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ВСТУП 

Актуальність теми. Значення проблематики соціальної держави для 

сучасного суспільства складно переоцінити. Наразі активно впроваджується 

практика співпраці між державним і громадським секторами в частині надання 

соціальних послуг, а також формується фундамент для здійснення соціального 

підприємництва. За умови делегування державою своєї компетенції щодо 

соціального захисту органам місцевого самоврядування або представникам 

приватного сектору стає можливою реалізація ідеї держави «загального 

добробуту», в якій задовольняються потреби та інтереси держави в особі 

уповноважених органів, передусім публічної адміністрації, і населення. При 

цьому вкрай важливо на доктринальному рівні розробити наднаціональну 

концепцію взаємодії держави та людини при здійсненні соціального захисту й 

надання соціальних послуг. У такому ракурсі необхідно орієнтуватися як на 

історіографію становлення та розвитку соціальної держави в Україні, так і на 

європейські стандарти в цій сфері. 

Разом з тим стає очевидним, що найбільшою проблемою в українських 

реаліях є абсолютна неузгодженість практики надання соціального захисту з 

тими підходами, які панують у Європі. Це виявляється в тому, що нерідко 

публічна адміністрація при взаємовідносинах із громадськістю нехтує ідеєю 

справедливості та не дотримується принципу верховенства права. Відтак 

подекуди основоположні права та свободи ігноруються, що призводить до 

невиконання державою своїх повноважень за суспільним договором, який був 

укладений нею з громадянами при ухваленні Основного Закону. Не менше 

проблем виникає з тим, що в Україні недостатньо розроблено інструменти 

діяльності публічної адміністрації в частині реалізації концепції соціальної 

держави, насамперед інститут делегування повноважень. Зважаючи на наведене 

особи, які мають бажання та ресурси задовольнити соціальні потреби 

малозабезпечених верств населення, здебільшого позбавлені такої можливості з 

формально юридичних причин. Іншим проблемним питанням є неузгодженість 

світової та української практики здійснення соціального підприємництва, 
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оскільки в нашій державі цей інститут перебуває лише в зародковому стані, що 

ускладнює вихід соціальних проблем в Україні в наднаціональний простір, де 

вирішити їх було б явно простіше та ефективніше. 

У зв’язку з цим проблематика соціальної держави наразі є як ніколи 

актуальною. Враховуючи викладене досліджувати її на теоретичному рівні 

почали представники приватноправової науки через заінтересованість 

приватного сектора в якісному теоретичному обґрунтуванні раціональних 

підходів до здійснення соціального захисту (соціального забезпечення). І досі 

цими питаннями займаються, переважно, представники приватних галузей 

права і майже не працюють у даному напрямку вчені-адміністративісти. Одразу 

вкажемо, що такий підхід є неправильним, адже соціальна функція – це функція 

держави, а отже, норми саме публічного (адміністративного) права мають 

закладати основу для її реалізації. Тим паче, що зараз в Україні створено 

сприятливе підґрунтя для реформи адміністративного права. Звідси випливає 

нагальна потреба у проведенні багатоаспектної доктринальної розвідки з 

питань адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави. 

Таким чином, надзвичайної наукової актуальності набуває питання 

обґрунтування та розроблення комплексного адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації концепції соціальної держави, впровадження 

у життя якого забезпечить повноцінне становлення та розвиток України як 

дійсно соціальної держави. 

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

дисертаційного дослідження сформульована відповідно до положень законів 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», Указу Президента України від 24.03.2012 р. № 

212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 

реалізації», пп. 2–4 розділу «Правові механізми забезпечення і захисту прав та 
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свобод людини і громадянина» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

на 2011–2015 рр., затверджених 24 вересня 2010 р. загальними зборами 

Національної академії правових наук України, а також планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2015–2017 рр., зокрема 

комплексного наукового проекту «Основні напрями удосконалення 

законодавства України в умовах Європейської інтеграції» (номер державної 

реєстрації 0115U000711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, міжнародних 

актів, відповідних підзаконних нормативно-правових актів, критичного 

опрацювання зарубіжних та вітчизняних сучасних наукових теорій розкрити 

сутність та зміст механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави в Україні, розробити пропозиції, спрямовані на 

підвищення його ефективності. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких дослідницьких задач:  

– визначити та охарактеризувати передумови формування та утвердження 

концепції соціальної держави; 

– з’ясувати категоріальні засади концепції «соціальна держава»; 

– визначити принципи побудови та функціонування соціальної держави 

як форми сучасної держави;  

– встановити юридичну природу норм, що закладають фундамент 

концепції соціальної держави; 

– з’ясувати поняття та сутність адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави; 

 – охарактеризувати юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави; 

– визначити суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави;  

– розкрити сутність та зміст інституту делегування повноважень у 
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механізмі реалізації концепції соціальної держави; 

– охарактеризувати інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави; 

 – вивчити адміністративно-правові відносини як елемент адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави; 

 – з’ясувати місце та значення адміністративного судочинства як 

процесуального засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

 – розкрити місце інституту адміністративної відповідальності в системі 

гарантування реалізації концепції соціальної держави; 

– вивчити інститут матеріальної відповідальності держави як засобу 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

– виробити конкретні пропозиції теоретичного та практичного характеру, 

спрямовані на покращення адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері 

функціонування соціальної держави.  

Предмет дослідження становить адміністративно-правове забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування 

обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати 

проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. За допомогою 

логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, зокрема з’ясовано 

сутність термінів «соціальна держава», «соціальна справедливість», «соціальні 

права людини і громадянина», «соціальна політика», «соціальні функції» 

(підрозділи 1.1–1.2). Системний метод використовувався під час визначення як 

юридичних засад адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави, так і його суб’єктного складу (підрозділи 2.3, 3.1). 

Порівняльно-правовий метод використано для дослідження особливостей 

становлення концепції соціальної держави в Україні і світі та нормативного 
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регулювання діяльності публічної адміністрації як суб’єктів, відповідальних за 

реалізацію соціальної функції держави (підрозділи 1.1, 2.3). Аналіз і синтез 

застосовувалися в ході визначення сутності, змісту та елементів 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

(підрозділ 2.2 та розділ 4). Методи групування та структурування допомогли 

з’ясувати особливості правової природи та сутності інструментів 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави, 

а також систему адміністративно-процесуальних засобів забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави (підрозділ 3.3, розділ 4). Системно-

структурний метод уможливив надання характеристики адміністративно-

правових відносин як елемента адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави (підрозділ 3.4). Метод документального аналізу 

використовувався для ілюстрації досягнень і недоліків у правовому 

регулюванні механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави (розділи 2–4). 

Нормативною базою дисертації є Конституція України, законодавчі акти 

України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти органів виконавчої влади, 

спрямовані на формування та запровадження механізму адміністративно-

правового забезпечення реалізації концепції соціальної держави, відповідне 

законодавство зарубіжних держав. 

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять статистичні 

матеріали та узагальнення судової практики адміністративних судів України у 

спорах, пов’язаних із захистом соціальних прав громадян.  

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в галузі 

загальної теорії права та держави, конституційного права, адміністративного 

права, трудового права, права соціального забезпечення, філософії права, 

підготовлені, зокрема, В. Б. Авер’яновим, Ю. Г. Барабашом, В. М. Бевзенком, 

А. І. Берлачем, О. В. Бермічевою, Ю. П. Битяком, Н. Б. Болотіною, 



9 
 

І. С. Гриценком, П. В. Діхтієвським, Д. О. Єрмоленком, В. К. Колпаковим, 

А. Т. Комзюком, О. В. Кузьменко, А. Х. Маліковою, Р. В. Миронюком, 

Н. І. Мозоль, С. О. Мосьондзом, Н. Б. Мушак, Т. О. Коломоєць, 

Р. С. Мельником, О. З. Панкевич, І. В. Патерило, Г. М. Пилипенком, 

С. М. Прилипком, П. М. Рабіновичем, О. В. Сімкіною, В. В. Сокуренком, 

М. І. Хавронюком, О. І. Харитоновою, Н. М. Хома, Ю. С. Шемшученком, 

В. М. Якубенком та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим монографічним дослідженням, у якому комплексно, з використанням 

сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої 

науки окреслено проблеми становлення, формування та подальшого розвитку 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. 

На підставі проведеного дослідження обґрунтовано нові концептуальні 

теоретичні та прикладні положення й висновки, запропоновані здобувачем 

особисто. Найбільш значущі з них такі: 

уперше: 

– доведено необхідність «розкладання» системи принципів соціальної 

держави на: загальнодержавні принципи (принцип верховенства права, 

принцип юридичної вищості закону, принцип заснованості на законі, принцип 

гуманізму, принцип рівності перед законом та недискримінації), принципи 

побудови соціальної держави (принцип соціальної справедливості, принцип 

солідарності, принцип взаємних соціальних зобов’язань держави і приватної 

особи, принцип субсидіарності) та принципи функціонування соціальної 

держави (принципи належного врядування). 

