правовий акт повинен включати 

положення не лише законодавства про соціальний захист населення, а й 

інших соціальних сфер: цивільного, адміністративного, трудового, сімейного, 

податкового та інших галузей законодавства. Такий вид кодифікації може не 

лише не вирішити усі актуальні проблеми соціального законодавства, а й 

спричинити виникнення нових проблем, пов’язаних із дублюванням норм та 

юридичними колізіями. У свою чергу, найбільш безпроблемною є 

підгалузева кодифікація соціального законодавства України. У разі вибору 

законодавцем такого шляху, новий узгоджений нормативно-правовий акт 

об’єднуватиме у своєму змісті норми лише кількох нормативно-правових 

актів, які врегульовують конкретну підгалузь соціального законодавства. При 

виборі такої концепції ризики дублювання норм та юридичних колізій є 

мінімальними. Оптимальною, на нашу думку, є кодифікація законодавства 

про соціальний захист населення. У такому разі перелік нормативно-

правових актів соціального законодавства, які будуть кодифіковані, має 

встановлюватись відповідно до структури такого нормативно-правового акта; 

б) варто встановити, якою буде структура кодифікованого нормативно-

правового акта соціального законодавства. 

Якщо законодавець піде шляхом систематизації соціального 

законодавства України у формі кодифікації законодавства про соціальний 

захист населення, на нашу думку, оптимальним зразком для вибору 

структури такого нормативно-правового акта може слугувати зміст 

Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16], який фактично 

складається із окремих законодавчих актів, послідовно структурованих, 

кожен із яких являє собою окрему книгу кодифікованого нормативно-
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правового акта. У такому випадку на основі Європейського кодексу 

соціального забезпечення (переглянутого) (ETS № 139) від 06.11.1990 [232], 

зразків із національних законодавств країн, які вже провели кодифікацію, і 

має встановлюватись коло нормативно-правових актів соціального 

законодавства, норми яких будуть зведені у логічно узгоджений 

кодифікований нормативно-правовий акт. На нашу думку, першочергово до 

таких нормативно-правових актів варто віднести закони України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-III [250], «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 

5067-VI [251],  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 

№ 1788-XII [1], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [233], «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV [63], «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 

21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III [236], «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-

XII [244], «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV [238], «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237], «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV [252], «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 

2168-VIII [253], «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], «Про 

статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 

3551-XII [3]. Даний перелік не є вичерпним, проте, на нашу думку, саме він 

мав би стати основою для подальшої кодифікації соціального законодавства 

та склав би основу для прийняття кодифікованого нормативно-правового 

акта, що урегулював би питання соціального захисту населення. 
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Наступною виділеною нами теоретичною проблемою систематизації 

соціального законодавства в Україні є неоднозначність розуміння, якою буде 

назва єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального захисту населення. Загальноприйнятою для наукової літератури 

нашої держави є назва «Соціальний кодекс України». Передумов цьому є 

одразу декілька: по-перше, останній законодавчий проект кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення, 

розроблений в Україні, мав назву саме «Соціальний кодекс України» (проект 

Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013 [17]); по-друге, 

європейський нормативно-правовий акт у сфері соціального захисту 

населення має подібну назву (Європейський кодекс соціального забезпечення 

(ETS № 139) від 06.11.1990 [232]).  

Аналізуючи проект Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 [17], Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк дійшли висновку, що 

термінологічно невдала назва акта не дала змоги встановити галузевої 

належності положень, що складають його зміст [58, c. 87]. Назва даного 

нормативно-правового акта була значно ширшою за своїм змістом, аніж коло 

суспільних відносин, які проект урегульовував [14, c. 67]. Тому у даному 

контексті погодимось із Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк, які звертають увагу на 

те, що даючи назву нормативно-правовому акту «Соціальний кодекс», 

необхідно поширити його дію на широке коло правовідносин за весь період 

життя людини і одночасно об’єднати норми усіх соціальних галузей 

національного законодавства: цивільного, адміністративного, трудового, 

сімейного, податкового та інших галузей законодавства [58, с. 87-88]. 

Іншими словами, термін «соціальний» позначає не лише соціальний захист 

населення, тому, даючи нормативно-правовому акту назву «Соціального 

кодекс», некоректно обмежити його дію лише питаннями соціального 

захисту. На нашу думку, кодифікація соціального законодавства України має 

передбачати прийняття Кодексу України про соціальний захист, що точніше 

відповідатиме змісту даного нормативно-правового акта. Отже, вирішення 
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проблеми неоднозначності розуміння, якою буде назва єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, ми вбачаємо у прийнятті нормативно-правового акта, який матиме 

назву «Кодекс України про соціальний захист». За такого підходу його назва 

відповідатиме його змісту, а положення, які увійдуть до даного нормативно-

правового акта, не будуть суперечити чи дублювати положення інших 

«соціальних» галузей національного законодавства: цивільного, 

адміністративного, трудового, сімейного, податкового та іншого. 

Останньою виділеною нами теоретичною проблемою систематизації 

соціального законодавства в Україні є наявність термінологічних 

розбіжностей чинного соціального законодавства України. У даному 

контексті варто звернути увагу на те, що більшість таких розбіжностей були 

вирішені законодавцем протягом останніх років. Одним із ключових способів 

вирішення термінологічних розбіжностей стало широке застосування 

бланкетних норм. Зокрема І.В. Новосельська вказує на те, що останнім часом 

кількість таких норм у соціальному законодавстві була суттєво збільшена і 

це, безумовно, дозволило суттєво зекономити об’єми актів соціального 

законодавства [11, с. 43]. Це також дало змогу законодавцю відмовитись від 

повторення однакових положень та спростити перевантажене нормами 

соціальне законодавство України. Окрім того, внесення змін до одного 

нормативно-правового акта означає і автоматичне внесення їх до іншого 

нормативно-правового акта, який містить бланкетне посилання на змінену 

норму. Наприклад, у пункті 1.2. Інструкції про встановлення груп 

інвалідності [254] визначено ряд понять, які вживаються в Інструкції у 

такому значенні. У свою чергу, «інші терміни у цій Інструкції вживаються у 

значенні, наведеному в Законі України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» [254]. Таким чином, Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV [252] визначає ключові 

терміни для підгалузі соціального захисту осіб з інвалідністю, а інші 
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нормативно-правові акти місять посилання на терміни, передбачені даним 

нормативно-правовим актом.  

Тому законодавцю при здійсненні систематизації соціального 

законодавства України варто уважно підійти до питання визначення єдиної 

термінології. Необхідно пам’ятати, що і наразі наявні приклади, коли різні 

нормативно-правові акти містять різні визначення одних і тих же термінів. 

Наприклад, Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-

VIII [235] визначає соціальні послуг, як дії, спрямовані на профілактику 

складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх 

негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. У свою чергу, в 

Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV [63] міститься визначення соціальних послуг як 

послуг, що надаються особам за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах 

та в порядку, визначених цим Законом. Варто враховувати, що таке 

розуміння сутності соціальних послуг може скласти хибне враження 

стосовно того, що соціальні послуги можуть надаватись виключно 

Пенсійним фондом та за рахунок його коштів. Іншим прикладом є відмінні 

визначення терміна «застрахована особа» у різних нормативно-правових 

актах. Наприклад, згідно із статтею 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63] застрахованою особою є фізична особа, яка відповідно до цього 

Закону підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи 

сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а в 

законах України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [62] та «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III [250] 

встановлено бланкетне посилання на Закон України «Про збір та облік 
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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

08.07.2010 № 2464-VI [255], у положеннях якого застрахована особа 

визначається як фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує 

(сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому 

законом порядку єдиний внесок. Очевидно, що в обох випадках 

застрахованою особою є фізична особа, яка відповідно до законодавства 

підлягає загальнообов’язковому державному страхуванню і сплачує страхові 

внески у встановленому законом порядку або за яку вони сплачуються чи 

сплачувались. Тому різне розуміння даного терміна для вимог різних законів 

не є доцільним.  

А отже, в таких випадках необхідне єдине розуміння ключових для 

сфери термінів, яке і має бути встановлене у процесі кодифікації. Якщо 

законодавцем буде прийнято Кодекс України про соціальний захист, то в 

інших нормативно-правових актах соціального законодавства при визначенні 

ключових термінів варто встановити посилання на даний кодифікований 

нормативно-правовий акт соціального законодавства.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що теоретичні проблеми 

систематизації соціального законодавства в Україні пов’язуються із назвою 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, визначенням його структури та вирішенням за допомогою нього 

проблем термінологічної неузгодженості соціального законодавства України. 

Практичні проблеми систематизації соціального законодавства 

України, на нашу думку, прямо випливають із чинного стану соціального 

законодавства України, а також останньої невдалої спроби систематизації 

соціального законодавства України. Отже, до них належать наступні: 

1) невдалі попередні спроби систематизації соціального законодавства 

України, обумовлені об’єктивними обставинами; 
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2) застарілість окремих нормативно-правових актів соціального 

законодавства України, що може в майбутньому ускладнити його 

систематизацію.  

Щодо першої проблеми, то варто погодитись із І.В. Новосельською у 

тому, що створення в Україні нових кодексів і перероблення наявних не 

супроводжується проведенням глибокої кодифікації. Дослідницею 

наводяться наступні аргументи: по-перше, відсутній єдиний підхід до 

процесів кодифікації, завдяки чому різні кодекси та закони 

взаємодоповнювалися б; по-друге, відсутнє опрацювання всіх законів, що 

передують кодифікованим нормативно-правовим актам, а також тих, які 

мають прийматися після кодифікації; по-третє, кодифікаційні процеси 

розгортаються всупереч розумінню кодифікації як утворення якісно нового 

рівня законодавства, котрий досягається завдяки докорінному переробленню 

чинних нормативних положень [11, с. 44]. У контексті кодифікації 

соціального законодавства наявність даних проблем проявляється у тому, що 

наразі залишається невстановленим вичерпний перелік нормативно-правових 

актів соціального законодавства, а також не визначено, які нормативно-

правові акти мають стати основою Кодексу України про соціальний захист 

(Соціального кодексу України або Кодексу соціального забезпечення 

України). Також незрозуміло, яким саме чином буде здійснюватись 

кодифікація соціального законодавства. Беручи до уваги положення проекту 

Соціального кодексу України №2311 від 15.02.2013 [17], проблематично 

встановити якою була методологія кодифікації, застосована авторами.  

Це ж знаходить свою підтримку і в науковій літературі. Зокрема 

Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк, а також О.В. Тищенко теж звернули увагу на 

те, що даний проект не зміг вирішити проблеми систематизації законодавства 

України у сфері соціального забезпечення, оскільки авторам не вдалось 

уникнути проблем, пов’язаних насамперед з методологією кодифікаційної 

діяльності [58;14]. В пояснювальній записці до проекту [17] зазначено 

перелік нормативно-правових актів, які лягли в його основу, проте очевидно, 
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що автори здійснили вибіркову кодифікацію їх положень, в результаті якої 

лише окремі норми потрапили б до змісту кодифікованого нормативно-

правового акта, а усі наведені у пояснювальній записці нормативно-правові 

акти зберегли б свою чинність. Із даного приводу І.В. Спасібо-Фатєєва 

слушно зазначила, що в наших реаліях за кожним кодексом або «навздогін» 

готується пакет законів і підзаконних актів, або поряд із кодексом 

продовжують діяти й ті закони, які фактично «увійшли» в кодекс. Більше 

того, це відбувається без їх переробки, а іноді навіть до кодексу потрапляють 

закони в попередній редакції, як це вийшло з деякими статтями 

Господарського кодексу України [256, с. 64]. За висновком спеціалізованого 

комітету Верховної Ради України проект Соціального кодексу України № 

2311 від 15.02.2013 [17] за багатьма параметрами не відповідав вимогам, які 

ставляться до законодавчих актів у формі кодексів. Зокрема одним із 

недоліків було визначено недостатній рівень оновлення, узагальнення та 

систематизації нормативного матеріалу, оскільки в структурному відношенні 

проект було складено із штучно об’єднаних та належним чином не 

опрацьованих законодавчих актів. Окрім того, проект не врахував низку змін 

соціального законодавства.  

Як із даного приводу відзначили М.А. Дейнега та С.О. Обозна, 

розробка Соціального кодексу України потребує врахування таких аспектів: 

відповідність засад формування структури кодексу завданням систематизації 

соціального законодавства України; цілісність і послідовність кодифікації; 

запропоновані нововведення щодо правового регулювання відносин у сфері 

соціального забезпечення мають бути доцільними та коректними [73, с. 172]. 