– обґрунтована точка зору, згідно з якою соціальне право регулює 

суспільні відносини, які мають чітко виражений публічний характер. З огляду 

на це соціальне право набуває ознак публічно-правового утворення, 

виступаючи елементом Особливого адміністративного права, оскільки 

суспільні відносини, що становлять його предмет, поглинаються предметом 

адміністративного права; будучи пов’язаним з адміністративним правом, 



10 
 

соціальне право, таким чином, набуває ознак, які властиві для останнього, а 

отже, норми соціального права являють собою один із підвидів норм 

адміністративного права;  

– визначено структуру адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави, який складається з наступних елементів: 

нормативної основи функціонування суб’єктів публічної адміністрації, задіяних 

у реалізації концепції соціальної держави; системи суб’єктів, задіяних у 

реалізації концепції соціальної держави; інституту відповідальності суб’єктів 

публічної влади за неналежне виконання покладених на них обов’язків; 

правовідносин, у межах яких відбувається виконання завдань, покладених на 

суб’єктів, задіяних у реалізації концепції соціальної держави; 

– запропоновано функціональну систему та види суб’єктів, що беруть 

участь у реалізації концепції соціальної держави. Обґрунтовано необхідність їх 

поділу на суб’єктів, відповідальних за: 1) формування та реалізацію соціальної 

політики (органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; органи 

влади Автономної Республіки Крим; фонди публічного права; суб’єкти 

делегованих повноважень); 2) гарантування додержання конституційного права 

на соціальний захист (Президент); 3) сприяння в узгодженні публічного та 

приватного інтересів під час реалізації концепції соціальної держави (суб’єкти 

приватного сектору, представлені інститутами громадянського суспільства та 

бізнесом); 

– визначено шлях модернізації діючої в Україні системи фондів 

публічного права за такими характеристиками: інноваційна орієнтація 

(запровадження інновацій при наданні соціальних, насамперед медичних 

послуг, під час здійснення соціального захисту; використання новітніх 

інформаційних технологій у діяльності фондів та сервісний характер 

виконуваних функцій); нагромадження капіталу (залучення венчурних 

інвестицій, фінансування від суб’єктів приватного права, а саме: приватних 

корпорацій, некомерційних структур, соціальних підприємств, а також внесків 

працівників соціальної сфери); міжнародна перспектива (налагодження 
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механізмів довгострокової взаємовигідної співпраці з міжнародними 

компаніями й асоціаціями); інтеграція з навчально-науковою сферою 

(створення Інституту соціальних інновацій для професійно-наукового 

забезпечення розвитку фондів публічного права в соціальній сфері та 

проведення спеціальної підготовки молодих фахівців); 

– надано розгорнуту характеристику соціальної адміністративної 

юрисдикції, у межах якої зроблено висновок, що остання матиме об’єктивно-

суб’єктивний характер. Об’єктивний характер функціонування соціальних 

судів в адміністративному судочинстві характеризуватиметься специфікою 

взаємодії учасників процесу, врахуванням конкретних соціально-економічних 

умов, які впливають на публічний інтерес при реалізації концепції соціальної 

держави (через детермінацію правового становища в суспільній системі згідно з 

ідеєю верховенства права, монополії на цей вид діяльності та відповідні владні 

повноваження). У суб’єктивному плані через судову герменевтику суддя 

(судді), вирішуючи соціальний спір з урахуванням правової бази та вимог, 

обумовлених своїм соціально-професійним становищем, впливає на конкретний 

конфлікт щодо ефективного його подолання та досягнення балансу інтересів 

усіх його сторін; 

– доведено необхідність запровадження соціальних судів, розширення 

юрисдикції адміністративних судів у частині можливості розгляду в порядку 

адміністративного судочинства спорів, пов’язаних із припиненням, 

скасуванням чи визнанням нечинними договорів про соціальне партнерство. Це 

дасть змогу гарантувати сприятливі умови для здійснення партнерських 

відносин захисту між державою та представниками приватного права щодо 

реалізації концепції соціальної держави, коли останні матимуть можливість у 

разі дотримання правил правомірної поведінки вимагати від суб’єктів 

публічного права запровадження справедливого правового режиму, а до 

порушників як із публічного, так і з приватного сектору можна застосовувати 

дієві адміністративні стягнення, які, з одного боку, унеможливлюватимуть 

продовження вчинення правопорушення, а з іншого – нададуть можливість у 
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разі повернення відносин у правове поле розпочати співпрацю шляхом 

укладення нових договорів; 

удосконалено: 

– розуміння змісту концепції соціальної держави шляхом виділення 

структурних елементів, які закладають її зміст. До таких елементів віднесено: 

соціальну справедливість, соціальні права людини і громадянина, соціальну 

політику, соціальні функції; 

– систему соціальних прав громадян, елементами якої названо: право на 

соціальний захист (право на соціальне забезпечення); право на достатній 

життєвий рівень, у тому числі право на мінімальний розмір заробітної плати; 

право на медичну та соціальну допомогу; право на користування послугами 

соціальних служб; право на справедливі, безпечні та здорові умови праці; право 

працюючих жінок на охорону материнства; право на отримання соціального 

житла; 

– систему принципів соціальної політики, яка має включати у себе: 

поєднання державних соціальних гарантій з тенденцією до мобілізації власних 

ресурсів особистості у вирішенні соціальних проблем; орієнтацію на 

стимулювання підвищення мотивації праці, її результативності й ефективності; 

сприяння активізації участі недержавного сектору економіки, а також 

інституцій громадянського суспільства в соціальних програмах та проектах; 

розподіл соціального грошового навантаження між державним та місцевими 

бюджетами; поетапний характер планування та реалізації соціальних програм і 

проектів, який супроводжується постійним аналізом отриманих здобутків та 

виявлених проблем; урахування культурних, національних, гендерних, мовних 

аспектів під час розроблення та реалізації соціальних програм і проектів;  

– визначення соціальної держави, під якою запропоновано розуміти таку 

форму політико-територіальної організації публічної влади, яка, визнаючи 

людину найвищою соціальною цінністю, спрямовує свої зусилля на досягнення 

соціальної справедливості шляхом реалізації соціальної політики, здатної 

гарантувати утвердження та забезпечення соціальних прав індивіда 
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(ідеологічний рівень), діючи при цьому на правовій основі, закладеній, 

насамперед, відповідними принципами та нормами соціального права 

(матеріально-правовий рівень), у способи, встановлені для реалізації 

суб’єктами публічної влади наданих їм повноважень (процедурно-правовий 

рівень); 

– розуміння змісту правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, який визнано полісистемним утворенням, елементами якого є: 

конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави; міжнародно-правовий механізм забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави; адміністративно-правовий механізм забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави; приватноправовий механізм 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави; кримінально-правовий 

механізм забезпечення реалізації концепції соціальної держави; процесуально-

правовий механізм забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

– зміст інституту делегування повноважень, у межах якого запропоновано 

виділення двох підінститутів: інститут делегування повноважень від органу до 

органу та інститут делегування публічних повноважень приватним суб’єктам;  

дістали подальшого розвитку: 

– визначення категорії соціальної справедливості, під якою 

запропоновано розуміти певний баланс між, з одного боку, очікуваннями 

соціально незахищених верств населення та/чи членів суспільства, які з огляду 

на певні життєві обставини (хвороба, нещасний випадок тощо) не можуть 

забезпечити собі гідне існування, на сторонню допомогу та, з іншого – рівнем 

такої допомоги, яку готові надати (гарантувати) названим особам заможні 

представники суспільства (роботодавці) під контролем чи за участю держави. 

Такий баланс має перебувати на рівні, так би мовити, відносного нуля, з одного 

боку, не дозволяючи розвиватися у суспільстві та державі деструктивним 

процесам (соціальні революції, зниження економічної активності суб’єктів 

господарювання), та з іншого – спонукаючи отримувачів соціальної допомоги 

до активної реалізації власних фізичних чи/та інтелектуальних можливостей; 
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– розуміння співвідношення соціальної та правової держави, зокрема 

зроблено висновок, що останні, виступаючи відносно самостійними 

підсистемними утвореннями, перебувають між собою у стані взаємодії. 

Головним змістом їх взаємодії є те, що вони (елементи) впливають один на 

одного, визначаючи сутність та характер держави, викликаючи в ній відповідні 

зміни; 

– концепція супідрядності джерел адміністративного права, в межах якої 

зроблено висновок про пріоритетність Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини у справі 

нормативного регулювання суспільних відносин перед нормами Конституції 

України, за винятком випадків, коли Конституція України краще (у більшому 

обсязі) захищатиме (гарантуватиме) права людини і громадянина;  

– підходи до розуміння правового статусу та основ побудови місцевих 

державних адміністрацій. Так, обґрунтовано необхідність: деполітизувати та 

підвищити відкритість і прозорість діяльності місцевих державних 

адміністрацій; на основі принципу територіальності здійснити «горизонтальну» 

перебудову їх системи не за критерієм механічного утворення за 

адміністративно-територіальними одиницями, а з урахуванням кількості 

населення, соціальних потреб та інтересів у межах конкретного регіону, 

інфраструктурних питань; раціоналізувати з урахуванням особливостей 

регіонального розвитку систему цих органів публічної адміністрації в аспекті 

використання їхніх спільних зусиль; оновити процедури розподілу та 

перерозподілу фінансових ресурсів між ними; підвищити стандарти надання 

соціальних послуг; 

– фактичні підстави деліктів, які посягають на реалізацію концепції 

соціальної держави, за характером вчинюваних діянь поділено на такі 

елементи: 1) дії, що посягають на публічний інтерес у галузі соціального 

захисту та на соціальні права, свободи і законні інтереси (інформаційно-

забезпечувального характеру; інформаційно-звітного характеру (щодо 

недотримання встановленої законом форми; порушень темпорального плану; 
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надання неповної чи недостовірної інформації); матеріально-фінансового 

характеру (щодо порядку здійснення інвентаризації; нарахування виплат; 

сплати платежів; повернення коштів); перешкоджаючого характеру (щодо 

функціональних аспектів; перевірочних дій; реєстраційної діяльності); 

контрольного чи процедурного спрямування); 2) бездіяльність, що посягає на 

публічний інтерес у галузі соціального захисту та на соціальні права, свободи і 

законні інтереси (інформаційно-звітного, фінансового, забезпечувального чи 

процедурного характеру; контрольного спрямування). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення концепції 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 21.12.2015 р.); 

– правотворчості – з метою визначення основних напрямків розвитку та 

подальшого нормативного закріплення окремих елементів адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність народного 

депутата А. О. Ільюка від 15 грудня 2015 р.); 

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності діяльності 

органів публічної адміністрації та адміністративних судів щодо забезпечення 

соціальних прав фізичних осіб (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність:Групи компаній «ЛІГА» від 15 січня 2016 р.; 

юридичної компанії «Юскутум» від 18 січня 2016 р.; Благодійної некомерційної 

організації «Let’sHelp» від 19 січня 2016 р.; Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 15 січня 

2016 р.; Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 22 січня 

2016 р.); 

– навчальному процесі – в ході підготовки лекцій, навчальних посібників, 
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а також підручників із дисциплін «Адміністративне право України» та 

«Соціальне право України» (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність: Університету митної справи та фінансів від 

09.02.2016 р.; Державного вищого навчального закладу «Національний 

гірничий університет» від 29.02.2016 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного 

дослідження, його основні висновки й узагальнення були оприлюднені на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема: «Юридична наука в XXI 

столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 30–

31 травня 2014 р.); «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 6–7 червня 

2014 р.); «Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-

правове підґрунтя» (м. Дніпропетровськ, 6–7 червня 2014 р.); «Проблеми 

вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина» (м. Запоріжжя, 18–19 липня 2014 р.); «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 25–26 липня 2014 р.); 

«Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 11–

12 вересня 2015 р.); «Розвиток державності та права в Україні: реалії та 

перспективи» (м. Львів, 18–19 вересня 2015 р.); «Цінність права як 

найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 2–3 жовтня 

2015 р.); «Людина і закон: публічно-правовий вимір» (м. Дніпропетровськ, 2– 3 

жовтня 2015 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних 

країн» (м. Запоріжжя, 25–26 вересня 2015 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 

одноосібній монографії, 23-х статтях, опублікованих у виданнях, що визнані 

фаховими з юридичних дисциплін, у тому числі зарубіжних, та десяти тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

 

1.1. Передумови формування та утвердження концепції соціальної 

держави 

 

 

Юридична наука в якості свого інструментарію використовує значну 

кількість різноманітних категорій, однією з яких є «соціальна держава». На 

сьогоднішній день це поняття, а також тісно пов’язані з ним категорії 

(соціальна політика, соціальні функції, соціальний захист тощо), можна 

зустріти як у Конституції України [248], так і у законодавчих та підзаконних 

актах. Зокрема, в Основному Законі про соціальну державу згадується вже у 

Преамбулі, а потім у ст. 1, де йдеться про те, що Україна є суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною (виділено нами. – Н.Г.), правовою 

державою.  