Проект Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013 [17] даним 

критеріям не відповідав. Аналіз його змісту дозволяє виділити ще ряд 

недоліків. Одним із питань, на які звертають увагу фактично усі дослідники 

його змісту, є те, що у ньому відсутній чіткий системний підхід щодо поділу 

на загальну та спеціальну частини. Автори віднесли до загальної частини 

основи загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
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соціального обслуговування, хоча цей структурний елемент об’єктивно має 

бути віднесений до спеціальної частини. Окрім того, О.В. Тищенко відзначає, 

що в загальній частині проекту Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 [17] запропоновано перелік державних стандартів та гарантій, 

норми щодо яких розміщені непослідовно. Зокрема серед основних 

державних гарантій, які визначаються виключно законами, відсутній 

гарантований Конституцією України прожитковий мінімум, незважаючи на 

те, що у подальшому змісті проекту Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 [17] дане поняття застосовується [14, с. 67]. Отже, до причин, з 

яких даний законопроект так і не було прийнято, також варто віднести 

алогічність його змісту та структури. 

Проаналізуємо недоліки, через які попередні спроби систематизації 

соціального законодавства України були невдалими, з метою їх недопущення 

при здійсненні наступної систематизації соціального законодавства України.  

1. Авторами проекту Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 [17] було обрано хибну методологію систематизації соціального 

законодавства. 

Незважаючи на те, що при розробці проекту Соціального кодексу 

України № 2311 від 15.02.2013 [17] автори використали норми великої 

кількості нормативно-правових актів, їх зведення у рамках єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта було здійснено доволі сумнівно. 

Ними було взято по декілька норм із різних нормативно-правових актів та 

зведено їх до єдиного змісту. Очевидно, що кодифікація соціального 

законодавства мала б врахувати повний зміст нормативно-правових актів 

соціального законодавства, а не лише окремі їх норми. Як нами відзначалось 

раніше, на нашу думку, зміст книг кодифікованого нормативно-правового 

акта може бути сформовано схожим чином, як це здійснено в Соціальному 

кодексі Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16], оскільки у вітчизняних умовах має 

бути здійснена повна, а не часткова кодифікація. Ми вважаємо, що, авторам 

майбутнього Кодексу України про соціальний захист варто визначитись із 
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структурою такого нормативно-правового акта у спосіб, запропонований 

нами раніше. 

2. Прийняття Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013 [17] 

не відповідало цілям кодифікації. 

Прийняття кодифікованого нормативно-правового акта такого змісту 

не призвело б до зменшення кількості нормативно-правових актів 

соціального законодавства, оскільки вони мали б зберегти свою чинність. 

Очевидно, що зміст Кодексу України про соціальний захист повинен бути 

таким, щоб максимально повно урегулювати сферу соціального захисту 

населення, і у даному контексті основна мета кодифікації полягає у 

максимальному зменшення кількості нормативно-правових актів соціального 

законодавства. Саме тому законодавцю при розробці проекту Кодексу 

України про соціальний захист потрібно врахувати якомога більшу кількість 

норм, які будуть перероблені та зведені в логічно узгоджений нормативно-

правовий акт. 

3. Авторами було обрано помилкову структуру систематизованого 

нормативно-правового акта соціального законодавства. 

Як нами встановлено, до загальної частини проекту Соціального 

кодексу України № 2311 від 15.02.2013 [17] було віднесено норми, які мали 

бути складовою спеціальної частини. Окрім того, положення законопроекту 

характеризувались алогічністю та не були уніфіковані із іншими актами 

соціального законодавства. Таким чином, структура Кодексу України про 

соціальний захист має включати: загальну частину, що міститиме такі норми: 

визначення основних термінів; встановлення того, що є соціальним 

законодавством та які складові його формують; перелік усіх напрямів 

соціального захисту, на які можуть претендувати громадяни України; перелік 

груп громадян, соціальний захист яких здійснюється в інакшому порядку, 

аніж Кодексом України про соціальний захист (у спеціальному порядку); 

спеціальну частину, яка повинна складатись із книг, кожна із яких буде 

присвячена окремому виду соціального захисту населення. 
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Наступною практичною проблемою систематизації соціального 

законодавства України є його застарілість. Аналіз соціального законодавства 

України свідчить про те, що велику кількість нормативно-правових актів 

було прийнято в перші роки після проголошення незалежності України. 

Зокрема звернемо увагу на такі нормативно-правові акти, як закони України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-XII [244], «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 

1788-XII [1], «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 

2811-XII [2], «Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» 

від 22.10.1993 № 3551-XII [3], «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 

3721-XII [4]. Незважаючи на те, що дані нормативно-правові акти 

приймались органом законодавчої влади нашої держави, в їх змісті 

зберігались елементи радянської пільгової системи соціального захисту 

населення. І навіть на сьогоднішній день у чинному соціальному 

законодавстві зберігаються положення, які вже давно втратили актуальність. 

Наприклад, Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [257] все 

ще передбачено норми щодо права військовослужбовців на першочергове 

встановлення домашніх телефонів. Іншим прикладом, який наводиться у 

юридичній літературі, є пункт 13 статті 9 Закону України «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], яким передбачено, що особи, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, мають право на 

першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за 

рахунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою України, повному 

кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей, що спільно проживають з 

ними, приватизаційних майнових сертифікатів [8, с. 189]. Наведене означає, 

що у разі здійснення систематизації соціального законодавства, такі норми не 

мають потрапити до змісту нового кодифікованого нормативно-правового 
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акта. Законодавцю необхідно провести експертизу чинного соціального 

законодавства на предмет відповідності передбачених видів соціального 

захисту вимогам часу. 

Таким чином, у процесі дослідження нами був встановлений ряд 

теоретичних та практичних проблем систематизації соціального 

законодавства в Україні. На нашу думку, вирішення зазначених проблем є 

схожим, оскільки кінцевою метою усіх заходів є систематизація соціального 

законодавства.  

Отже, вирішення теоретичних та практичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні ми вбачаємо у наступному: 

1) у прийнятті Кодексу України про соціальний захист. 

На наше переконання, кодифікований нормативно-правовий акт у сфері 

соціального захисту населення має отримати назву Кодексу України про 

соціальний захист. Даний момент є принциповим, оскільки всі альтернативні 

варіанти призведуть до того, що зміст нормативно-правового акта не 

відповідатиме його назві. Назва «Соціальний кодекс України» не є в даному 

контексті вдалою, адже у такому разі даний нормативно-правовий акт 

повинен урегульовувати широкий комплекс правовідносин, які відповідають 

характеристиці «соціальний». Назва «Кодекс соціального забезпечення», на 

нашу думку, також сумнівна у тому аспекті, що соціальне забезпечення є 

складовою соціального захисту. Тому, коли сфера правового регулювання 

кодифікованого нормативно-правового акта буде обмежена виключно 

правовідносинами соціального забезпечення, інші підгалузі соціального 

захисту будуть урегульовуватись великою кількістю нормативно-правових 

актів соціального законодавства. В результаті така систематизація не буде 

ефективною. Отже, Кодекс України про соціальний захист стане саме тим 

нормативно-правовим актом, який дозволить законодавцю досягнути усіх 

цілей систематизації соціального законодавства України; 
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2) законодавець має максимально уважно підійти до структури 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення. 

На нашу думку, при виборі структури Кодексу України про соціальний 

захист вітчизняний законодавець міг би спиратись на Європейський кодекс 

соціального забезпечення (ETS № 139) від 06.11.1990 [232] або ж на 

Соціальний кодекс Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16]. Як засвідчив наш 

аналіз, структурним елементам даних нормативно-правових актів 

відповідають окремі законодавчі акти законодавства України. Таким чином, 

запозичивши структуру таких нормативно-правових актів, вітчизняний 

законодавець міг би визначити коло нормативно-правових актів, які 

підлягатимуть кодифікації. А це, в свою чергу, допомогло б вирішити ряд 

проблем, пов’язаних із тим, які саме нормативно-правові акти мали бути 

перероблені та зведені в єдиний логічно узгоджений нормативно-правовий 

акт. Очевидно, що при кодифікації соціального законодавства потрібно 

врахувати повний зміст нормативно-правових актів соціального 

законодавства, а не лише окремі їх норми; 

3) у змісті Кодексу України про соціальний захист повинні бути 

визначені усі термінологічні неузгодженості, притаманні соціальному 

законодавству України. 

На сьогодні ряд нормативно-правових актів соціального законодавства 

містять термінологію, яка має важливе значення для усієї сфери. При цьому 

одні і ті ж терміни у різних нормативно-правових актах можуть визначатись 

по-різному. У даній роботі нами відзначалось, що поступово законодавець 

фактично вирішив дану проблему, проте у разі проведення систематизації 

соціального законодавства України, вона знову актуалізується. На нашу 

думку, в Кодексі України про соціальний захист необхідно визначити усі 

ключові для даної сфери терміни, а в інших нормативно-правових актах 

соціального законодавства (якщо вони збережуть чинність) встановити 
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бланкетні норми щодо відповідних положень Кодексу України про 

соціальний захист; 

4) Кодекс України про соціальний захист має стати єдиним 

нормативно-правовим актом соціального законодавства.  

Нами встановлено, що зміст Соціального кодексу України №2311 від 

15.02.2013 [17] не відповідав цілям кодифікації, тож прийняття 

кодифікованого нормативно-правового акта такого змісту не призвело б до 

зменшення кількості нормативно-правових актів соціального законодавства, 

оскільки вони мали б зберегти свою чинність. Отже, зміст Кодексу України 

про соціальний захист повинен бути таким, щоб максимально повно 

урегулювати сферу соціального захисту населення. У даному контексті 

необхідно максимально зменшити кількість нормативно-правових актів 

соціального законодавства. Саме тому законодавець при розробці Кодексу 

України про соціальний захист має врахувати якомога більшу кількість норм, 

які будуть перероблені та зведені в логічно узгоджений нормативно-

правовий акт; 

5) до змісту Кодексу України про соціальний захист не мають увійти 

застарілі норми. 

Таким чином, у процесі аналізу теоретичних та практичних проблем 

систематизації соціального законодавства в Україні нами встановлено, що 

вони мають спільні передумови: по-перше, недосконалість соціального 

законодавства України; по-друге, помилки законодавців при попередніх 

спробах здійснення систематизації соціального законодавства. При 

здійсненні систематизації соціального законодавства законодавець має 

врахувати усі зазначені особливості. Передусім варто пам’ятати, що 

соціальне законодавство України становить велика кількість нормативно-

правових актів і першочерговою задачею систематизації є їх зменшення. Ряд 

нормативно-правових актів є об’єктивно застарілими і їх потрібно вилучити 

при проведенні систематизації. У даному підрозділі нами було 

запропоновано деякі принципові моменти, які обов’язково мають бути 
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враховані при проведенні систематизації, а саме: форма систематизації; назва 

кодифікованого нормативно-правового акта; його структура.  

 

4.3 Зарубіжний досвід систематизації соціального законодавства в 

Україні та напрями запозичення у національне соціальне законодавство 

 

Ще з моменту проголошення незалежності Україна в питаннях 

удосконалення національного законодавства спирається на досвід зарубіжних 

держав. На початкових етапах незалежності таким зразком для вітчизняного 

законодавця слугувало законодавство Російської Федерації, оскільки в основі 

законодавства обох держав були радянські нормативно-правові акти. Проте 

після визначення у постанові Верховної Ради України «Про основні напрями 

зовнішньої політики України» від 02.07.1993 № 3360-XII [258] напряму на 

інтеграцію з Європейським Союзом як одного із ключових шляхів 

зовнішньополітичного курсу України вітчизняний законодавець почав все 

частіше звертатись до законодавчого досвіду провідних країн Європи. Саме 

тому поступово кількість нормативно-правових актів, розроблених із 

урахуванням досвіду європейських держав та вимог, поставлених перед 

Україною Європейським Союзом, зростала. Україна вже кілька десятиліть не 

лише перманентно адаптує національне законодавство до європейських 

вимог, а й регулярно отримує допомогу від європейських держав у питаннях 

законодавства. Зокрема європейські партнери України надають консультації 

вітчизняному законодавцю щодо оптимізації національного законодавства, 

окрім того, наша держава часто залучає іноземних фахівців до участі у 

реформуванні різноманітних сфер. У даному контексті соціальна сфера 

України не є винятком. Закони України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63], «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 
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1057-IV [233], «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237] та багато 

інших нормативно-правових актів соціального законодавства мають аналоги 

у інших державах, а їх розробка здійснювалась із урахуванням досвіду таких 

країн. Вітчизняні науковці регулярно вивчають досвід зарубіжних держав у 

контексті пошуку шляхів удосконалення національного законодавства 

України, а питання систематизації соціального законодавства в Україні 

найчастіше розглядаються у контексті позитивного досвіду законодавців 

інших країн. 