З викладеного можна зробити висновок, що «соціальна держава» є одним 

з тих термінів, на якому базується та будується якщо не уся, то принаймні 

значна частина конституційного ладу й правопорядку Української держави, що 

обумовлює, як наслідок, значимість та важливість його подальшого вивчення. 

У розвиток сформульованої думки додатково наголосимо на тому, що це 

завдання є однаковою принциповим для будь-якої галузі юридичної науки, 

оскільки кожна з них, у тій або іншій мірі, має бути зорієнтована на розбудову 

й розвиток відповідних теоретичних конструкцій та концепцій, які, врешті-

решт, мають сприяти становленню України в якості демократичної, соціальної 

та правової держави. До розв’язання цього завдання, як наслідок, бажаємо 

долучитися і ми, маючи намір виконати його через призму вітчизняної 

доктрини адміністративного права.  
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Першим кроком на шляху розв’язання сформульованого завдання має 

стати аналіз передумов формування та утвердження концепції соціальної 

держави. Проте перед цим стисло пояснимо, по-перше, чому ми маємо намір у 

майбутньому вести мову саме про концепцію соціальної держави, а не, 

скажімо, про принцип чи функцію соціальної держави та, по-друге, з чим 

пов’язане наше переконання у необхідності аналізу історичних аспектів даної 

проблематики. 

Проведений аналіз категорії соціальна держава дає змогу повною мірою 

підтримати тих авторів, які вважають, що визначитися з її розумінням 

надзвичайно складно [130; 224; 687], що може бути підтверджено існуванням 

десятків дефініцій соціальної держави, кожна з яких при цьому виглядає 

неповною чи недосконалою. Намагаючись пояснити таку ситуацію, ми дійшли 

висновку, що проблемність тлумачення категорії «соціальна держава» 

пов’язана з її багатоаспектністю, із міждисциплінарним та міжгалузевим 

змістом, а раз так, то реальний обсяг поняття «соціальна держава» буде завжди 

ширшим за його визначення. З огляду на це стає очевидним, що у межах даного 

дослідження більш правильним буде вести мову саме про концепцію 

соціальної держави, тобто про максимально широку систему поглядів на 

явище під назвою «соціальна держава», у межах якої (системи) можна 

об’єднати усю сукупність можливих елементів, які характеризують останню. 

Такий підхід, як здається, є більш правильним і з практичної точки зору, 

оскільки розбудова соціальної держави має здійснюватися не за одним, а за 

усіма можливими напрямами. Принагідно зазначимо, що ми у своїх висновках 

не єдині, адже й інші автори вважають за можливе говорити у контексті певних 

досліджень саме про концепцію соціальної держави [224; 255; 269; 732, с. 10,11, 

18, 35]. 

Що стосується історичної складової, то тут варто наголосити на 

наступному. Усім і кожному, хто цікавиться проблематикою соціальної 

держави, добре відомо, що цей термін неукраїнського походження. У цьому 

плані панівною як серед німецьких [779, с. 11], так і серед українських колег 
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[187] є думка, що він має німецькі корені. Відповідно, у даному разі йдеться 

про запозичену категорію, яку український законодавець разом з публічною 

адміністрацією намагається «пристосувати» до вітчизняних реалій. Тому 

виникає цілком логічне запитання: а чи взагалі це можливо? Відповідь на нього 

спробував дати ще у 1898 р. Е. Берєндтс, який писав: «Різні адміністративно-

правові інститути до такого ступеню обумовлені індивідуальністю даної 

держави, до такого ступеню зрослися з ґрунтом, на якому вони з’явилися та 

розвилися, що, не дивлячись на близькість та схожість у зовнішніх проявах, не 

дивлячись на тотожність назв, зведення їх у загальні знеособлені групи 

можливо лише за умови заміни об’єктивного дослідження суб’єктивними 

поглядами та довільними побудовами» [54, с. 14].  

Отже, очевидним є той факт, що не відповівши на сформульоване вище 

запитання, не варто навіть і приступати до розбудови українського варіанта 

соціальної держави. Таким чином, у межах даного дослідження об’єктивно 

необхідним виглядає застосування історико-порівняльного методу, який, як 

писав свого часу А. Горбунов, дає можливість розкрити та встановити 

національно-самобутні та загальноєвропейські, оригінальні й запозичені 

властивості тієї або іншої системи і права [119] та, додамо від себе, тих або 

інших правових категорій. Застосування цього методу допоможе зрозуміти, де 

та за яких умов виникла концепція соціальної держави, який зміст вкладався у 

неї на відповідному історичному етапі та в яких межах і обсягах вона 

об’єктивно могла б бути реалізованою в Україні.  

Вивчення сучасної юридичної літератури показує, що нині сформувалося 

декілька основних точок зору на питання про те, де і коли виникла концепція 

соціальної держави. Так, найбільш поширеною є позиція, що вперше на 

теоретичному рівні категорія соціальна держава (хоча спочатку застосовувалась 

категорія «соціальна демократія») була опрацьована Лоренцом Фон Штейном 

[130; 687] у його працях «Історія соціального руху Франції з 1789 р. та до 

сьогоднішніх днів» [772, с. 110, 111] та «Сучасність та майбутнє науки про 

право та державу Німеччини» [771]. Поряд з Л. Фон Штейном згадуються 
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прізвища ще деяких його сучасників (Ю. Оффнер, Ф. Науманн, А. Вагнер), які у 

своїх роботах розвили та конкретизували зміст останньої [688], а також в 

обов’язковому порядку відмічається значний внесок у справу розбудови 

соціальної держави Отто Фон Бісмарка, який ініціював прийняття перших 

спеціальних законів з питань соціального захисту робітників [302; 779, с. 21]. 

Важливим кроком на шляху формування теорії соціальної держави називається 

також і час закріплення принципу соціально-правової держави у Конституції 

ФРН у 1949 року. [759, с. 3]. Результатом названого ходу думок, який ми 

свідомо не конкретизуємо у даному місці роботи, став висновок про існування 

наступних етапів становлення концепції соціальної держави: 

– 1-й етап, або передісторія становлення соціальної держави (1800–1880 

рр.); 

– 2-й етап, або початок її розбудови (1880–1914 рр.); 

– 3-й етап, або розширення соціальної держави (1918–1960 рр.); 

– 4-й етап, або прискорення темпів її розвитку (1960–1975 рр.); 

– 5-й етап, або уповільнення темпів розвитку соціальної держави 

(починаючи з 1975 р.) [689]. 

Висловлюючи власну позицію щодо наведеної періодизації, зазначимо, 

що з нею ми категорично не можемо погодитися щонайменше з трьох причин: 

– по-перше, навряд чи обґрунтованим можна вважати висновок про те, 

що передісторія теорії соціальної держави датується початком ХІХ століття. Як 

буде показано нижче, перші ідеї щодо необхідності розбудови соціальної 

держави виникли набагато раніше, сягаючи часів Давньої Греції та Римської 

імперії; 

– по-друге, очевидним є той факт, що теорія соціальної держави, будучи 

сформульованою у завершеному вигляді німецькими авторами, все-таки 

розвивалася на теренах різних держав та, як наслідок, не лише у працях 

німецькомовних авторів. Відповідно, не можна говорити про існування лише 

однієї варіації періодів розвитку концепції соціальної держави, сформульованої 

за результатами аналізу праць згаданих авторів. Гадаємо, що ми не 
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помилимося, якщо припустимо, що такі періоди необхідно «будувати» для 

кожної держави окремо; 

– по-третє, історія розвитку законодавства взагалі та законодавства у 

галузі соціального захисту зокрема показує, що в одних країнах останнє є вже 

чітко сформованим, а в інших лише розроблюється та поступово 

впроваджується у життя. Тому казати, що, наприклад, в Україні наразі триває 

п’ятий етап розвитку соціальної держави, пов’язаний з уповільненням темпів її 

розвитку, буде неправильно. Інакше кажучи, під час виділення етапів 

формування та розвитку теорії соціальної держави необхідно орієнтуватися на 

реальний стан справ у цій сфері знову ж таки у межах конкретної країни, а не 

«взагалі». У протилежному випадку зроблені висновки будуть мати мало 

спільного з реальним станом формування та розвитку концепції соціальної 

держави.  

З огляду на викладене пропонуємо в історичний ретроспективі, з чіткою 

прив’язкою до тієї або іншої держави, розглянути питання про основні етапи 

формування та утвердження концепції соціальної держави у світі. У процесі 

такого аналізу спробуємо дати також і відповідь на питання про причини 

формування концепції соціальної держави. 

Вивчення наукової літератури переконливо свідчить про те, що між 

першими згадками про соціальну державу або державу, яка турбується про 

своїх громадян, та реальним впровадження цієї концепції у життя пройшло 

дуже багато часу. Разом із тим варто зазначити, що формування ідей про 

назване явище відбувалося у різних країнах, а тому не варто займати позицію, 

згідно з якою концепція соціальної держави має якісь національні забарвлення 

чи корені. Вважаємо, що не помилимось, якщо зазначимо, що соціальна 

держава є наднаціональним досягненням усієї людської цивілізації, яка 

виборювала її протягом багатьох століть у процесі опору абсолютизму, 

консерватизму та тоталітаризму. 