Наукові дискусії щодо необхідності систематизації соціального 

законодавства в Україні не втрачають актуальності фактично все останнє 

десятиліття. Ще до розробки проекту Соціального кодексу України [17], який 

так і не було прийнято, на науковому рівні більшість думок вчених зводилась 

до того, що прийняття кодифікованого нормативно-правового акта у 

соціальній сфері могло б позитивним чином вплинути на вирішення 

більшості проблем соціального законодавства, адже на сьогодні в Україні 

функціонує занадто масштабний комплекс нормативно-правових актів, 

покликаних забезпечувати соціальний захист населення [8, с. 189], при цьому 

їх кількість із часом не зменшилась (порівняно недавно було прийнято Закон 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII [253]), хоча ключові для цієї сфери 

нормативно-правові акти були прийняті на межі ХХ та ХХІ століття. Основна 

аргументація щодо актуальності даного напряму вирішення проблем 

соціального законодавства України полягає у тому, що систематизовані 

нормативно-правові акти наразі функціонують у багатьох країнах світу, які 

досить часто розглядаються вітчизняними вченими як зразок для України у 

питаннях реформування законодавства. Зокрема у Франції чинним є Кодекс 

соціального забезпечення 1956 року (Code de la sécurité sociale) [15], а в 

Федеративній Республіці Німеччина –  Соціальний кодекс (Sozialgesetzbuch) 

1989 року із змінами, внесеними законом від 16 грудня 1997 року у процесі 
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реформування пенсійного страхування [16]. Дані приклади найчастіше 

наводяться вітчизняними науковцями як певні зразки для проведення 

систематизації соціального законодавства в Україні. У свою чергу, після 

розробки проекту Соціального кодексу України [17] систематизація 

соціального законодавства в Україні на основі позитивного досвіду 

зарубіжних країн стала розглядатись на науковому рівні як пріоритетний та 

найбільш перспективний напрямок. 

Саме тому дослідження питань, пов’язаних із зарубіжним досвідом 

систематизації соціального законодавства в Україні та напрямів його 

запозичення у національне соціальне законодавство, є актуальним. По-перше, 

вивчення даних питань має теоретичне та законодавче підґрунтя, адже 

вітчизняний законодавець часто користується досвідом зарубіжних країн при 

розробці нового законодавства, при цьому ряд країн світу вже провели 

систематизацію соціального законодавства. По-друге, у вітчизняній науці 

наявний ряд праць, у яких запозичення зарубіжного досвіду систематизації 

соціального законодавства розглядається як пріоритетний напрямок її 

проведення. Серед науковців, які здійснили відповідні дослідження, 

відзначимо внесок таких, як О.В. Борисюк, Т.В. Гавронська, Г.В. Григораш, 

Т.Ф. Григораш, О.І. Грициняк, І.В. Жиглей, М.М. Любецька, Л.О. Нікілєва, 

І.В. Новосельська, В.Я Олійник, О.В. Романець, Т.В. Салькова, Б.І. Сташків, 

І.Т. Субачов, О.В. Тищенко, О.В. Чернявська, М.М. Шумило, Є.П. Яригіна, 

Л.В. Ярова та багатьох інших. Але при цьому варто враховувати, що в 

працях, присвячених зарубіжному досвіду систематизації соціального 

законодавства, досить часто ігнорується виділення конкретних напрямів 

запозичення у національне соціальне законодавство. Саме тому дослідження 

даного питання не втрачає своєї доцільності. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що на даному етапі в світі є не 

так багато держав, які провели систематизацію соціального законодавства, і 

їх досвід може бути корисним для запозичення іншими державами. Так, 

однією із країн, у яких була проведена систематизація соціального 
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законодавства, є Болгарія. Звернення до досвіду Болгарії важливе з 

наступних причин: по-перше, досвід Болгарії є актуальним для України 

передусім із огляду на те, що дана держава – член Європейського Союзу; по-

друге, Болгарія одна із небагатьох країн-членів Європейського Союзу 

здійснила кодифікацію соціального законодавства ще до вступу цієї держави 

до ЄС. 

Так, 1999 року у Болгарії було прийнято Кодекс обов’язкового 

громадського страхування, який у 2003 році було перейменовано в Кодекс 

соціального страхування (Кодекс за социално осигуряване) [259]. За своїм 

змістом даний нормативно-правовий акт відрізняється від Європейського 

кодексу соціального забезпечення (переглянутого) (ETS № 139) від 

06.11.1990 [232], адже його зміст присвячено регулюванню доволі вузького 

кола питань. Наводячи приклади із соціального законодавства України, 

першочергово відзначимо, що зміст Кодексу соціального страхування 

Болгарії (Кодекс за социално осигуряване) [259] схожий одразу з декількома 

нормативно-правовими актами українського законодавства, зокрема з 

нормами законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63] та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-III [250]. Зміст цього нормативно-правового акта 

нараховує 355 статей, тобто значно більше, ніж у кожному із перерахованих 

актів соціального законодавства України. Це свідчить про те, що 

законодавство про соціальне страхування досконаліше систематизоване саме 

в Болгарії, адже один нормативно-правовий акт вміщує норми, які в Україні 

визначено в нормах одразу кількох законів.  

Варто враховувати те, що Кодекс соціального страхування Болгарії 

(Кодекс за социално осигуряване) [259] не є єдиним кодифікованим актом 

цієї держави в соціальній сфері. Окрім нього, в 2006 році було прийнято 

Податково-страховий процесуальний кодекс (Данъчно-осигурителен 
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процесуален кодекс) [260], яким визначено правове регулювання сплати, 

акумулювання та контролю за обов’язковими соціальними страховими 

внесками. Даний нормативно-правовий акт є значно ближчим до 

Податкового кодексу України [261], аніж до будь-якого іншого акта 

українського соціального законодавства. Водночас окремі норми, зокрема 

присвячені питанням страхового стажу та розміру допомоги, є близькими до 

тих, які визначено в Законі України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62]. Це обумовлено тим, 

що сама система соціального захисту населення в Болгарії відрізняється від 

української моделі. Ті функції, які в Україні виконує система державного 

соціального страхування, в Болгарії покладено на податкову систему. Тому 

прийняття такого нормативно-правового акта в Болгарії є об’єктивною 

необхідністю, в той час як в Україні відповідні положення визначено саме в 

Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [62].  

Звернемо увагу на те, що в самій Болгарії, незважаючи на наявність у 

соціальному забезпеченні двох кодексів, існує думка про те, що соціальне 

законодавство цієї країни не є кодифікованим. Зокрема М.М. Шумило 

посилається на висновки болгарських дослідників, які підкреслюють, що до 

змісту вищезазначених кодексів не віднесено регулювання багатьох 

важливих питань, зокрема питання медичного страхування, та ряду інших 

суспільних відносини у соціальній сфері, які регулюються іншими законами і 

правилами, а деякі взагалі не врегульовано [262, с. 188-189]. Із даного 

приводу зробимо висновок про те, що наявність у цій державі кількох 

кодексів і ряду інших нормативно-правових актів соціального законодавства 

не відміняє того, що сама систематизація соціального законодавства у цій 

країні все ж була проведена. Як ми зазначали, функції Кодексу соціального 

страхування Болгарії (Кодекс за социално осигуряване) [259] в Україні 

виконують щонайменше три законодавчих акти, а також велика кількість 

підзаконних нормативно-правових актів. А тому навіть запозичення такого 
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досвіду могло б позитивним чином відобразитись на стані соціального 

законодавства України. 

Отже, досвід систематизації соціального законодавства в Болгарії 

характеризується наступним особливостями: 

1) в Болгарії було прийнято одразу два кодифікованих нормативно-

правових акти в соціальній сфері: Кодекс соціального страхування (Кодекс за 

социално осигуряване) [259] та Податково-страховий процесуальний кодекс 

(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) [260]; 

2) за змістом Кодекс соціального страхування (Кодекс за социално 

осигуряване) [259] є близьким одразу до трьох нормативно-правових актів 

України, а необхідність прийняття Податково-страхового процесуального 

кодексу (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) [260] в Болгарії була 

обумовлена специфікою системи соціального захисту населення в цій 

державі; 

3) сутність систематизації соціального законодавства в Болгарії полягає 

в прийнятті двох кодифікованих нормативно-правових актів та 

функціонуванні ряду інших нормативно-правових актів соціального 

законодавства. 

Таким чином, систематизація соціального законодавства в Україні на 

основі болгарського досвіду могла бути проведена наступним чином: 

1) на основі законів України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [63] та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III [250] було б доцільно 

прийняти один кодифікований акт –Кодекс державного соціального 

страхування України, який об’єднав би положення даних нормативно-

правових актів; 

2) закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63] та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-III [250] та прийняті для їх виконання підзаконні 

нормативно-правові акти втрачають свою чинність; 

3) інші акти соціального законодавства України зберігають свою 

чинність і функціонують разом із Кодексом державного соціального 

страхування України. 

Підсумовуючи аналіз болгарського досвіду систематизації соціального 

законодавства, варто зробити висновок, що таку модель не можна віднести 

до найбільш прогресивних, адже в Болгарії залишається велика кількість 

нормативно-правових актів соціального законодавства. Проте прийняття 

двох кодифікованих актів дозволило об’єднати у змісті кожного по кількасот 

статей, а отже, застосування положень соціального законодавства стало 

значно зручнішим та практичнішим. Тому досвід систематизації соціального 

законодавства Болгарії було б доречно використати в Україні. 

Однією з країн, чий досвід систематизації соціального законодавства 

найчастіше досліджується вітчизняними науковцями, є Федеративна 

Республіка Німеччина. Інтерес до вивчення досвіду даної держави 

обумовлений наступними аспектами. По-перше, у ФРН функціонує 

Соціальний кодекс (Sozialgesetzbuch) [16], а також саме в Німеччині була 

проведена перша у світі кодифікація соціально-забезпечувального 

законодавства, коли в 1911 році була прийнята Постанова про імперське 

(державне) страхування, яка згодом отримала назву Соціального кодексу 

[262, с. 186]. По-друге, Соціальний кодекс (Sozialgesetzbuch) [16] є одним із 

тих зарубіжних нормативно-правових актів, на який першочергово 

посилаються вітчизняні науковці у пропозиціях щодо систематизації 

соціального законодавства України. По-третє, аналіз поки що єдиного 

розробленого проекту Соціального кодексу України [17] дозволяє зробити 

висновок, що його автори керувались не лише Європейським кодексом 

соціального забезпечення (переглянутим) (ETS № 139) від 06.11.1990 [232], а 
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й Соціальним кодексом Федеративної Республіки Німеччина 

(Sozialgesetzbuch) [16], оскільки дані нормативно-правові акти є структурно 

подібними. Отже, в перспективі вітчизняний законодавець також цілком 

вірогідно може скористатись даним зразком законодавства Німеччини при 

проведенні систематизації соціального законодавства України. 