Перші згадки про ідею соціального служіння держави особі 

зустрічаються вже у працях представників античного періоду. Важливі явища 
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соціального життя у Давній Греції та Давньому Римі осмислювалися в межах 

філософії Платона, Арістотеля, Цицерона. Зрозуміло, що у їх доробках ми не 

знайдемо завершених конструкцій соціального профілю держави, проте окремі 

елементи останнього названі автори, безумовно, намагалися сформулювати. 

Так, Платон висунув ідею створення системи державних шкіл, оскільки, на 

його думку, в ідеальній державі виховання дітей і шкільне навчання мали б 

здійснюватися під контролем держави та у її інтересах. Водночас він доволі 

суворо поставився до питання бідності, закликавши державу не турбуватися 

про бідних, які потрапили у скрутну ситуацію. Характеризуючи бідність, він 

писав, що вона полягала не у зменшенні майна, а у збільшенні ненаситності 

людини. Ситуація, на його погляд, ускладнювалася, якщо бідність 

супроводжувалася хворобами та злидарством. У цьому випадку, наприклад, для 

ремісників смерть була єдиним виходом, адже життя, як вважав Платон, 

втрачало цінність через неможливість відтворювати власне ремесло. При цьому 

автор не заперечував існування у суспільстві «добровільної благодійності» 

[688]. Обґрунтовуючи існування благодійності, філософ писав: «речам самим 

подібним між собою вкрай необхідно наповнюватися ненавистю або дебатами 

та ворожнечею, а самим неподібним – дружбою; тому що бідному необхідно 

бути другом заможного, слабому – другом сильного, заради піклування, 

хворому – другом лікаря, і взагалі – таки – незнаючому необхідно любити 

знаючих та товаришувати з ним» [389, с. 253, 254].  

Більш філігранно до ідеї соціальної державності підійшов у своїх 

доробках Арістотель, демонструючи певну незгоду з висновками Платона. 

Відмінність концепції Платона та Арістотеля полягає у різному підході до 

визначення всеохоплюючого поняття ідеалу. Зокрема, у платонівській системі 

ідеал становить результат зовнішнього втручання, тоді як у Арістотеля ідеальне 

міститься у самих речах і його пошук та дослідження можливі в процесі 

безпосереднього порівняльного зіставлення понять і речей [199, с. 155]. 

Структура соціальної складової держави не є винятком із цього правила, яке 

широко застосовувалося мислителем у процесі його наукового пошуку. Саме 
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тому філософ надав дослідженню цієї проблематики вагомого значення, 

формулюючи власні судження на прикладах критики поглядів свого вчителя – 

Платона та інших попередників [306].  

Вихідні та основоположні погляди Арістотеля на соціальну складову 

держави формувалися з огляду на його уявлення про останню як таку. 

Мислитель підкреслював, що за своєю природою держава є первинною 

категорією як у порівнянні з сім’єю, так і з окремим індивідом, адже «ціле 

передує частині». Виходячи з цієї тези, філософ широко використовував 

ідентифікаційний інструментарій, притаманний методу порівняння, проводячи, 

зокрема, ідентифікуючі паралелі між державою та живою істотою. Він зазначав, 

що із загибеллю цілого живого організму гинуть і всі його складові частини. 

Філософ порівнював відірвану руку із окремим індивідом, вказуючи на те, що 

жодна людська істота не може існувати поза державою. У розвиток цього 

наголошувалось також на тому, що індивід може виконувати свої функції 

тільки як частина державного організму, оскільки без держави він перестає 

бути громадянином, фактично втрачаючи власну соціальну функціональність 

[306]. На наш погляд, саме з такого взаємозв’язку та взаємообумовленості 

існування держави та людини Арістотелем, власне, і формувалася думка про те, 

що найбільшим благом для держави є досягнення суспільної злагоди між 

членами суспільства, з одного боку, та між ними та державою, з другого. У 

протилежному випадку, думаємо, важко уявити існування держави в якості 

збалансованого соціального організму.  

Що стосується благодійництва, то воно, як явище, не знаходило 

особливої підтримки у Арістотеля. Не заперечуючи проти проведення 

періодичних роздач на користь бідних, він радив організовувати допомогу так, 

щоб кожен міг заощадити засоби, необхідні для придбання невеликої ділянки 

землі або хоч би для заняття торгівлею та землеробством. У разі якщо роздачі 

не призводили до зміцнення майнового стану бідноти та пом’якшення 

соціальних протиріч, то вони, на його думку, уподібнювалися бочці з дірками, а 

раз так, то він заперечував їх доцільність [688]. З цього приводу доцільно 
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зазначити, що сформульована позиція не втратила актуальності й сьогодні, 

знаходячи прояв у сферах виплати соціальної допомоги населенню у розмірах, 

які не можуть покрити реальних потреб фізичних осіб. А відтак, виникає 

логічне запитання: а які ж тоді соціальні протиріччя та яку соціальну напругу 

може зняти така державна підтримка?!  

У ракурсі розмови про благодійництво, як форму соціального служіння 

держави населенню, з якою, до речі, окремі автори і пов’язують зародження 

соціальної функції держави [518], доцільно зупинитися і на позиції, 

сформульованій з цього приводу Марком Тулієм Цицероном. Політик та 

філософ виділяв два види допомоги – справами та грошима, наголошуючи при 

цьому, що під час благодійництва треба дотримуватися певних правил. 

Насамперед, на його думку, варто було стежити за тим, щоб доброта не 

зашкоджувала тим людям, для яких вона робилася. Крім цього, треба було 

слідкувати за тим, щоб розмір (обсяг) доброти не перевищував можливостей 

благодійника, а розподіл благ здійснювався відповідно до заслуг тих, кому 

надавалася допомога [300, с. 152, 255]. Отже, в аспекті викладеного можна 

повністю погодитися з А. А. Биковим, який робить висновок, що Цицерон 

виступав проти «сліпої» недиференційованої допомоги, відстоюючи, як 

наслідок, ідею, що соціальна допомога має надаватися насамперед тим 

особам, які її потребують з огляду на складні життєві обставини, в яких вони 

опинилися [70]. Цікаво, у зв’язку з цим, зазначити, що погляди Цицерона 

знайшли своє втілення у життя через багато століть поспіль, зокрема у межах 

ліберальної концепції соціальної держави [367].  

Досліджуючи особливості розвитку ідеї соціальної держави, підкреслимо, 

що переважна більшість авторів, рухаючись у хронологічному порядку, після 

аналізу надбань давньогрецьких та давньоримських, переходить одразу до 

огляду праць представників Раннього нового часу та Нового часу. Проте такий 

підхід заслуговує на суттєві критичні зауваження, оскільки елементи соціально-

державного мислення спостерігалися не лише у названі часи і не лише на 

теренах європейського континенту. Цікавими у цьому плані виглядають 
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результати дослідження А. Х. Малікової, яка небезпідставно обстоює позицію, 

що витоки концепції соціальної держави були сформульовані на Сході на 

сторіччя раніше, ніж у Західній Європі. В обґрунтування такої точки зору 

авторка цитує праці відомих східних філософів та державних діячів, які, дійсно, 

містять висновки та положення, дуже близькі за своїм змістом до тих, про які 

ми згадували вище. Так, А. Х. Малікова зазначає: «Абуалі ібн Сіна (бл. 980–

1037) у своїй праці «Трактат про сімейне життя» писав, що ідеальна держава 

повинна мати наступні прикмети: усі матеріальні блага розподіляються 

пропорційно, так, щоб не було дуже заможних та бідних до знемоги; населення 

забезпечується усім необхідним… Насір Хосров (1004 – після 1072) 

наголошував, що для досягнення матеріальної рівності та благополуччя для 

усіх громадян необхідно зменшити податки з землі та скасувати оподаткування 

селян у цілому… Насіріддін Тусі у своєму творі «Мораль Насірі» зазначав, що 

за своєю сутністю справедливість означає прагнення як до об’єктивного 

заохочення, так і до заслуженого покарання. Тут не повинно бути однобічності. 

Все має відбуватися відповідно до логіки речей. Чесна та безкорислива праця є 

основою справедливості… Необхідно прагнути до захисту доходів, 

накопиченого багатства та задоволення потреб кожного, відповідно до його 

вкладу у загальне багатство» [295]. 

Зазначені висновки та рекомендації, зроблені східними філософами, 

могли стати сполучною ланкою між напрацюваннями давньогрецьких і 

давньоримських вчених та вчених континентальної Європи у сфері теорії 

соціальної політики держави. Звичайно, що це лише припущення, яке вимагає 

додаткової перевірки шляхом проведення окремого дослідження. Проте і без 

додаткового вивчення цього питання стає зрозумілим, що концепція соціальної 

держави має наднаціональний характер, відображаючи загальнолюдське 

прагнення до рівності, свободи та справедливості [105]. 

Рухаючись далі у напрямі пізнання передумов формування концепції 

соціальної держави, наголосимо, що певний вклад у цю справу було зроблено 

також і представниками слов’янських народів, які зафіксували окремі елементи 
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соціальної політики держави вже у Руській Правді. У цьому пам’ятнику 

стародавнього руського права можна знайти положення, спрямовані на 

матеріальну підтримку (соціальний захист) малолітніх дітей, які залишилися 

без батька [575].  

Як зазначається у літературі, наступним етапом, спрямованим на 

нормативне врегулювання окремих питань соціального захисту населення, 

насамперед жебраків, стали постанови Стоглавого собору (1551 р.). У них було 

сформульовано рекомендації щодо проведення перепису жебраків; поділу їх на 

хворих, престарілих та здорових, здатних працювати; залучення здорових 

жебраків до роботи. Наступними кроками у напрямку регулювання питань 

соціального захисту населення стали Соборне уложення 1649 р., а також 

спеціально розроблені за наслідками проведення Земського собору 1681 р. 

спеціальні правила надання допомоги жебракам. Суттєвий вклад у подальший 

розвиток державної соціальної допомоги було зроблено у період царювання 

Катерини ІІ. На підставі її указів у 26 єпархіях організовано богадільні, 

визначено заходи щодо соціальної опіки над психічнохворими та організовано 

притулки для незаконнонароджених дітей. Поступово соціальна допомога 

поширювалася також і на інші категорії осіб. Так, зокрема, було введено 

наступні форми соціально-правового захисту пристарілих та непрацездатних 

осіб, які раніше перебували на державні службі: виділення засобів на лікування, 

які у середині ХІХ ст. були замінені загальним пенсійним забезпеченням; 

виділення поселень (земель, угідь) для дворян, звільнених зі служби за віком 

або у зв’язку з травмуванням [707].  

Роблячи проміжний висновок з викладеного, стає очевидним, що ідея 

збалансування потреб держави та населення, з одного боку, та потреб і 

взаємовідносин між окремими верствами населення, з другого, обумовили 

формування перших ідей про потребу у соціальних інтервенціях держави. 

Метою останніх було досягнення мінімального обсягу соціальної рівності між 

членами спільноти. Можна припустити, що доволі значний вплив на 

формування саме такого підходу до основ взаємоіснування, з одного боку, 
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приватних осіб між собою, а з другого, – приватних осіб та держави, відіграла 

релігія. В якості засобу, спрямованого на досягнення названої вище мети, 

називалося насамперед благодійництво, яке завжди було важливим елементом 

християнської ідеології. З цього приводу зазначимо, що у священних писаннях 

християн міститься значна кількість положень, які орієнтували та продовжують 

орієнтувати вірян на благі справи. Так, наприклад, в Євангелії від Матвія 

записано: «У тебе ж, коли робиш милостиню, хай ліва рука твоя не знає, що 

робить права, щоб милостиня була у тайні; і Батько твій, що бачить тайне, 

воздасть тобі явне… Ісус сказав йому, якщо хочеш буди досконалим, йди, 

продай маєток свій і роздай жебракам, і будеш мати скарб на небесах, і приходь 

і слідуй за мною» [166, с. 13, 33]. З часом, для позначення благих справ, у 

церковну мову було введено слово caritabilis, що означало благодійність [70].  

Отже, з огляду на те, що церква та держава, особливо у часи античності, 

існували незалежно одна від одної, природно, що благодійність надовго 

залишилася не світською, а церковною справою. Що ж до держави, то за нею, 

найвірогідніше, залишалися функції, пов’язані зі створенням рівних 

можливостей для власних громадян, адже невипадково античні філософи так 

активно заперечували потребу у державній допомозі бідним. Такий підхід до 

організації соціальної допомоги населенню, оперуючи сучасними категоріями, 

свідчив про формування в античні часи та епоху середньовіччя скоріше не 

соціальної держави, а держави рівних можливостей [105].  

Проте поступово соціальна допомога у вигляді благодійності почала 

концентруватися у руках держави, що, як нам здається, було викликано 

щонайменше двома обставинами: 

– по-перше, епоха Раннього нового часу характеризувалася послідовним 

становленням та формуванням організованих і фінансово забезпечених держав, 

які вже могли собі дозволити видатки на підтримку знедолених груп населення; 

– по-друге, така допомога, скоріше за все, розглядалася через призму 

самозахисту та самозбереження держави, якій загрожували хвороби, голодні 

бунти, крадіжки з боку бідних прошарків населення, які ж до того асоціювалися 
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владою з «неповнолітніми, що нездатні розуміти, у чому полягає їх благо» [170, 

с. 10]. Тому через державне благодійництво досягалася насамперед функція 

забезпечення державного спокою та порядку. Найбільш наочно такий висновок 

підтверджується аналізом законодавства та відповідної наукової літератури 

часів Російської Імперії [34; 35; 664], які свідчать про постійне посиленням 

проявів патерналізму у відносинах держави та приватних осіб, у підґрунтя 

якого була покладена філософія евдемонізму (загального блага, щастя). 

Особливість останніх проявлялася у наступному: по-перше, відносини між 

державою та приватними особами взагалі та у соціальній сфері зокрема 

формувалися на позаправовій основі, що, з одного боку, виключало наділення 

підданих хоча б щонайменшими правами (суб’єктивними публічними правами) 

щодо держави, а з другого, – призводило до поступового наділення влади 

стосовно фізичних осіб майже безмежними правами. Результатом таких 

тенденцій стало поступове перетворення приватної особи на безособовий 

об’єкт впливу з боку держави. Показовими у цьому плані виглядають слова 

В. Левітського, який наприкінці ХІХ ст. писав: «Все стало предметом детальної 

регламентації, пильного нагляду, безпосереднього управління з боку державної 

влади. При цьому права особистості та суспільної самодіяльності до уваги не 

бралися» [279, с. 7]; по-друге, з точки зору права подібні відносини між 

державою та приватною особою характеризувалися як владовідносини, будучи 

притаманними поліцейській державі, для якої на першому місці знаходились не 

інтереси окремої особи, а власна безпека; по-третє, окремим об’єктом 

державного впливу у межах таких відносин ставала і господарська діяльність, у 

межах якої влада грубо обмежувала свободу праці, обіг та переміщення 

цінностей, паралізуючи тим самим діяльність тих суспільних сил, які 

створювали багатство [279, с. 7].  

Результатом подібного розвитку державної політики та законодавства 

стала, з об’єктивної точки зору, абсолютна неспроможність, а з суб’єктивної, – 

повна неготовність Російської Імперії задовольнити матеріальні потреби 

населення, певним чином врівноважити соціальні протиріччя, які існували між 
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різними соціальними групами населення. Російське дореволюційне 

законодавство, будучи за своїм змістом охоронним, а не забезпечувальним, не 

дозволяло при цьому розвиватися навіть і недержавним інституціям, які 

ставили перед собою мету допомоги знедоленим людям, вбачаючи у них 

загрозу абсолютизму [375]. Все це заклало надзвичайно родючий ґрунт для 

формування на теренах Російської Імперії соціалістичної ідеології, яка 

сприймалася знедоленим робітничим класом в якості чи не останнього засобу 

подолання правової та соціальної нерівності.  

Проте необхідно зазначити: окремі представники інтелектуальної еліти 

Російської Імперії дуже добре розуміли, що остання не має майбутнього за 

подібного ставлення як щодо приватних осіб, так і щодо власних функцій та 

методів їх реалізації. З огляду на це у літературі, зокрема і українськими 

авторами, формулювалися теорії та концепції, спрямовані на підсилення 

(покращення) соціальної складової держави. Однак, як зазначає з цього приводу 

Н. М. Хома, наразі не йшлося про формування цілісної концепції соціальної 

держави. Висловлені у цій сфері позиції нагадували скоріше роздуми на 

предмет перспектив соціальної функції держави та її пріоритетів, за допомогою 

яких Б. Кістяківський, М. Грушевський, М. Драгоманов та інші автори лише 

«приміряли» ліберально-демократичні ідеї до російської і української дійсності 

[683].  

Так, висловлюючись з цього приводу, останні писали: «треба, щоб кожна 

людина домагалась і тільки тоді вона буде і сміти, тобто буде вільною. Мета 

соціального розвитку не у тому, щоб члени суспільства чекали на милосердя і 

добродійність з боку суспільства, а щоб нікому не треба було чекати 

добродійсності» (Б. Кістяківський) [219, с. 296]; «… треба дбати про те, щоб 

сили робітника шанувалися, його праця нагороджувалася справедливо. Для 

сього повинний бути заведений 8-годинний робочий день, а для неповнолітніх і 

того нижчий. Недільний спочинок повинен шануватися твердо. Мають бути 

заведені пенсії на старість і каліцтво. Треба уставити розмір заробітку, нижче 

котрого робітник не має дістати. Треба загалі дбати негайно, щоб бідний люд не 
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кривдився на користь багатих і маючих ніяким способом» (М. Грушевський) 

[127, с. 188]. 

Цікавими у цьому плані є також і погляди О. Градовського, який у сфері 

розбудови ідеї соціальної держави виступав насамперед в якості критика 

соціалістичних напрямів вчень про державу і право, що об’єктивізувалися 

передусім у результатах творчої діяльності Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. 

О. Градовський не поділяв поглядів останніх і був противником різких 

революційних змін та вважав, що існуючий устрій потребує поступового 

реформування (причому виключно у правовому полі), а не радикальних змін. 

Що ж до можливості втілення у життя тих моделей держави та суспільства, які 

пропонували теоретики соціалізму, то вчений вважав, що вони не тільки не 

можуть бути створені без насильницького та страшного заколоту, а й не можуть 

триматися без постійного насильства над особистістю людини. Як наслідок, він 

писав, що реалізація соціалістичних ідей може призвести до знеособлювання як 

окремої людини, так і всього народу, який обере шлях соціалістичного 

розвитку. Вихід із ситуації, яка склалася у Російській Імперії на рубежі століть, 

О. Градовський вбачав у забезпеченні прав особистості і насамперед тих, які 

стосувалися сфери праці. Крім цього, вчений робив також наголос і на 

необхідності розвитку інституту приватної власності на землю та посиленні 

ролі середнього класу, який він вважав базовим елементом здорового 

суспільства, здатного у подальшому відігравати роль стабілізуючого чинника у 

його розвитку [357].  

У ракурсі викладеного можна зробити висновок, що дореволюційні 

погляди вітчизняних авторів на предмет соціальної держави стали 

продовженням концепцій відповідних європейських, передусім німецьких 

авторів та державних діячів, які намагалися певним чином пристосувати їх до 

вітчизняних реалій. Проте казати про завершеність позицій російських та 

українських авторів у цій сфері не доводиться. Ми схильні вважати, що їх 

цілісному формуванню завадили насамперед революційні події, які змусили 

нашу країну, а з нею і вчених, громадських та державних діячів, протягом 
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багатьох наступних десятиріч йти шляхом соціалістичного, і як казав 

О. Градовський, утопічного розвитку. Відповідно, ми (українці) не створили 

власної (національної) ідеї соціальної держави, що, як наслідок, змушує нас 

користуватися тими висновками та результатами, які були зроблені у Західній 

Європі.  

Ведучи мову про Західну Європу, ми маємо на увазі Німеччину, на 

теренах якої, як вже наголошувалося, і відбулася викристалізація теорії 

соціальної держави, засновником якої, майже одноголосно, визнається Лоренц 

Фон Штейн [187; 224; 368; 684; та ін.].  