Як нами відзначено, саме в Німеччині було проведено першу в світі 

кодифікацію соціально-забезпечувального законодавства. Постанова про 

імперське (державне) страхування, яка згодом отримала назву Соціального 

кодексу, на момент її прийняття була об’ємною, нараховувала шість книг, 

хоча ще не була кодексом. Проте зарубіжні і вітчизняні науковці, зокрема 

М.М. Шумило, розглядають саме цей нормативно-правовий акт у контексті 

систематизації соціального законодавства Німеччини [262, с. 186]. Тобто 

понад століття тому в даній державі вже функціонував кодифікований акт у 

соціальній сфері, який на сьогодні розглядається в Україні лише у контексті 

перспектив його прийняття. До речі, на цьому систематизація соціального 

законодавства Німеччини не завершилась, адже у післявоєнний період в 

Німеччині було проведено систематизацію соціального законодавства у її 

сучасному вигляді. Спочатку було сформульовано концепцію розвитку 

економіки, ідеологом якої став німецький економіст та політик, професор 

економіки університету Мюнстера і Кельнського університету Альфред 

Мюллер-Армак (Alfred Müller-Armack), який у 1946 році запровадив у 

науковий обіг термін «соціально-ринкова економіка». Сутність даної 

концепції і лягла в основу систематизації соціального законодавства 

Німеччини, адже вона полягала у гармонійному поєднанні максимальної 

економічної ефективності та соціальної справедливості для всіх та 

реалізовувалась на практиці шляхом максимального стимулювання особистої 

ініціативи і колективної відповідальності. На основі цієї концепції і 

відбувалось подальше реформування соціальної сфери. Систематизація 

німецького законодавства включала не лише прийняття Соціального кодексу 

(Sozialgesetzbuch) [16], а й комплекс інших рішень. Так, окрім розробки 
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концепції, яка лягла в основу нового соціального законодавства Німеччини, у 

1953 році було створено спеціалізований суд, який розглядав спори у сфері 

соціального забезпечення, і його судова практика сприяла виявленню 

прогалин і колізій у соціальному законодавстві та підготувала емпіричну 

базу для проведення широкомасштабної реформи соціальної сфери [262, с. 

186-187]. Уже в 1969 році було напрацьовано концепцію кодифікації усього 

соціально-забезпечувального законодавства. На відміну від 1911 року, коли 

внаслідок систематизації соціального законодавства було прийнято 

Постанову про імперське (державне) страхування, систематизація 

соціального законодавства Німеччини 1969 року включала прийняття 

комплексу нормативно-правових актів. Головною подією стало прийняття 

Соціального кодексу (Sozialgesetzbuch) [16], структуру якого було 

сформовано з книг, кожна із яких є своєрідним кодексом одного з інститутів 

соціального забезпечення. Станом на сьогодні Кодекс налічує 12 книг, які 

об’єднують 2 251 статтю. При цьому прийняття усіх книг Соціального 

кодексу (Sozialgesetzbuch) [16] було суттєво розтягнуто у часі. Якщо Книга І 

набула чинності 01 січня 1976 року, то Книга ХІІ – 1 січня 2005 року, а отже, 

систематизація соціального законодавства Німеччини тривала 29 років. 

Наразі структуру даного нормативно-правового акта складають наступні 

книги: Книга І «Загальна частина» (1976 рік), Книга ІІ «Базовий соціальний 

захист осіб, що знаходяться у пошуку роботи» (2005 рік), Книга ІІІ 

«Підтримка праці» (1998 рік), Книга ІV «Загальні приписи щодо соціального 

страхування» (1977 рік), Книга V «Законне страхування на випадок хвороби» 

(1989 рік), Книга VІ «Законне пенсійне страхування» (1992 рік), Книга VІІ 

«Законне страхування від нещасних випадків» (1997 рік), Книга VІІІ 

«Допомога дітям і молоді» (1990-1991 рік), Книга ІХ «Реабілітація й 

інтеграція інвалідів» (2001 рік), Книга Х «Соціально-адміністративні 

процедури і захист соціальних даних» (2001 рік), Книга ХІ «Соціальне 

страхування на випадок необхідного догляду», Книга ХІІ «Соціальна 

допомога» (2005 рік). При цьому Книги І і Х становлять Загальну частину, а 
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книги ІІ-ІХ, ХІ і ХІІ – Особливу частину Соціального кодексу 

(Sozialgesetzbuch) [16]. Як відзначає Б.І. Сташків, із точки зору законодавчої 

техніки книги Особливої частини не становлять єдине ціле, адже у 

відповідності з § 68 Книги І до Особливої частини належать й інші закони, 

що не включені до Соціального кодексу [13, с. 204-205].  

Так, окрім Соціального кодексу, в країні також функціонує велика 

кількість законів, які мають або часткове відношення до права соціального 

забезпечення, або відтворюють особливості правового регулювання у тій чи 

іншій сфері, а саме: «Про соціальний захист фермерів», «Про розвиток 

індивідуальної освіти», «Про допомогу батькам та батьківські відпустки», 

«Про допомогу жертвам війни», «Про профілактику і боротьбу з 

інфекційними захворюваннями», «Про соціальне страхування самозайнятих 

митців та літераторів», «Про медичне страхування фермерів», «Про 

соціальний суд», «Про нагляд над страховими компаніями», «Про договір 

страхування» та багато інших нормативно-правових актів [262, с. 187].  

Тобто Соціальний кодекс у своєму змісті визначає, якою є система 

соціального захисту населення, а спеціальні нормативно-правові акти, у свою 

чергу, врегульовують окремі складові цієї системи. Сьогодні в Україні 

соціальне законодавство також становить масштабна система нормативно-

правових актів, тому дослідження досвіду систематизації соціального 

законодавства в Федеративній Республіці Німеччина є особливо актуальним 

для України. 

Так, систему нормативно-правових актів соціального законодавства в 

Україні на сьогодні формують такі закони України: «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII [244], 

«Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про статус 

ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII 

[3], «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4], «Про 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62], «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III [236], «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 

2109-III [237], «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV [63], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [233], «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-

IV [238] та ряд інших нормативно-правових актів. Вищезазначені 

нормативно-правові акти за своїм змістом відповідають книгам Соціального 

кодексу (Sozialgesetzbuch) [16] Федеративної Республіки Німеччина. У разі 

проведення в Україні систематизації соціального законодавства за німецьким 

зразком, кожен із них був би трансформований у складові Кодексу України 

про соціальний захист. Але при цьому варто враховувати, що ряд 

нормативно-правових актів, які закріплюють питання соціального захисту 

окремих категорій громадян, не могли б бути кодифіковані. Наприклад, 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [257] було б доцільно розглядати 

як самостійний нормативно-правовий акт, враховуючи те, що соціальний 

захист військовослужбовців в Україні кардинально відрізняється від 

соціального захисту інших громадян. Також варто зазначити, що ряд 

нормативно-правових актів, які урегульовують функціонування окремих 

сфер публічної служби, також визначають спеціальні порядки соціального 

захисту їх працівників (закони України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [263], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 

[264], «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [265], «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [266], «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [267] та інші). Тому при здійсненні 

кодифікації такі нормативно-правові акти мають зберегти свою чинність. 
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Аналізуючи зміст окремих книг Соціального кодексу (Sozialgesetzbuch) 

[16], звернемо увагу на те, що даним нормативно-правовим актом 

здійснюється регулювання не лише регулювання питань, пов’язаних 

безпосередньо із соціальним захистом населення, а й інших прав та свобод 

людини і громадянина, чия сутність має зв’язок із терміном «соціальний». 

Наприклад, у Книзі І «Загальна частина» Соціального кодексу 

(Sozialgesetzbuch) [16] встановлено, що особи, які беруть участь у трудовій 

діяльності, мають право на кваліфіковану консультацію, допомогу у пошуках 

робочого місця, сприяння державних органів у професійній підготовці чи 

перепідготовці, а також на економічний захист у випадку безробіття [268, с. 

44]. Тобто даний нормативно-правовий акт поширює свою дію не лише на ті 

правовідносини, які в Україні охоплюються соціальним законодавством, а й 

урегульовує усі соціальні сфери. Наприклад, для регламентації зазначених 

вище питань в Україні було прийнято Закон України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [251], окремі норми якого, як і норми 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], також можуть бути включені до Кодексу 

України про соціальний захист. 

Різні науковці звертають увагу на те, що зміст Соціального кодексу 

(Sozialgesetzbuch) [16] має й інші особливості. Наприклад, автори 

навчального посібника «Системи соціального страхування зарубіжних 

країн», здійснивши аналіз Книги V «Законне страхування на випадок 

хвороби», акцентували увагу на тому, що дана структурна одиниця 

Соціального кодексу (Sozialgesetzbuch) [16] включає регулювання наступних 

виплат:  

1) виплат для підтримання здоров’я;  

2) виплат для профілактики стоматологічних захворювань (у тому 

числі в дитячих садках і школах), профілактичних заходів у лікарів-
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спеціалістів, включаючи забезпечення лікарськими засобами, а також 

системи профілактичних заходів для жінок;  

3) виплат для ранньої діагностики захворювань;  

4) виплат на лікування захворювань;  

5) допомоги з непрацездатності в розмірі 80 % від загальної суми 

заробітної плати за відрахуванням всіх податків, починаючи з сьомого тижня 

непрацездатності внаслідок хвороби;  

6) виплат по догляду за тяжкохворим, що передбачають фінансування 

25 візитів на місяць (кожен тривалістю 1 годину);  

7) допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, включаючи лікарський 

контроль і забезпечення лікарськими засобами, а також надання фінансової 

допомоги під час та після вагітності;  

8) сімейної допомоги для дружини і дітей застрахованих [269, с. 34-36]. 

Зміст даної складової Кодексу близький до змісту законів України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62] та «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII [253]. Тобто із цього 

випливають наступні висновки: по-перше, у разі систематизації соціального 

законодавства України за німецьким досвідом, норми зазначених вище 

нормативно-правових актів сформують один розділ (книгу) Кодексу; по-

друге, удосконалення національного правового регулювання питань, 

пов’язаних із медичним обслуговуванням населення, можна здійснити у два 

способи: шляхом внесення змін до законів України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62] та «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 

19.10.2017 № 2168-VIII [253], шляхом прийняття Кодексу України про 

соціальний захист та визначення у його змісті норм, розроблених із 

урахуванням позитивного досвіду Федеративної Республіки Німеччина. 
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У свою чергу, М.М. Любецька здійснила аналіз Книги VІІІ Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] «Допомога дітям і молоді». Нею, 

зокрема, звертається увага на те, що параграфом 2 цієї Книги передбачається 

надання молодим людям та їхнім сім’ям соціальних послуг, які мають 

консультативний характер. Їх здійснюють переважно громадські організації, 

а для об’єктів цих послуг існує право добровільності й вибору. Згідно з 

положеннями цього структурного підрозділу молодь у Німеччині претендує 

на надання притулку неповнолітнім, вилучення їх з сім’ї при загрозі 

небезпеки, захист прийомних дітей, посередництво в процесі усиновлення 

тощо. До соціальних послуг інституту допомоги сім’ям та молоді належать: 

соціальна робота з молоддю, превентивний захист дітей та молодих людей 

від шкідливого впливу; сприяння вихованню в сім’ї; підтримка дітей у 

соціальних родинах впродовж дня та в дитячих закладах денного 

перебування; допомога у вихованні та інші послуги. При цьому головним 

завданням, визначеним у Книзі VІІІ «Допомога дітям і молоді», Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16], є підтримка сім’ї у її виховних 

функціях, а саме: сімейна освіта (готує молодих людей до подружніх 

відносин та спільного життя з дітьми, до співпраці з дитячим садком, групою 

продовженого дня, соціальною сім’єю, центром матерів); консультації із 

загальних питань виховання та розвитку молоді; сімейне дозвілля та 

відпочинок (особливо у проблемних родинах, при потребі включає патронаж 

дітей) [270, с. 111-112].  

Звернемо увагу на те, що в Україні прийнято соціальне законодавство, 

яке за змістом закріплює соціальні послуги, близькі до тих, що передбачені 

Книгою VІІІ «Допомога дітям і молоді» Соціального кодексу Німеччини 

(Sozialgesetzbuch) [16]. Це, зокрема, закони України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 

16.11.2000 № 2109-III [237], постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, 
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дітей та молоді» від 01.08.2013 № 573 [249], а також низка інших 

нормативно-правових актів. У даному контексті також звернемо увагу на те, 

що при проведенні систематизації за німецьким зразком положення даних 

нормативно-правових актів мають сформувати окремий розділ (книгу) 

Кодексу України про соціальний захист. Відповідно, іншим шляхом для 

впровадження німецького досвіду у вітчизняне законодавство є внесення 

змін до вищенаведених нормативно-правових актів. 

У Звіті про розподіл повноважень стосовно соціальних послуг між 

центральними органами влади та органами місцевого самоврядування у 

країнах Європи автори звернули увагу на те, що Книга ХІІ «Соціальна 

допомога» Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] фактично 

являє собою федеральний Закон «Про соціальну допомогу», у змісті якого 

були об’єднані усі соціальні положення, пов’язані із наданням соціальної 

допомоги населенню: мінімальні соціальні гарантії для окремих категорій 

населення (працездатних, молодих людей до 15 років, які живуть окремо від 

своїх батьків, людей пенсійного віку, які отримують занадто низьку пенсію); 

соціальна допомога для безпритульних, залежних осіб, осіб похилого віку та 

непрацездатних осіб [271, с. 17-18].  

В Україні схожі положення закріплені в нормах одразу декількох 

нормативно-правових актах, а саме в законах України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-

XII [244], «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-

IV [238] та інших. 

Таким чином, зробимо наступні висновки щодо специфіки досвіду 

систематизації соціального законодавства у Федеративній Республіці 

Німеччина: 
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1) у Федеративній Республіці Німеччина прийнято Соціальний кодекс 

(Sozialgesetzbuch) [16], тобто соціальне законодавство даної держави є 

систематизованим (кодифікованим); 

2) структуру Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] 

складають окремі книги, кожна із яких фактично являє собою окремий 

нормативно-правовий акт; 

3) незважаючи на наявність кодифікованого акта, у соціальній сфері 

зберегли свою чинність інші нормативно-правові акти соціального 

законодавства, тобто соціальне законодавство Федеративної Республіки 

Німеччина складають Соціальний кодекс та інші нормативно-правові акти 

соціального законодавства, які здійснюють регулювання окремих сфер 

соціального захисту. 

Порівнюючи у даному контексті соціальне законодавство України та 

соціальне законодавство Федеративної Республіки Німеччина, варто 

звернути увагу на те, що кожній із проаналізованих нами книг Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] відповідає певний нормативно-

правовий акт чи комплекс нормативно-правових актів національного 

законодавства. Тобто в аспекті врегулювання певних окремих соціальних 

сфер українське та німецьке законодавство є цілком співставними, проте 

систематизація все ж значно полегшує використання на практиці положень 

німецького соціального законодавства. 

У разі здійснення систематизації соціального законодавства в Україні 

на основі німецького досвіду, ключовими напрямом його запозичення буде 

прийняття Кодексу України про соціальний захист на основі Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16]. 

Так, Книгою І Кодексу України про соціальний захист, як і 

Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16], має бути «Загальна 

частина». У ній варто закріпити наступні питання: визначення основних 

термінів; по-друге, визначення того, що є соціальним законодавством (його 



 

 

334 

становлять Кодекс України про соціальний захист та інші акти соціального 

законодавства); визначення тих видів соціальної допомоги та соціальних 

послуг, на які можуть претендувати громадяни України. У нормах «Загальної 

частини» варто обов’язково чітко встановити, соціальний захист яких груп 

громадян здійснюється у спеціальному порядку, та закріпити посилання на 

них (закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [257], «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [263], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-

VII [264], «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [265], «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [266], «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [267]). 

Другу книгу Кодексу України про соціальний захист за прикладом 

Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] варто присвятити 

питанням соціальної допомоги безробітним. У такому разі Книга ІІ Кодексу 

України про соціальний захист матиме назву «Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття», а її зміст відповідатиме змісту 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III [250]. Відповідно, даний 

нормативно-правовий акт втратить чинність у зв’язку із тим, що його зміст 

увійде до структури Кодексу України про соціальний захист. Також 

необхідно частково включити до змісту даної книги положення Закону 

України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [251], а саме 

розділи IV «Сприяння зайнятості населення», V «Професійна орієнтація та 

професійне навчання», VI «Послуги з посередництва у працевлаштуванні», 

VIII «Безробіття». 

Книга ІІІ Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] має 

назву «Підтримка праці», а її зміст присвячено соціальним гарантіям 

працюючих осіб. Аналогічні спеціальні нормативно-правові акти у 

вітчизняному законодавстві відсутні, проте окремі норми закріплені у 

законодавстві про працю. Так, глава VIII Кодексу законів про працю України 
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[243] має назву «Гарантії і компенсації». На нашу думку, її зміст міг би лягти 

в основу Книги  ІІІ Кодексу України про соціальний захист, яку було б 

доцільно назвати «Гарантії і компенсації працівникам» чи «Соціальний 

захист працюючих осіб». 

Зміст Книги ІV Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] 

«Загальні приписи щодо соціального страхування» є близьким до змісту 

окремих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62]. Зокрема Книзі ІV 

Кодексу України про соціальний захист, на нашу думку, варто було б дати 

назву «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а до її змісту 

віднести положення наступних розділів Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62]: розділу I «Загальні положення», розділу II «Фонд соціального 

страхування України», розділу III «Права, обов’язки та відповідальність 

роботодавця як страхувальника і застрахованих осіб» та розділу VI 

«Контроль та нагляд у сфері соціального страхування». Інші положення 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [62] увійдуть до структури інших книг Кодексу 

України про соціальний захист за німецьким зразком. 

Книга V Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] 

«Законне страхування на випадок хвороби» відповідає змісту розділу IV 

«Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності» Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62]. У цьому розділі, з нашої точки зору, варто урегулювати 

питання, пов’язані із страхуванням осіб, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах і у 

випадку втрати працездатності, у тому числі і внаслідок професійних 

захворювань, претендують на соціальний захист від держави. 
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Положенням Книги VІ «Законне пенсійне страхування» Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] в українському законодавстві 

відповідають положення законів України «Про пенсійне забезпечення» від 

05.11.1991 № 1788-XII [1], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [233], «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63], тому у відповідній Книзі 

«Пенсійне забезпечення» Кодексу України про соціальний захист необхідно 

об’єднати усі норми, присвячені пенсійному забезпеченню громадян 

України. 

Зміст Книги VІІ «Законне страхування від нещасних випадків» 

Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] відповідає змісту 

розділу V «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 

1105-XIV [62]. Тому даний розділ міг би лягти в основу Книги VІІ Кодексу 

України про соціальний захист «Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

Окрему книгу Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] 

присвячено соціальному захисту дітей та молоді. Саме тому Книга VІІІ 

Кодексу України про соціальний захист «Державна соціальна допомога дітям 

і молоді», на нашу думку, має включити положення законів України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 

1768-III [236], а також вже згадуваної нами раніше постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Загального положення про центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 01.08.2013 № 573 [249]. 
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Книга ІХ «Реабілітація й інтеграція інвалідів» Соціального кодексу 

Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] урегульовує питання соціального захисту 

осіб із інвалідністю у Федеративній Республіці Німеччина. Звернемо увагу на 

те, що в Україні з цією метою функціонує одразу декілька нормативно-

правових актів. У першу чергу, відзначимо закони України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-

XII [244] та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV [238]. Також 

даному питанню присвячені окремі норми Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237]. 

Щодо Книги Х Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] 

«Соціально-адміністративні процедури і захист соціальних даних», то 

прийдемо до висновку, що аналогічний нормативно-правовий акт в Україні 

відсутній. Проте положення книг ХІ та ХІІ мають свої відповідники в 

українському законодавстві. Так, згідно з Книгою ХІ «Соціальне страхування 

на випадок необхідного догляду» в основу Книги Х Кодексу України про 

соціальний захист міг бути покладений Закон України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 

2168-VIII [253]. У такому разі Книга отримала б назву, аналогічну до назви 

Закону – «Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. 

Книга ХІІ Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] «Соціальна 

допомога» аналізувалась нами раніше. Зокрема відзначалось, що її зміст 

присвячено різноманітним видам соціальної допомоги різним верствам 

населення держави, які зазнали впливу факторів соціального ризику. Серед 

тих громадян України, які отримують специфічні соціальні послуги в 

Україні, можемо виділити ветеранів (ветеранів війн та праці) та громадян 

похилого віку. Отже, зміст Книги ХІ «Соціальна допомога» Кодексу України 

про соціальний захист міг би бути сформований на основі положень законів 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
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громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII [4] та «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 

3551-XII [3]. Але при цьому варто враховувати, що положення даної Книги 

можуть бути розширені й іншими видами соціальної допомоги іншим 

представникам населення, які її потребують.  

Підсумовуючи дослідження досвіду систематизації соціального 

законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зробимо висновок, що 

специфіка даної моделі полягає передусім у кодифікації соціального 

законодавства шляхом прийняття масштабного за об’ємом Соціального 

кодексу. Як нами встановлено у процесі дослідження, Соціальний кодекс 

Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16] містить норми, які в Україні закріплені в 

структурі кількох десятків нормативно-правових актів. Саме тому досвід 

Федеративної Республіки Німеччина найчастіше розглядається вітчизняними 

науковцями та ставиться в приклад національному законодавству. 

Проведення систематизації соціального законодавства за німецькою моделлю 

передбачало б два напрями: прийняття Кодексу України про соціальний 

захист, зміст якого був би сформований із чинних законів та підзаконних 

нормативно-правових актів; узгодження змісту Кодексу України про 

соціальний захист із іншими актами соціального законодавства, які не 

увійшли до його змісту. Саме тому, на нашу думку, даний спосіб 

систематизації є цілком реальним у вітчизняних умовах, він міг би бути 

реалізованим та був би значно ефективнішим, аніж проаналізована нами 

раніше болгарська модель. 

Останньою країною, досвід систематизації соціального законодавства 

якої має бути обов’язково проаналізованим, є Франція. Актуальність 

дослідження досвіду систематизації соціального законодавства у Франції є 

подібною до актуальності дослідження досвіду Федеративної Республіки 

Німеччина.                    По-перше, на науковому рівні Французьку Республіку 

називають країною з найбільшим досвідом кодифікації законодавства у 

Європі [262, с. 188]. По-друге, у Франції в соціальній сфері функціонують 
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Кодекс соціального забезпечення (Code de la sécurité sociale) [15] та Кодекс 

взаємного страхування (Code de la mutualité) [272], тобто соціальне 

законодавство Франції, на відміну від українського соціального 

законодавства, є кодифікованим. По-третє, Франція разом із Федеративною 

Республікою Німеччина є країнами, чий досвід систематизації соціального 

законодавства найчастіше досліджується вітчизняними науковцями. По-

четверте, досвід систематизації соціального законодавства Французької 

Республіки ліг в основу кодифікації законодавства у соціальній сфері 

фактично всіх колишніх колоній Французької Республіки на африканському 

континенті. Зокрема кодекси соціального страхування прийняті у таких 

країнах: Республіці Бенін, Буркіна-Фасо, Республіці Бурунді, Республіці 

Габон, Республіці Гвінея, Республіці Конго, Республіці Кот-д’Івуар, 

Республіці Мадагаскар, Республіці Малі, Республіці Сенегал, Республіці 

Того, Республіці Туніс [262, с. 189].Отже, усе вищенаведене у комплексі 

свідчить про те, що систематизація соціального законодавства Франції є 

актуальною для дослідження.  

Нормативно-правові акти соціального забезпечення Французької 

Республіки об’єднані в три групи: 1) закони; 2) регламентарні акти 

Президента і Уряду Франції, що приймаються тільки на підставі висновків 

Державної Ради; 3) прості декрети Прем’єр-Міністра [13, с. 203]. Серед 

законів, у першу чергу, варто відзначити Кодекс соціального забезпечення 

(Code de la sécurité sociale) [15]. Як відзначає М.М. Шумило, даний 

нормативно-правовий акт було прийнято ще в 1956 році в часи Четвертої 

республіки і він із змінами та доповненнями функціонує й донині. Як і 

Соціальний кодекс Німеччини, французький кодифікований акт соціального 

законодавства є об’ємним та містить 951 статтю [262, с. 188]. У Кодекс 

соціального забезпечення (Code de la sécurité sociale) [15] включені статті 

відомчих нормативних актів, а також основні положення судової доктрини. 

Його нормами врегульовано значну кількість суспільних відносин у сфері 

соціального захисту і його зміст постійно оновлюється. Як відзначає 
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Б.І. Сташків, за своєю структурою й порядком прийняття Кодекс соціального 

забезпечення Французької Республіки значно відрізняються від кодексів, що 

приймаються в Україні [13, с. 204]. Проте загалом зміст та структура даного-

нормативно-правового акта є схожою із структурою Соціального кодексу 

Німеччини (Sozialgesetzbuch) [16], зміст якого, як нами встановлено, 

відповідає кільком десяткам нормативно-правових актів законодавства 

України. Ним не охоплюється вся сфера соціального захисту, тому, окрім 

нього, паралельно функціонують інші закони та регламенти: Кодекс 

державної служби, Кодекс взаємного страхування, Трудовий кодекс, Кодекс 

цивільних і військових пенсій державної служби тощо [13, с. 204]. Також у 

Франції діє Кодекс взаємного страхування (Code de la mutualité) [272], який 

містить норми, що також регулюють соціальне забезпечення населення [11, с. 