Аналіз досяжної для ознайомлення літератури дає змогу зробити 

висновок, що Лоренц Фон Штейн був прихильником консервативних поглядів 

на розвиток держави, які, власне, і знайшли прояв та конкретизацію в його 

теорії соціальної держави. При цьому, однак, варто мати на увазі той факт, що 

позиція німецьких консерваторів, як справедливо наголошується у наукових 

дослідженнях, була не стільки охоронна, спрямована на блокування будь-яких 

змін і перетворень у суспільстві, скільки еволюціоністсько-реформаторською, 

покликаною не допустити революційних змін у державі [688; 783, с. 288]. З 

огляду на це, Лоренца Фон Штейна цілком обґрунтовано вважають «анти 

Марксом», який розробив теорію держави, зорієнтовану на примирення класів і 

поступову соціалізацію держави [187].  

Якщо говорити більш докладно про названу теорію, варто зазначити, що 

її метою став пошук способів усунення суперечностей, які виникають у 

капіталістичному суспільстві, засобами самої держави. Причому головним було 

вирішення так званого соціального питання, загострення якого було найбільш 

небезпечним для стабільності суспільства. Лоренц Фон Штейн визначав 

соціальне питання як робітниче питання, чітко усвідомлюючи, що пролетаріат 

став великою силою, з якою краще домовитися, аніж вести відкриту боротьбу 

шляхом придушення його потреб та прагнень. У зв’язку з цим головне питання 

політики, на яке намагався дати відповідь у своїх працях вчений, було 

сформульоване так: як за допомогою державної влади незаможні класи 
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(передусім робітники) можуть змінити своє залежне становище, обумовлене 

природою праці, у становище незалежне, матеріально вільне. Досягнути 

поставленої мети, на думку Лоренца Фон Штейна, можна лише через розбудову 

соціальної держави, яка зобов’язана підтримувати абсолютну рівність у правах 

для всіх різних суспільних класів і для окремої самовизначеної особистості 

завдяки своїй владі; сприяти економічному та суспільному прогресу всіх 

громадян, адже, в підсумку, розвиток одного виступає умовою розвитку іншого 

[47;688]. 

Розроблені Лоренцом Фон Штейном теоретичні конструкції згодом 

знайшли підтримку на державному рівні, головним ініціатором впровадження 

яких у життя став канцлер Отто Фон Бісмарк. Приступаючи до розробки 

першого в Європі соціального законодавства, О. Бісмарк виходив з того, що 

робітник у тодішньому суспільстві відчував себе відчуженим та незахищеним. 

А це, на його думку, штовхало останнього до пошуку радикальних способів 

виправлення такої ситуації, які доволі активно розроблювалися «антидержавно 

налаштованими» партіями. Відтак, О. Бісмарк вважав, що держава мала 

захистити робітника системою соціального страхування. Канцлер наполягав на 

тому, що страхування «робітничого стану» як складової частини «народного 

організму» повинно було випливати із законних вимог робітників. Страхові 

виплати, за його переконанням, необхідно було розглядати не як подачку, а як 

право на піклування, коли бажання робітника не могло бути задоволено у 

зв’язку з його фізичним станом. У результаті довгого та складного 

протистояння із соціал-демократами, лібералами, націонал-лібералами та 

прогресистами Отто Фон Бісмарку вдалося домогтися прийняття закону про 

лікарняне страхування робітників та закону про страхування робітників від 

нещасних випадків, який у подальшому був поширений на транспортних 

робітників, на зайнятих у сільському, лісовому господарствах, будівництві та 

морському пароплавстві [302].  

Проте, поряд з викладеним, необхідно зазначити, що подібне ставлення 

до призначення держави у названій сфері було не єдиним. На противагу 
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континентальній теорії соціальної держави, започаткованій на базі 

континентального консерватизму, у світі формувалася також і англо-

американська концепція держави загального блага, у підґрунтя якої було 

закладено ліберальну традицію, представники якої відстоювали пріоритет 

свободи над вимірами рівності та соціального благодійництва. Ліберальна 

модель суспільного розвитку заперечувала необхідність активної ролі держави 

в ліквідації суспільної бідності, вважаючи державні соціальні інтервенції 

засобом обмеження свободи та пропонуючи, як наслідок, звести їх до 

мінімальних розмірів і обсягів [367]. Обмеження свободи соціальною 

державою, на думку теоретиків лібералізму, полягало у тому, що остання 

вдавалася до так званої дистрибутивної справедливості, яка інтерпретувалася як 

винагорода громадян державною владою. «Вона визначається масштабом 

доброчесного виконання обов’язків, які покладаються на людину іншими. 

Розподільча справедливість є, тим самим, справедливістю командного 

суспільства чи господарства або справедливістю військової чи бюрократичної 

організації, в якій кожний оцінюється на основі того, як він в особливих 

обставинах виконав покладені на нього завдання з позиції адміністрації. Тому 

вона несумісна як з вільним вибором життєвого призначення кожним окремим 

індивідом, так і з вільним рішенням відносно того, що він має створювати чи 

досягати» [188]. 

Не занурюючись у детальний аналіз згаданих підходів до розуміння 

змісту та обсягів соціальної відповідальності держави перед суспільством, 

зазначимо, що як перший, так і другий довели свою життєздатність, знайшовши 

відповідне закріплення на рівні національних законодавчих актів [47;518;685]. 

Проте ми не схильні до того, щоб розглядати їх в якості антагоністичних, 

оскільки кожен з них у будь-якому випадку зорієнтований на забезпечення та 

реалізацію соціальних прав людини, які виступають для них об’єднуючим 

елементом. Відповідно, слід говорити не про різні погляди на соціальну 

державу, а про різні способи впровадження цієї концепції у життя. Можливість 

поєднання консервативного та ліберального підходів до розуміння змісту й 
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призначення соціальної держави випливає також і з того факту, що сучасні 

держави світу змогли об’єднатися та досягти порозуміння у сфері міжнародно-

правового визнання та закріплення соціальних прав людини і громадянина, 

зобов’язавшись гарантувати їх реалізацію та захист. Таким чином, стає 

очевидним, що на сьогоднішній день між названими підходами спостерігається 

більше спільного, ніж відмінного, що дає змогу використовувати один із них 

для вдосконалення іншого і навпаки, тим паче, що це є вкрай необхідним, бо 

існуючі на сьогоднішній день концепції соціальної держави вимагають 

невідкладного реформування, викликаного зростанням рівня неспроможності 

окремих держав виконувати взяті на себе соціальні зобов’язання.  

Велике значення для формування та утвердження концепції соціальної 

держави як у світі загалом, так і у межах кожної окремої держави зокрема, мала 

і Загальна декларація прав людини [191], в якій знайшли закріплення як 

основоположні засади соціальної державності, так і конкретні соціальні права 

людини. У першому випадку йдеться про Преамбулу Загальної декларації прав 

людини, в якій наголошено на необхідності соціального прогресу та 

покращення умов життя людей у світі. Що ж до соціальних прав, то їх 

зафіксовано у ст. ст. 22–25, в яких наголошено, що кожен має право на: 

– соціальне забезпечення та на реалізацію необхідних для підтримки його 

гідності та для вільного розвитку його особистості прав в економічній, 

соціальній та культурній галузях; 

– працю, на вільний вибір роботи, на справедливі та сприятливі умови 

праці та на захист від безробіття; 

– рівну оплату за однакову працю; 

– справедливу та задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини 

існування для неї самої та її родини, яка може бути доповнена за необхідності 

іншими засобами соціального забезпечення; 

– відпочинок та дозвілля, включаючи право на розумне обмеження 

робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку; 

– такий життєвий рівень, що включає їжу, одяг, житло, медичний догляд 
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та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 

здоров’я та добробуту людини і членів її родини; 

– забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 

настання старості або іншого випадку втрати засобів до існування з незалежних 

він нього обставин [191].  

Окрема увага приділена у Декларації піклуванню та допомозі 

материнству, а також гарантуванню соціального захисту дітей.  

Значення викладених вище положень, у ракурсі теми про соціальну 

державу, дуже важко переоцінити, оскільки саме з моменту їх фіксації на 

міжнародному рівні, власне, і завершився процес формування останньої. У 

даному випадку йдеться, зрозуміло, не про практичний, а про теоретичний бік 

цієї проблеми, що також є дуже важливим і необхідним для подальшого 

впровадження соціальних стандартів у життя. Головна заслуга Декларації 

полягає у тому, що вона допомогла зняти з порядку денного дискусію на 

предмет визначення меж соціальної відповідальності держави, чітко 

визначивши її мінімально необхідний рівень.  

Соціальні права людини і громадянина, закріплені у Загальній декларації 

прав людини, знайшли подальшу конкретизацію у низці наступних 

міжнародно-правових актів, серед яких насамперед варто назвати Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права [326], Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод [239], Європейську соціальну хартію 1961 р. 

[176] та Європейську соціальну хартію 1996 р. [174]. Принагідно необхідно 

зазначити, що важливість цих документів полягає не лише у тому, що вони 

підсилили рівень юридичного гарантування соціальних прав людини, а 

головним чином у тому, що в них знайшов закріплення обов’язок держави 

сприяти їх реалізації. Так, у ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права наголошується, що кожна держава, що бере участь у цьому 

Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім особам, що перебувають у 

межах її території та під її юрисдикцією, права, визнані в цьому Пакті, а також 

вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних процедур і 
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положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих або інших заходів, які 

можуть виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у цьому Пакті. 

Подібні положення містяться також і в обох редакціях Європейської соціальної 

хартії. Завдяки такому підходу соціальні права людини і громадянина набули 

статусу суб’єктивних публічних прав, надавши, як наслідок, приватним особам 

можливість вимагати від держави їх забезпечення та реалізації. 

Отже, підбиваючи підсумки, необхідно наголосити на тому, що концепція 

соціальної держави пройшла доволі довгий шлях становлення, який, 

розпочавшись з ідеї про можливість дарування особі державою окремих благ, 

закінчився закріпленням обов’язку останньої забезпечити реалізацію широкого 

кола соціальних прав людини і громадянина. Концепція соціальної держави 

носить наднаціональний характер, оскільки в її формуванні та обґрунтуванні 

брали участь вчені та державні діячі з різних країн, погляди яких, однак, на 

зміст взаємовідносин держави та людини дуже часто були ідентичними. 