44]. Тобто, по суті, раніше у даній роботі ми вже дійшли висновку, що така 

структура соціального законодавства могла б вирішити існуючі проблеми 

систематизації соціального законодавства України. Запропонована структура 

соціального законодавства України включала б Кодекс України про 

соціальний захист та інші акти соціального законодавства (закони України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

від 20.12.1991 № 2011-XII [257], «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [263], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [264], «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [265], «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [266], «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [267]). Французький досвід свідчить про те, що така 

структура дійсно могла бути б ефективною. 

У Кодексі соціального забезпечення Франції (Code de la sécurité sociale) 

[15] передбачено, що соціальне забезпечення дозволяє гарантувати захист 

працівників та членів їх сімей від будь-яких ризиків, які можуть позбавити їх 

можливості заробляти на життя [11, с. 44]. У змісті Кодексу соціального 

забезпечення Франції (Code de la sécurité sociale) [15] встановлено наступні 

види обов’язкового соціального страхування: страхування по хворобі у таких 
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страхових випадках, як тимчасова непрацездатність, материнство, 

включаючи вагітність й пологи, інвалідність, смерть; страхування від 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; страхування 

по старості, у тому числі забезпечення соціальними пенсіями; страхування на 

випадок безробіття і сімейне страхування [273, с. 104-105]. Перелік видів 

соціального захисту у Французькій Республіці та Федеративній Республіці 

Німеччина є по суті ідентичним. Це можна пояснити тим, що науковці 

об’єднують французьку та німецьку моделі соціального забезпечення в єдину 

франко-німецьку модель соціальної політики, яка характеризується високим 

рівнем декомодифікації та значною стратифікацією суспільства, тобто 

соціально орієнтованою ринковою економікою. Як зазначає О.І. Грициняк, у 

Франції та Німеччині державне втручання в соціальну сферу здійснюється 

шляхом прямого надання фінансової допомоги та регулювання ринків. 

Існують окремі соціальні програми для різних професійних і статусних груп 

залежно від сплачених трудових внесків і, відповідно, соціальна допомога 

виплачується пропорційно трудовим доходам особи і задовольняється через 

можливість компенсації ризику втрати доходу через страховий захист. 

Характерною рисою соціального забезпечення населення у Французькій 

Республіці та Федеративній Республіці Німеччина є «самоврядність» 

страхових кас, які спільно управляються власниками підприємств та 

профспілок, котрі репрезентують інтереси найманих працівників. Розмір 

гарантованих виплат по безробіттю залежить від трудового стажу, а термін 

виплат – від часу сплати страхових платежів, їх величини і віку працівника 

[274, с. 97]. Тобто в загальних рисах і Французька Республіка, і Федеративна 

Республіка Німеччина характеризуються ідентичними особливостями 

соціальної системи. Відповідно, систематизація соціального законодавства в 

обох країнах також була проведена схожим чином. В обох державах 

функціонує кодифікований нормативно-правовий акт та інші акти 

соціального законодавства. 
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Таким чином, французька модель систематизації соціального 

законодавства характеризується наступними особливостями: 

1) у Французькій Республіці прийнято Кодекс соціального 

забезпечення Франції (Code de la sécurité sociale) [15], а отже, систематизація 

соціального законодавства була проведена шляхом кодифікації; 

2) структура Кодексу соціального забезпечення Франції (Code de la 

sécurité sociale) [15] є близькою до німецького кодифікованого акта, оскільки 

її складають розділи, присвячені окремим видам соціального захисту; 

3) структура соціального законодавства Франції включає Кодекс 

соціального забезпечення Франції (Code de la sécurité sociale) [15] та інші 

акти соціального законодавства. 

Використання французької моделі систематизації соціального 

законодавства в Україні передбачало б здійснення тих самих заходів, які 

нами прогнозувались при аналізі німецької моделі: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта на основі тих 

актів соціального законодавства, які на сьогодні функціонують в Україні; 

2) узгодження змісту Кодексу України про соціальний захист із тими 

актами соціального законодавства, які збережуть свою чинність після 

проведення кодифікації. 

Отже, зробимо загальний висновок про те, що комплексне дослідження 

вітчизняними науковцями переважно соціального законодавства Французької 

Республіки і Федеративної Республіки Німеччина є цілком логічним, 

оскільки структура соціального законодавства обох держав подібна. Тому 

при виборі моделі систематизації соціального законодавства франко-

німецьку модель доцільного розглядати в комплексі. 

Щодо інших моделей систематизації соціального законодавства, 

відмінних від уже проаналізованих, відзначимо, що в Австралійській 

Республіці відсутній Соціальний кодекс, а систематизацію законодавства про 
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соціальне забезпечення було здійснено у формі інкорпорації [13, с. 204]. 

Закон про соціальне страхування Австралії (Social Security Act) [275] являє 

собою збірник норм соціального законодавства, об’єднаних у п’ять глав, 

кожна із яких складається з розділів, присвячених окремому виду 

соціального захисту населення (пенсійне страхування, страхування по 

хворобі, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, страхування на випадок безробіття тощо).  

Тому, ключова особливість австралійської моделі систематизації 

соціального законодавства полягає у тому, що в Австралії проведено 

інкорпорацію соціального законодавства. Зробимо висновок, що 

інкорпорація могла бути б доречним шляхом для систематизації соціального 

законодавства України із огляду на велику кількість нормативно-правових 

актів соціального законодавства в нашій державі. Таке об’єдання їх змісту не 

потребувало б перероблення та зведення правових норм, що містяться в 

різних актах, та узгодження їх змісту, а дозволило б об’єданати нормативно-

правові акти за галузевою ознакою.  

Отже, було б можливо прийняти: інкорпорований нормативно-

правовий акт державного соціального страхування; інкорпорований 

нормативно-правовий акт, що врегульовує соціальний захист дітей та сім’ї; 

інкорпорований нормативно-правовий акт, присвячений правам на 

соціальний захист осіб із інвалідністю, тощо. 

Таким чином, нами встановлено, що систематизація соціального 

законодавства України на основі зарубіжного досвіду могла би бути 

проведена у наступних напрямах: 

1. Часткова кодифікація соціального законодавства на основі 

болгарської моделі систематизації соціального законодавства. 

Даний напрям передбачає прийняття одного або декількох 

кодифікованих нормативно-правових актів, наприклад, Кодексу державного 

соціального страхування України, у якому будуть перероблені та зведені 
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правові норми законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63] та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-III [250]. У такому випадку система соціального 

законодавства України буде включати такий кодифікований нормативно-

правовий акт та комплекс інших нормативно-правових актів соціального 

законодавства.  

Зазначений напрям систематизації передбачає наступні особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта або 

кодифікованих нормативно-правових актів, які врегульовують певну сферу 

соціального захисту населення; 

2) інші акти соціального законодавства не втрачають свою чинність і 

функціонують разом із кодифікованим нормативно-правовим актом. 

2. Повна кодифікація соціального законодавства України на основі 

франко-німецької моделі систематизації соціального законодавства. 

Даний напрямок передбачає прийняття єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта – Кодексу України про соціальний захист. 

Раніше у даній роботі нами було наведено орієнтовну структуру такого 

нормативно-правового акта та спрогнозовано, норми яких нормативно-

правових актів могли б увійти до його змісту. Передбачається, що такий 

нормативно-правовий акт міг би об’єднати у своєму змісті норми законів 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

від 21.03.1991 № 875-XII [244], «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 

№ 1788-XII [1], «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 

2811-XII [2], «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

від 22.10.1993 № 3551-XII [3], «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 

3721-XII [4], «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
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23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III [236], «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237], «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63], «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [233], «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV [238] та ряду інших 

нормативно-правових актів. Їх положення мають бути об’єднані в окремі 

книги, кожну із яких буде присвячено окремому виду соціального захисту чи 

соціальній послузі. Водночас соціальний захист окремих категорій 

працівників буде продовжувати здійснюватись у спеціальному порядку. 

Зокрема норми, присвячені соціальному забезпеченню публічних 

службовців, все ще будуть закріплюватись у змісті законів України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991 № 2011-XII [257], «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [263], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [264], «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [265], «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [266], «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [267]. 

Таким чином, напрям систематизації соціального законодавства 

України на основі франко-німецького досвіду передбачає наступні 

особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта – Кодексу 

України про соціальний захист, який у своєму змісті об’єднає норми 

переважної більшості нормативно-правових актів соціального законодавства 

нашої держави; 
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2) норми соціального законодавства, які передбачають спеціальне 

соціальне забезпечення окремих категорій працівників (публічних 

службовців), не підлягають кодифікації; 

3) усі норми соціального законодавства внаслідок систематизації 

узгоджуються між собою, становлять єдину систему, в Кодексі України про 

соціальний захист встановлюються посилання на інші акти соціального 

законодавства, норми яких не було кодифіковано. 

3. Інкорпорація соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства. 

Реалізація інкорпорації соціального законодавства України є значно 

простішою, аніж його кодифікація. Якщо кодифікація потребує перероблення 

та зведення правових норм, що містяться в різних актах, у логічно 

узгоджений нормативно-правовий акт, то інкорпорація соціального 

законодавства України передбачає об’єднання змісту тих нормативно-

правових актів, які вже на сьогодні функціонують у нашій державі. 

Наприклад, закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [62], «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [63] та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-III [250] могли би бути інкорпоровані в один 

нормативно-правовий акт – Закон України «Про державне соціальне 

страхування України». Такі ж нормативно-правові акти могли би бути 

прийняті для регулювання інших питань. Наприклад, закони України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [2], «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 

1768-III [236] та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV [238] 

могли б бути інкорпоровані в Закон України «Про соціальний захист сімей та 

дітей»; закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
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інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII [244], «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-III [237] та «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

від 18.05.2004 № 1727-IV [238] – інкорпоровані в Закон України «Про 

соціальний захист осіб з інвалідністю» тощо.  

Таким чином, напрям систематизації соціального законодавства 

України на основі австралійського досвіду передбачає наступні особливості: 

1) інкорпорацію соціального законодавства України, яка передбачає 

зведення нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники у 

визначеному порядку без зміни їх змісту; 

2) на відміну від кодифікації, яку все ж більш ефективно здійснювати 

шляхом прийняття одного нормативно-правового акта, інкорпорація може 

включати прийняття декількох нормативно-правових актів без зміни змісту 

чинного соціального законодавства; 

3) наслідком інкорпорації соціального законодавства України є 

прийняття декількох інкорпорованих нормативно-правових актів, які 

об’єднають у своєму змісті одразу по кілька чинних нормативно-правових 

актів соціального законодавства за галузевою ознакою. 

Отже, дослідження зарубіжного досвіду систематизації соціального 

законодавства та напрямів його запозичення у національне соціальне 

законодавство засвідчило, що на сьогодні в світі існує не так багато країн, у 

яких соціальне законодавство систематизовано належним чином, та чий 

позитивний досвід міг би бути зразковим для вітчизняного законодавця. 

Аналіз наукової літератури та законодавства європейських держав дає 

підстави стверджувати, що позитивний характер передусім має досвід 

систематизації соціального законодавства Федеративної Республіки 

Німеччина та Французької Республіки. У цих державах функціонують 

соціальні кодекси, кожен із яких міг би бути взятий за зразок вітчизняним 
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законодавцем. Деякі українські науковці посилаються на досвід Болгарії, 

проте варто враховувати, що систематизація соціального законодавства в цій 

державі передбачає прийняття кодифікованого нормативно-правового акта, а 

також його функціонування разом із іншими актами соціального 

законодавства. Тобто така кодифікація по суті була б частковою. Серед 

неєвропейських країн нами відзначено систематизацію соціального 

законодавства Австралії, адже вона була проведена у відмінній формі – 

інкорпорації. У даному контексті нами зроблено висновок, що інкорпорація 

соціального законодавства могла б бути ефективною і в Україні. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Зроблено висновок, що основними тенденціями подальшого 

розвитку систематизації соціального законодавства в Україні є: 

1) кодифікація окремих підгалузей соціального законодавства. Дана 

тенденція передбачає можливість прийняття в Україні кількох кодифікованих 

нормативно-правових актів соціального законодавства, кожен із яких 

урегулює окрему організаційно-правову форму соціального забезпечення; 

2) прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у 

сфері соціального захисту населення (у науковій літературі розглядаються 

різні варіанти назви такого нормативно-правового акта, а саме: Соціальний 

кодекс України, Кодекс України про соціальний захист чи Кодекс України 

про соціальний захист).  Цей напрямок передбачає прийняття в Україні 

єдиного нормативно-правового акта, покликаного урегульовувати питання 

соціального захисту населення України та соціальних послуг; 

3) інкорпорація соціального законодавства. Такий напрямок 

подальшого розвитку соціального законодавства передбачає зведення 

нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники без зміни 

їх змісту. 

2. Аналіз наукової літератури засвідчив наявність трьох концепцій, у 

відповідності з якими прихильники тенденції до кодифікації підгалузей 

соціального законодавства вбачають її реалізацію таким чином: 

1) одні вчені пропонують прийняти кодифікований нормативно-

правовий акт у одній із підгалузей соціального захисту; 

2) інші вчені вважають необхідним прийняття двох кодифікованих 

нормативно-правових актів; 

3) існують і науковці, які пропонують прийняти декілька 

кодифікованих нормативно-правових актів у різних галузях соціального 

забезпечення. 
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3. Тенденція до кодифікації окремих підгалузей соціального 

законодавства характеризується наступними особливостями: 

1) дана тенденція передбачає прийняття одного, двох чи більшої 

кількості кодифікованих нормативно-правових актів у сфері соціального 

законодавства; 

2) у минулому мали місце спроби законодавця реалізувати цю 

тенденцію; 

3) кодифікацію окремих підгалузей соціального законодавства можна 

здійснити на основі вже прийнятих нормативно-правових актів. 

4. Тенденція до прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення (Соціального кодексу 

України, Кодексу соціального забезпечення України чи Кодексу України про 

соціальний захист) характеризується наступними особливостями: 

1) передбачається прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення, яким, на нашу думку, 

має стати Кодекс України про соціальний захист; 

2) вітчизняний законодавець у минулому розробляв проекти єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, який проте так і не було прийнято; 

3) даний акт повинен мати євроінтеграційну обумовленість. 

5. Інкорпорація соціального законодавства як одна із тенденцій 

систематизації соціального законодавства в Україні характеризується 

наступними особливостями: 

1) може стати початковим етапом кодифікації соціального 

законодавства України; 

2) характеризується незначним досвідом законодавця в офіційному її 

проведенні; 

3) проведення інкорпорації не передбачає внесення змін до чинного 

соціального законодавства України. 
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6. Серед теоретичних проблем систематизації соціального 

законодавства в Україні нами було виділено наступні: 

1) неоднозначність розуміння того, які нормативно-правові акти 

включає поняття «соціальне законодавство»; 

2) неоднозначність розуміння, якою буде назва єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення; 

3) термінологічні розбіжності чинного соціального законодавства 

України. 

7. Виокремлено наступні практичні проблеми систематизації 

соціального законодавства України: 

1) невдалі попередні спроби систематизації соціального законодавства 

України, обумовлені об’єктивними обставинами; 

2) застарілість окремих нормативно-правових актів соціального 

законодавства України, що може в майбутньому ускладнити його 

систематизацію.  

8. Вирішення теоретичних та практичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні ми вбачаємо у наступному: 

1) у прийнятті Кодексу України про соціальний захист. 

На наше переконання, кодифікований нормативно-правовий акт у сфері 

соціального захисту населення має отримати назву Кодексу України про 

соціальний захист. Даний момент є принциповим, оскільки всі альтернативні 

варіанти призведуть до того, що зміст нормативно-правового акта не 

відповідатиме його назві. Назва «Соціальний кодекс України» не є в даному 

контексті вдалою, адже у такому разі цей нормативно-правовий акт повинен 

урегульовувати широкий комплекс правовідносин, які відповідають 

характеристиці «соціальний». Назва «Кодекс соціального забезпечення», на 

нашу думку, є сумнівною у тому аспекті, що соціальне забезпечення 

виступає складовою соціального захисту. Тому, коли сфера правового 

регулювання кодифікованого нормативно-правового акта буде обмежена 
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виключно правовідносинами соціального забезпечення, інші підгалузі 

соціального захисту будуть урегульовуватись великою кількістю 

нормативно-правових актів соціального законодавства. В результаті така 

систематизація не буде ефективною. Таким чином, Кодекс України про 

соціальний захист є саме тим нормативно-правовим актом, який дозволить 

законодавцю досягнути усіх цілей систематизації соціального законодавства 

України; 

2) у формуванні законодавцем оптимальної структури кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення. 

На наш погляд, при виборі структури Кодексу України про соціальний 

захист вітчизняний законодавець міг би спиратись на Європейський кодекс 

соціального забезпечення (ETS № 139) від 06.11.1990 або ж на Соціальний 

кодекс Німеччини (Sozialgesetzbuch). Як засвідчив наш аналіз, структурним 

елементам даних нормативно-правових актів відповідають окремі 

законодавчі акти законодавства України. Отже, запозичивши структуру таких 

нормативно-правових актів, вітчизняний законодавець міг би визначити коло 

нормативно-правових актів, які підлягатимуть кодифікації. А це, в свою 

чергу, сприяло б вирішенню ряду проблем, пов’язаних із тим, які саме 

нормативно-правові акти мали бути перероблені та зведені в єдиний логічно 

узгоджений нормативно-правовий акт. Очевидно, що кодифікація 

соціального законодавства повинна врахувати повний зміст нормативно-

правових актів соціального законодавства, а не лише окремі їх норми.  

Нами запропоновано наступну структуру Кодексу України про 

соціальний захист: загальна частина, у якій слід закріпити норми, присвячені 

наступним питанням: по-перше, визначенню основних термінів; по-друге, 

встановленню того, що є соціальним законодавством та які складові його 

формують; по-третє, переліку усіх напрямів соціального захисту, на які 

можуть претендувати громадяни України; по-четверте, визначенню того, 

соціальний захист яких груп громадян здійснюється у інакшому порядку, 

аніж Кодексом України про соціальний захист, зокрема у спеціальному 
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порядку; спеціальна частина, котра має складатись із книг, кожна із яких 

буде регламентувати окремий  вид соціального захисту населення; 

3) у визначенні у змісті Кодексу України про соціальний захист усіх 

термінологічних неузгодженостей, притаманних соціальному законодавству 

України. 

На сьогодні ряд нормативно-правових актів соціального законодавства 

містять термінологію, яка має важливе значення для усієї сфери. При цьому 

одні й ті ж терміни у різних нормативно-правових актах можуть визначатись 

по-різному. У даній роботі нами відзначалось, що поступово законодавець 

фактично вирішив дану проблему, проте у разі проведення систематизації 

соціального законодавства України вона знову актуалізується. На нашу 

думку, в Кодексі України про соціальний захист необхідно визначити усі 

ключові для даної сфери терміни, а в інших нормативно-правових актах 

соціального законодавства (якщо вони збережуть чинність) встановити 

бланкетні норми, в яких міститиметься посилання на відповідні положення 

Кодексу України про соціальний захист; 

4) у врахуванні при розробці Кодексу України про соціальний захист 

якомога більшої кількості відповідних норм, що дозволить зробити його 

єдиним нормативно-правовим актом соціального законодавства.  

Нами встановлено, що зміст Соціального кодексу України № 2311 від 

15.02.2013 не відповідав цілям кодифікації, тож прийняття кодифікованого 

нормативно-правового акта такого змісту не призвело б до зменшення 

кількості нормативно-правових актів соціального законодавства, оскільки 

вони мали б зберегти свою чинність. Отже, зміст Кодексу України про 

соціальний захист повинен бути таким, щоб максимально повно урегулювати 

сферу соціального захисту населення, що дасть змогу максимально зменшити 

кількість нормативно-правових актів соціального законодавства. Саме тому 

законодавець при розробці Кодексу України про соціальний захист має 

врахувати якомога більшу кількість норм, які будуть перероблені та зведені в 

логічно узгоджений нормативно-правовий акт; 
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5) у недопущенні введення до змісту Кодексу України про соціальний 

захист застарілих норм. 

У даній роботі нами було наведено приклад пункту 13 статті 9 Закону 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII, яким 

передбачено, що особи, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, мають право на першочергове придбання акцій за їх 

номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної 

Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх 

сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових 

сертифікатів. Такі і подібні їм норми не повинні увійти до змісту Кодексу 

України про соціальний захист. 

9. Нами встановлено, що систематизація соціального законодавства 

України на основі зарубіжного досвіду могла б бути проведена у наступних 

напрямах: 

1) часткова кодифікація соціального законодавства на основі 

болгарської моделі систематизації соціального законодавства; 

2) повна кодифікація соціального законодавства України на основі 

франко-німецької моделі систематизації соціального законодавства; 

3) інкорпорація соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства. 

10. Напрям часткової кодифікації соціального законодавства на основі 

болгарської моделі систематизації соціального законодавства передбачає 

наступні особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта або 

кодифікованих нормативно-правових актів, які врегульовують певну сферу 

соціального захисту населення; 

2) інші акти соціального законодавства не втрачають свою чинність і 

функціонують разом із кодифікованим нормативно-правовим актом. 
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11. Напрям повної кодифікації соціального законодавства України на 

основі франко-німецької моделі систематизації соціального законодавства 

передбачає наступні особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта – Кодексу 

України про соціальний захист, який у своєму змісті об’єднає норми 

переважної більшості нормативно-правових актів соціального законодавства 

нашої держави; 

2) норми соціального законодавства, які передбачають спеціальний 

соціальний захист окремих категорій працівників, наприклад публічних 

службовців, не підлягають кодифікації; 

3) усі норми соціального законодавства внаслідок систематизації 

узгоджуються між собою, становлять єдину систему; у Кодексі України про 

соціальний захист встановлюються посилання на інші акти соціального 

законодавства, норми яких не було кодифіковано. 

12. Напрям інкорпорації соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства має наступні 

особливості: 

1) інкорпорацію соціального законодавства України, яка передбачає 

зведення нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники у 

визначеному порядку без зміни їх змісту; 

2) на відміну від кодифікації, яку все ж більш ефективно здійснювати 

шляхом прийняття одного нормативно-правового акта, інкорпорація може 

включати прийняття декількох нормативно-правових актів без зміни змісту 

чинного соціального законодавства; 

3) наслідком інкорпорації соціального законодавства України є 

прийняття декількох інкорпорованих нормативно-правових актів, які 

об’єднають у своєму змісті одразу по декілька чинних нормативно-правових 

актів соціального законодавства за галузевою ознакою. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 

правовій доктрині соціального забезпечення розкрити проблеми 

систематизації соціального законодавства, а також розробити 

концептуальні пропозиції щодо їх вирішення та сформулювати правовий 

вектор подальшого розвитку національного соціального законодавства. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. За своєю сутністю систематизація соціального законодавства є 

нормотворчою та/або техніко-юридичною діяльністю, яка здійснюється у 

найрізноманітніших формах як загальними (будь-які фізичні та юридичні 

особи), так і спеціально уповноваженими суб’єктами (органи державної 

влади України: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Національний банк України тощо) з метою упорядкування, вдосконалення та 

розробки правових норм у сфері соціального забезпечення для створення 

системи ефективного нормативного регулювання відносин у даній галузі 

суспільного життя. 

2. До ознак систематизації соціального законодавства належать 

наступні: 1) здійснення систематизації нормативних приписів у сфері 

соціального забезпечення в Україні загальним та спеціальним суб’єктом; 2) 

цілеспрямованість систематизації соціального законодавства України на 

облік, удосконалення та оновлення нормативних приписів через видання 

збірників соціального законодавства, бази даних відповідного законодавства, 

консолідованих та/або кодифікованих нормативно-правових актів 

соціального законодавства; 3) комплексний характер систематизації 

соціального законодавства; 4) наявність відокремленої сфери суспільних 
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відносин – соціального забезпечення – для здійснення систематизації 

правових норм, які її регулюються; 5) врахування міжнародних стандартів 

при здійсненні систематизації соціального законодавства України. 