Важливим для правильного розуміння названої концепції є також і той факт, що 

на окремих етапах історичного розвитку людства вона розвивалася на різних 

вихідних началах, починаючи від норм моралі та релігійних канонів, та 

закінчуючи потребою держави у самозбереженні. Що ж до останнього етапу 

формування концепції соціальної держави, який, на наш погляд, припав на 

другу половину ХХ ст., то в його підґрунтя вже було покладено теорію 

природних прав людини, яка і до сьогоднішнього дня продовжує визначати 

вектор розвитку людської спільноти.  

 

 

1.2. Категоріальні засади концепції «соціальна держава» 

 

 

Проведені нами початкові розвідки у напрямі пізнання сутності концепції 

соціальної держави свідчать про її складний характер, обумовлений 

поєднанням різновекторних елементів, покладених у підґрунтя останньої. Тому 
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вивчати соціальну державу як цілісну категорію надзвичайно складно, а 

подекуди й безперспективно. Більш логічним та практично корисним у цьому 

плані виглядає системний підхід, що дає змогу підійти до характеристики 

соціальної держави через призму аналізу її окремих підсистемних утворень 

(категорій), тобто піти шляхом сходження від конкретного до абстрактного 

[150, с. 210]. Завдяки такому кроку вдасться, з одного боку, більш глибоко та 

всебічно осягнути сутність і пізнати особливості соціальної держави, а з 

другого, – сформулювати таке визначення соціальної держави, яке буде містити 

у собі лише найбільш принципові та важливі для її розуміння аспекти. 

Рухаючись у сформульованому напрямі, варто зазначити, що подібне 

ставлення до аналізу концепції соціальної держави не є загальноприйнятим, що, 

власне, і пояснює відсутність у науковій літературі чітко сформульованих 

позицій на предмет того, а з яких же, власне, категорій (елементів) складається 

названа концепція. Як показує проведений аналіз, переважна більшість авторів, 

досліджуючи названу проблематику, концентрує свою увагу на одному або 

декількох, тісно пов’язаних з соціальною державою елементах, таких, 

наприклад, як соціальна політика або соціальні права громадян. Такий підхід є 

невиправданим як з позиції того, що решта, важливих для розуміння сутності 

соціальної держави аспектів, залишається «поза грою», так і з огляду на те, що 

автори, у переважній більшості випадків, не показують існуючих між ними 

взаємозв’язків. Як наслідок, межі концепції соціальної держави залишаються 

чітко невизначеними. Водночас є очевидним, що згадане вище «розкладання» 

соціальної держави на окремі елементи допомагає виділити з-поміж останніх ті, 

які є, так би мовити, визначальними для її функціонування, як, відповідно, і ті, 

від яких названа концепція, можливо, має бути звільнена. Ця думка видається 

нам дуже важливою, оскільки її імплементація у сферу законодавства дасть 

змогу владі сконцентрувати свої зусилля на вирішенні першочергових питань, 

які гальмують реальне втілення ідеї соціальної державності у життя [104].  

Переходячи поступово до розв’язання завдання даного підрозділу 

дослідження, зазначимо, що нині у літературі згадується про доволі значну 
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кількість категорій, які, на думку авторів, мають як пряме відношення до 

концепції соціальної держави, так і прямий зв’язок з нею. Серед таких 

категорій найбільш часто називаються: соціальна політика, соціальні права, 

соціальні функції держави, соціальний захист, соціальне забезпечення, 

соціальні послуги тощо. Дійсно, усі вони тією або іншою мірою мають зв’язок 

із соціальною державою, проте кожна з них виконує різну роль у процесі її 

становлення та утвердження. Відповідно, передусім ми маємо виокремити ті 

елементи, які закладають основу концепції соціальної держави, тобто є 

базовими для неї, знаходячи, як наслідок, свій прояв лише на рівні її 

теоретичного обґрунтування. В якості такого базового елементу ми схильні 

розглядати ідею соціальної справедливості.  

Соціальна справедливість, будучи підвидом справедливості як такої, 

закладає основу для формування норм права, які, на більш пізніх етапах 

становлення концепції соціальної держави, становитимуть її нормативне 

підґрунтя. Такий висновок може бути підтверджений посиланням на рішення 

Конституційного Суду України у справі про призначення більш м’якого 

покарання [542], в якому було зазначено, що справедливість є однією з основ 

для формування принципу верховенства права, який, у свою чергу, має бути 

покладений в основу будь-якої норми права та будь-якого акта застосування 

норми права. Цей висновок знаходить підтримку також і серед науковців, які 

зазначають, що для забезпечення стабільності в суспільному житті варто 

прагнути, щоб принцип справедливості діяв узгоджено з системою права. «В 

ідеалі вся правова система суспільства повинна стояти на варті справедливості, 

слугувати засобом її втілення та закріплення» [732, с. 71]. Принагідно 

зазначимо, що на подібних позиціях щодо співвідношення справедливості й 

права стояли і наші попередники, які наприкінці ХІХ ст. вже писали про те, що 

«сьогоднішня справедливість завтра стане правом…» [340]. 

Отже, має йтися про існування логічного ланцюга: справедливість – 

верховенство права – норма права – акт застосування норми права. Викладене, 

відповідно, є додатковим доказом можливості розгляду соціальної 
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справедливості як першооснову концепції соціальної держави.  

В узагальненому вигляді справедливість пропонується визначити в якості 

морально виправданого та правильного еталону для порівняння дій чи 

поведінки певного соціального суб’єкта та відповідної віддачі з боку інших 

суб’єктів або суспільства в цілому. Разом із тим варто пам’ятати, що уявлення 

людей про справедливість чи несправедливість формуються в суспільстві та 

закріплюються досвідом поколінь. Реалізація справедливості відбувається 

шляхом формування відповідних соціальних норм, які регулюють певні сфери 

життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну, правову тощо. 

В соціально-економічному аспекті положення ідеї соціальної справедливості 

знаходять втілення в оцінці економічних фактів (справедливі економічні 

відносини, справедлива зарплатня і т. ін.), в розподілі суспільного багатства, у 

створенні гідних умов життя. Втілення положень ідеї справедливості – це, з 

одного боку, розподіл і привласнення матеріальних чи духовних благ, певних 

видів діяльності, а з другого, – активна життєдіяльність кожного соціального 

суб’єкта з привласнення або виробництва цих благ, з удосконалення суспільних 

відносин [732, с. 72, 74–75].  

З приводу розуміння сутності соціальної справедливості у літературі, 

зрозуміло, зустрічаються й інші точки зору. Так, на думку М. Тесленка 

соціальна справедливість являє собою баланс прав та обов’язків громадян, які 

одержують можливість рівноправної участі у створенні та поділі загальної міри 

суспільного добробуту [641]. 

На переконання С. В. Околіти, соціальна справедливість проявляється на 

рівні відповідності між роллю певних соціальних суб’єктів у житті суспільства 

та їхнім статусом, між правами та обов’язками, діяннями та відплатою за них, 

працею та винагородою, заслугами людей та суспільним виданням [352 ,с. 11].  

Дещо по-іншому до тлумачення соціальної справедливості підходить 

Г. Ю. Семігін, згідно з яким остання являє собою сукупність універсальних 

принципів, які визначають право громадян на суспільний устрій, що відповідає 

прагненню до соціального ідеалу і забезпечує усім громадянам юридичну 
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рівність та політичні свободи, високу якість життя, можливість самореалізації, 

соціальне партнерство [582]. 

У ракурсі викладеного заслуговує на увагу також і визначення соціальної 

справедливості, сформульоване В. В. Сокуренком, який під останньою розуміє 

обумовлену природним правом загальнолюдську цінність, що являє собою 

захищені правом і всім суспільним ладом рівні можливості доступу кожної 

людини до соціальних благ та інших життєвих цінностей, а також розподіл і 

законне їх використання з урахуванням власного вкладу в суспільство й 

збереження гідності людини [607, с. 34]. 

Даючи оцінку викладеним вище думкам щодо розуміння сутності 

категорії «соціальна справедливість», зазначимо наступне. Останнім властиві 

певні недоліки, які ускладнюють розуміння названої категорії. Так, наприклад, 

недоцільно розглядати соціальну справедливість через призму прав та 

обов’язків особи на отримання певної допомоги чи на участь у розподілі 

соціальних благ, оскільки соціальна справедливість, і це особливо чітко 

прослідковується в історичному розрізі, формувалася та формується у 

позаправовому полі, перебуваючи на рівні моралі, культури та релігії. 

Наявність прав та обов’язків, про які згадував М. Тесленко, не може вплинути 

на соціальну справедливість як таку, оскільки остання характеризує не 

правовий статус особи, а її ставлення до тих соціальних процесів, які 

відбуваються у суспільстві та державі. Подивимося на цю проблему через 

призму чинного українського законодавства. На сьогодні ми маємо значну 

кількість законодавчих актів, які гарантують громадянам України соціальний 

захист, соціальне забезпечення та допомогу. Проте чи можемо ми при цьому 

стверджувати, що в Україні панує соціальна справедливість?!  

Варто погодитися також і з Г. М. Пилипенком, який вважає, що соціальна 

справедливість зводиться до забезпечення певного соціального статусу 

приватних осіб [383], оскільки за такого підходу відбувається зрівняння 

соціальної справедливості з такими категоріями, як соціальний захист чи 

соціальне забезпечення, у межах яких, власне, і відбувається забезпечення 
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соціальних потреб населення. Тоді ж у чому різниця між соціальною 

справедливістю та соціальним забезпеченням (захистом)?! Невже це 

однопорядкові категорії та явища?!  

Певні зауваження викликає також і позиція Г. Ю. Семігіна. Безумовно, 

право та справедливість є тісно пов’язаними між собою явищами, які 

впливають одне на одне та доповнюють одне одного. Разом із тим очевидним є 

і той факт, що справедливість, будучи поняттям загального порядку, може 

проявлятися і на рівні конкретного, що, як наслідок, дає змогу говорити про 

окремі прояви справедливості, наприклад, про легальну або політичну 

справедливість [512]. З огляду на це соціальну справедливість необхідно 

розглядати в якості підвиду справедливості як такої. Відповідно, це означає, що 

її вимоги (вихідні положення, ідеї) будуть впливати на формування/реалізацію 

не усієї сукупності норм права, а лише на ту їх частину, яка пов’язана зі 

сферою, в якій, власне, соціальна справедливість і знаходить прояв. Таким 

чином, ми не можемо погодитися з Г. Ю. Семігіним у тому, що соціальна 

справедливість забезпечує приватним особам юридичну рівність та політичні 

свободи. Зазначені завдання розв’язуються, скоріш за все, за рахунок згаданої 

вище політичної справедливості.  