3. Генезис систематизації соціального законодавства поділено на 

чотири наступні етапи: 1) зародження правового регулювання соціального 

забезпечення (Х століття – початок XVIIІ століття). Найбільш вагомою 

особливістю систематизації законодавства на першому історичному етапі є 

регулювання суспільних відносин у сфері соціального забезпечення 

окремими правовими джерелами (міжнародними договорами, збірниками 

законодавства тощо) та владними рішеннями правителів на тому або іншому 

рівні; 2) формування соціального законодавства на українських землях у 

складі Російської імперії (початок XVIIІ століття – 1917 рік). Попри 

зростання кількості нормативно-правових актів з питань соціального 

забезпечення населення, для даного періоду характерним є здійснення 

систематизації у виді обліку законодавства, зазвичай, неофіційного 

характеру; 3) формування соціального законодавства на українських землях у 

складі СРСР (1917-1991 роки). Визначальною рисою даного періоду є 

формування спеціального соціального законодавства щодо забезпечення 

окремих категорій громадян (наприклад, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 

ветеранів Другої світової війни); 4) формування соціального законодавства 

на території сучасної України (1991 р.-понині). Для цього періоду, 

насамперед, характерним є відхід від радянської системи соціального 

забезпечення та запровадження нових правових інститутів з орієнтуванням 

на соціально-правові стандарти Європейського Союзу. 

4. Особливостями інкорпорації як форми систематизації соціального 

законодавства є такі: 1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та 

юридичні особи), такі і спеціальними суб’єктами (ограни державної влади 

України); 2) у  результаті інкорпорації створюються збірники соціального 

законодавства України або його окремих підгалузей (інститутів); 3) 

здійснюється за певним системоутворюючим критерієм (алфавіт, дата 
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видання акта, підгалузь (інститут права соціального забезпечення) тощо); 4) 

характеризується відсутністю чітких правил здійснення; 5) може стосуватися 

як усього предмета відносин соціального забезпечення, так і його частини 

(пенсійне законодавство, законодавство про соціальне обслуговування тощо).  

5. До особливостей консолідації як форми систематизації соціального 

законодавства належать наступні: 1) здійснюється спеціальними суб’єктами 

(органами державної влади України); 2) здійснюється за встановленою 

правовими нормами процедурою; 3) має державно-владний характер; 4) у 

результаті консолідації приймається нормативно-правовий акт з питань 

регулювання сфери соціального забезпечення; 5) регулює певну сферу 

суспільних відносин: галузь, підгалузь або інститут права соціального 

забезпечення. 

6. Запропоновано авторську дефініцію правової категорії «зміст 

кодифікації соціального законодавства України», під якою слід розуміти 

діяльність компетентних суб’єктів державної влади України щодо 

проведення систематизації всіх нормативно-правових актів, норми яких 

регулюють відносини соціального забезпечення в нашій державі, у формі 

кодифікації, що об’єднані в один або кілька нормативних документів, які є 

частинами цілісного нормативного документа, котрий являє собою 

кодифікований законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та 

ефективність нормативної регламентації суспільних відносин, які 

охоплюються предметом права соціального забезпечення.  

7. Обґрунтовано, що завдання кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм напряму впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 1) внутрішні: а) упорядкування соціального 

законодавства; б) модернізація соціального законодавства; 2) зовнішні: а) 

ефективність правового механізму захисту соціальних прав громадян; б) 

доступність соціального законодавства. 
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8. Визначено, що функції кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм характеру впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 

1) прямі функції (безпосередньо впливають на кодифікацію правових 

норм у межах вказаної галузі законодавства, тобто вони прямо зумовлюють 

трансформацію правових норм, а, відповідно, й особливості нормативної 

регламентації суспільних відносин щодо соціального забезпечення): 

а) правотворча; б) модернізуюча;  

2) непрямі функції (опосередковано впливають на кодифікаційний 

процес, тобто самі по собі вони не здатні забезпечити трансформацію 

правових норм, а, відповідно, й суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення, але їх дія обумовлює покращення загального стану 

законодавства, його розуміння суб’єктами права, пошук необхідних правових 

норм для застосування або доктринальних досліджень, здійснення 

прогнозування розвитку нормативно-правового регулювання тощо): 

а) стабілізуюча; б) спрямовуюча. 

9. Визначено, що участь народних депутатів України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним 

особливостями: 1) здійснюється у порядку представницької демократії; 2) 

має особистий, чітко індивідуалізований характер; 3) характеризується 

наявністю права законодавчої ініціативи, зокрема й щодо внесення 

кодифікованих нормативно-правових законодавчих актів з питань 

соціального забезпечення; 4) передбачає множинність форм участі депутата в 

кодифікаційній діяльності (обговорення законопроекту на комітеті та у 

сесійній залі, участь у роботі профільного комітету, можливість внести 

власні поправки, можливість направити депутатські запити і звернення для 

з’ясування питань у сфері соціального забезпечення, діяльність у складі 

робочих груп, можливість голосувати або ж не голосувати за запропонований 

проект кодифікованого акта тощо).  
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10. До загальних ознак інкорпорації соціального законодавства 

відносяться наступні: 1) системність; 2) інтеграційність; 3) правовий 

характер; 4) процесуальний характер.  

До спеціальних ознак інкорпорації соціального законодавства належать 

такі: 1) формалізованість; 2) дихотомічність; 3) диспозитивність. 

11. На основі розуміння сутності поняття кодифікації та інкорпорації 

соціального забезпечення можна дійти висновку, що існують наступні 

спільні риси між ними: 1) єдинонаправленість; 2) зовнішнє закріплення.  

Кодифікація ж є комплексним, багатогранним явищем, що, власне, й 

визначає її особливості та відрізняє від інкорпорації: 1) особливим суб’єктом 

здійснення; 2) інноваційністю; 3) абстрактністю. 

12. Консолідація соціального законодавства – це самостійна форма 

систематизації законодавства, яка застосовується з метою зменшення 

множинності законодавчих актів, усунення неузгодженостей та архаїчних 

норм, спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених 

структурованих нормативно-правових актів компетентним органом шляхом 

об’єднання в них правових норм, що містяться в раніше виданих однорідних 

нормативних актах щодо питань соціального забезпечення, які в результаті 

прийняття нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання 

здійснюється консолідованим нормативно-правовим актом, який 

використовує єдину термінологію та стиль викладу приписів, не містить 

дублювань та колізій між нормами, які існували до проведення консолідації, 

в цілях належного правового регулювання соціального забезпечення. 

13. Тенденція до прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення (Соціального кодексу 

України, Кодексу соціального забезпечення України чи Кодексу України про 

соціальний захист) характеризується наступними особливостями: 

1) передбачається прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення, яким, на нашу думку, 

має стати Кодекс України про соціальний захист; 



 

 

361 

2) вітчизняний законодавець у минулому розробляв проекти єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, який проте так і не було прийнято; 

3) даний акт повинен мати євроінтеграційну обумовленість. 

14. Вирішення теоретичних та практичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні вбачається у наступному: 

1) у прийнятті Кодексу України про соціальний захист. 

На наше переконання, кодифікований нормативно-правовий акт у сфері 

соціального захисту населення має отримати назву Кодексу України про 

соціальний захист. Даний момент є принциповим, оскільки всі альтернативні 

варіанти призведуть до того, що зміст нормативно-правового акта не 

відповідатиме його назві. Назва «Соціальний кодекс України» не є в даному 

контексті вдалою, адже у такому разі цей нормативно-правовий акт повинен 

урегульовувати широкий комплекс правовідносин, які відповідають 

характеристиці «соціальний». Назва «Кодекс соціального забезпечення», на 

нашу думку, є сумнівною у тому аспекті, що соціальне забезпечення 

виступає складовою соціального захисту. Тому, коли сфера правового 

регулювання кодифікованого нормативно-правового акта буде обмежена 

виключно правовідносинами соціального забезпечення, інші підгалузі 

соціального захисту будуть урегульовуватись великою кількістю 

нормативно-правових актів соціального законодавства. В результаті така 

систематизація не буде ефективною. Таким чином, Кодекс України про 

соціальний захист є саме тим нормативно-правовим актом, який дозволить 

законодавцю досягнути усіх цілей систематизації соціального законодавства 

України; 

2) у формуванні законодавцем оптимальної структури кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення. 

На наш погляд, при виборі структури Кодексу України про соціальний 

захист вітчизняний законодавець міг би спиратись на Європейський кодекс 

соціального забезпечення (ETS № 139) від 06.11.1990 або ж на Соціальний 
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кодекс Німеччини (Sozialgesetzbuch). Як засвідчив наш аналіз, структурним 

елементам даних нормативно-правових актів відповідають окремі 

законодавчі акти законодавства України. Отже, запозичивши структуру таких 

нормативно-правових актів, вітчизняний законодавець міг би визначити коло 

нормативно-правових актів, які підлягатимуть кодифікації. А це, в свою 

чергу, сприяло б вирішенню ряду проблем, пов’язаних із тим, які саме 

нормативно-правові акти мали бути перероблені та зведені в єдиний логічно 

узгоджений нормативно-правовий акт. Очевидно, що кодифікація 

соціального законодавства повинна врахувати повний зміст нормативно-

правових актів соціального законодавства, а не лише окремі їх норми.  

Нами запропоновано наступну структуру Кодексу України про 

соціальний захист: загальна частина, у якій слід закріпити норми, присвячені 

наступним питанням: по-перше, визначенню основних термінів; по-друге, 

встановленню того, що є соціальним законодавством та які складові його 

формують; по-третє, переліку усіх напрямів соціального захисту, на які 

можуть претендувати громадяни України; по-четверте, визначенню того, 

соціальний захист яких груп громадян здійснюється у інакшому порядку, 

аніж Кодексом України про соціальний захист, зокрема у спеціальному 

порядку; спеціальна частина, котра має складатись із книг, кожна із яких 

буде регламентувати окремий  вид соціального захисту населення; 

3) у визначенні у змісті Кодексу України про соціальний захист усіх 

термінологічних неузгодженостей, притаманних соціальному законодавству 

України. 

На сьогодні ряд нормативно-правових актів соціального законодавства 

містять термінологію, яка має важливе значення для усієї сфери. При цьому 

одні й ті ж терміни у різних нормативно-правових актах можуть визначатись 

по-різному. У даній роботі нами відзначалось, що поступово законодавець 

фактично вирішив дану проблему, проте у разі проведення систематизації 

соціального законодавства України вона знову актуалізується. На нашу 

думку, в Кодексі України про соціальний захист необхідно визначити усі 
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ключові для даної сфери терміни, а в інших нормативно-правових актах 

соціального законодавства (якщо вони збережуть чинність) встановити 

бланкетні норми, в яких міститиметься посилання на відповідні положення 

Кодексу України про соціальний захист; 

15. Напрям часткової кодифікації соціального законодавства на основі 

болгарської моделі систематизації соціального законодавства передбачає 

наступні особливості: 1) прийняття кодифікованого нормативно-правового 

акта або кодифікованих нормативно-правових актів, які врегульовують певну 

сферу соціального захисту населення; 2) інші акти соціального законодавства 

не втрачають свою чинність і функціонують разом із кодифікованим 

нормативно-правовим актом. 

16. Напрям повної кодифікації соціального законодавства України на 

основі франко-німецької моделі систематизації соціального законодавства 

передбачає наступні особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта – Кодексу 

України про соціальний захист, який у своєму змісті об’єднає норми 

переважної більшості нормативно-правових актів соціального законодавства 

нашої держави; 

2) норми соціального законодавства, які передбачають спеціальний 

соціальний захист окремих категорій працівників, наприклад публічних 

службовців, не підлягають кодифікації; 

3) усі норми соціального законодавства внаслідок систематизації 

узгоджуються між собою, становлять єдину систему; у Кодексі України про 

соціальний захист встановлюються посилання на інші акти соціального 

законодавства, норми яких не було кодифіковано. 

17. Напрям інкорпорації соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства має наступні 

особливості: 
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1) інкорпорацію соціального законодавства України, яка передбачає 

зведення нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники у 

визначеному порядку без зміни їх змісту; 

2) на відміну від кодифікації, яку все ж більш ефективно здійснювати 

шляхом прийняття одного нормативно-правового акта, інкорпорація може 

включати прийняття декількох нормативно-правових актів без зміни змісту 

чинного соціального законодавства; 

3) наслідком інкорпорації соціального законодавства України є 

прийняття декількох інкорпорованих нормативно-правових актів, які 

об’єднають у своєму змісті одразу по декілька чинних нормативно-правових 

актів соціального законодавства за галузевою ознакою. 
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