Не позбавленою суперечливих моментів є також і позиція 

В. В. Сокуренка, в якій нас не влаштовує той факт, що автор пов’язує 

наявність/відсутність соціальної справедливості з фактом її захищеності 

правом. Знову ж таки, не заперечуючи наявності зв’язків між названими 

явищами, зазначимо, що право, з одного боку, очевидно, виникає після 

формування та утвердження певної ідеї, тобто тоді, коли остання вже може 

бути сформульованою та визначеною з достатньою чіткістю. З другого ж боку, 

наявність норм права, покликаних гарантувати соціальну справедливість, як 

вже зазначалося вище, не гарантує її як такої.  

З огляду на викладене спробуємо сформулювати власне визначення 

соціальної справедливості. Отже, соціальна справедливість являє собою 

певний баланс між очікуваннями соціально незахищених верств населення 
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та/чи членів суспільства, які, враховуючи певні життєві обставини (хвороба, 

нещасний випадок тощо), не можуть забезпечити собі гідне існування, на 

сторонню допомогу та рівнем такої допомоги, яку готові надати (гарантувати) 

названим особам заможні представники суспільства (роботодавці) під 

контролем чи за участю держави. Такий баланс має перебувати на рівні, так би 

мовити, відносного нуля, з одного боку, не дозволяючи розвиватися у 

суспільстві та державі деструктивним процесам (соціальні революції, зниження 

економічної активності суб’єктів господарювання), а з другого, – спонукаючи 

отримувачів соціальної допомоги до активної реалізації власних фізичних чи/та 

інтелектуальних можливостей [104].  

Ведучи мову про соціальну справедливість, варто звернути увагу 

щонайменше на два важливі аспекти:  

– по-перше, її обсяг залежить від чималої кількості факторів [331], чи не 

найважливішим серед яких, на наш погляд, є рівень культурного розвитку 

суспільства. Надзвичайно слушними у зв’язку з цим виглядають слова 

А. Д. Керимова, який писав, що для створення нових, більш досконалих 

державних інститутів та структур, які відповідають вимогам часу, для 

цілеспрямованого регулювання, розумного і справедливого улаштування 

суспільного життя необхідним є більш високий порівняно з теперішнім 

інтелектуальний та духовно-моральний рівень якщо не усього населення, то 

щонайменше значної його частини. Інакше кажучи, перш ніж створювати 

майбутнє, продовжує вчений, потрібно сформувати або хоча б приступити до 

формування «нової», більш високорозвиненої і високоорганізованої, більш 

ініціативної, інтелектуальної і моральної людини – людини, творчою місією 

якої і буде створення майбутнього [216]. І дійсно, якщо подивитися на історію 

становлення концепції соціальної держави через призму культурного розвитку 

людства, то очевидною є наступна закономірність: підвищення рівня його 

культурного розвитку супроводжувалося більш глибоким проникнення у сферу 

організації суспільного та державного життя ідеї соціальної справедливості. 

Саме культура, з одного боку, дає змогу окремій особі зрозуміти можливість та 
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допустимість очікування допомоги від держави, а з другого, – робить державу 

готовою до такої допомоги; 

– по-друге, соціальна справедливість формується за участю різних 

суб’єктів суспільних відносин, роль яких у цьому процесі може бути 

неоднаковою. Постійною величиною тут, зрозуміло, завжди буде приватна 

особа, яке претендує на соціальну допомогу, проте надавачі такої допомоги 

можуть бути різними. Їх конкретний суб’єктний склад буде залежати від 

позиції держави у сфері, що розглядається, яка може зводитися: 1) або до 

спостереження за втіленням заможними прошарками суспільства ідеї 

соціальної справедливості у життя; 2) або до субсидіарної участі з останніми у 

названому процесі; 3) або у перебрані на себе переважної кількості функцій та 

завдань, спрямованих на її реалізацію.  

Разом із тим необхідно зазначити, що у науковій літературі мають місце і 

інші точки зору на предмет розуміння значення соціальної справедливості для 

становлення концепції соціальної держави. Так, наприклад, В. М. Якубенко 

вважає, що основні засади соціальної держави закладаються за рахунок таких 

принципів: рівних можливостей, людської гідності, соціальної справедливості, 

солідаризму, субсидіарності, відносної незалежності суспільних відносин [732, 

с. 44]. З викладеного стає очевидним, що автор ідею соціальної справедливості 

звів до рівня принципу, поставивши його в один рядок з іншими принципами 

соціальної держави. Така позиція виглядає необґрунтованою, хоча б з огляду на 

те, що щось має передувати і названим принципам і соціальній державі як 

такій. Названі принципи, оскільки вони відображають окремі аспекти 

соціальної держави, не можуть претендувати на статус першооснови, оскільки 

першооснова (ідея) не може бути зведена до рівня окремого. Таким чином, 

необхідно відрізняти ідею соціальної справедливості, як основу формування 

концепції соціальної держави, від принципів соціальної політики та принципів 

соціальної держави, на більш детальному аналізі яких ми зупинимося нижче. 

Отже, в якості проміжного висновку зазначимо, що соціальна 

справедливість, як ідея, набуває фундаментального значення для концепції 
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соціальної держави, виступаючи необхідною передумовою (базисом) для 

формування та розвитку її наступних компонентів [761].  

Наступним елементом концепції соціальної держави виступають 

соціальна права людини і громадянина, які, з одного боку, сформувалися на 

підставі ідеї соціальної справедливості, а з іншого, – самі заклали підґрунтя для 

формування соціальної політики держави, яка визнала такі права. Зазначимо, 

що подібна послідовність розміщення елементів у конструкції концепції 

соціальної держави відповідає історичним особливостям становлення 

останньої. Підтвердження цієї думки ми знаходимо також і на сторінках 

наукової літератури, де, наприклад, В. М. Якубенко стверджує, що рішучий 

перехід до соціальної політики на теренах західних європейських держав 

відбувся у наслідок фіксації соціальних та економічних прав громадян в 

юридичних актах, зокрема у Французькій декларації прав людини і 

громадянина 1793 р [732, с. 20]. Зрозуміло, що можна говорити і про дещо інше 

розташування названих вище елементів у системі концепції соціальної держави. 

Так, припускаємо, що окремі колеги будуть обстоювати точку зору, згідно з 

якою соціальні права стали наслідком готовності конкретної держави взяти на 

себе виконання соціальної функції, а раз так, то їх варто було б розмістити 

після соціальної політики та соціальної функції держави. Ми особисто, у 

цілому, не виключаємо і таку можливість, правда, якщо підходити до цієї 

проблематики із суто формальних чи позитивістських начал. Проте зазначимо, 

що така точка зору не узгоджується з теорію природних прав людини [373; 

682], які, як відомо, існують незалежно від факту їх нормативного закріплення 

чи офіційного визнання державою. Одним із підвидів природних прав людини 

та громадянина є, власне, і соціальні права [130; 280; 580].  

Розпочинаючи аналіз соціальних прав, одразу висловимо свою незгоду з 

тими авторами, які не вважають соціальні права власне правами. В 

обґрунтування такої точки зору, зокрема, зазначається, що оскільки право 

ґрунтується на взаємодії права та обов’язку, то прав, у даному випадку 

соціальних, не може бути там, де громадянин нічого не винен державі [299]. 
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Висловлюючи власне ставлення до наведеної думки, зазначимо, що тут 

спостерігається не зовсім правильне розуміння концепції кореспондуючих прав 

та обов’язків учасників правовідносин, зміст якої, нагадаємо, зводиться до того, 

що праву одного учасника відносин має відповідати конкретний обов’язок, 

покладений на іншого його учасника [588, с. 26, 35]. Як бачимо, тут не йдеться 

про поєднання кореспондуючих прав та обов’язків у межах правового статусу 

лише одного учасника правовідносин, оскільки це є, фактично, неможливим. 

Соціальні права приватної особи, таким чином, мають узгоджуватися із 

соціальними обов’язками держави, невиконання або неналежне виконання яких 

останньою може стати приводом для звернення фізичної особи до 

адміністративного суду з адміністративним позовом, у підґрунтя якого і буде 

покладено факт порушення державою відповідного соціального права 

громадянина. Можливість судового захисту соціальних прав людини і 

громадянина (див. п. 4 ч. 1 ст. 17 КАС України) є додатковим свідченням того, 

що останні, власне, і є правами як такими. У ракурсі викладеного слід звернути 

увагу також і на той факт, що соціальні права визнані як такі і на 

конституційному рівні, знайшовши, як наслідок, своє розміщення серед решти 

основних прав людини і громадянина. У даному разі йдеться, наприклад, про ч. 

1 ст. 46 Конституції України, яка гарантує громадянам право на соціальний 

захист.  

Водночас необхідно пам’ятати і про те, що нині у юридичній літературі 

спостерігається певний дуалізм щодо суб’єктів, які можуть бути носіями 

соціальних прав. Так, одна група авторів наголошує, що соціальні права 

належать виключно громадянам відповідної країни [197], тоді як інша 

схиляється до думки, що суб’єктом соціальних прав треба визнавати не 

громадянина, а людину [255]. Така ситуація може бути, поміж іншим, 

викликана до життя тим фактом, що на рівні нормативних актів це питання не 

отримало однозначного вирішення. Так, як ми бачили, у Конституції України 

говориться про соціальний захист громадян, а відповідно, і про їх соціальні 

права, тоді як міжнародні нормативні акти у цій частині оперують категорією 
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«людина». Проте одностайності у цій сфері не вистачає і національним 

нормативним актам, одні з яких гарантують іноземним громадянам право на 

забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

[360], а інші про це право не згадують [484]. З огляду на таку ситуацію з 

нормативним регулюванням соціальних прав іноземців та осіб без 

громадянства останні не тільки не можуть отримати належної державної 

допомоги, а й повною мірою «включитися» у процес створення соціальної 

держави, зрозуміло, у тому разі, якщо вони перебувають в Україні на законних 

підставах. 

Відсутність чіткості у можливості/доцільності поширення соціальних 

прав на іноземців та осіб без громадянства на рівні нормативних актів може 

бути пояснена неготовністю, насамперед економічною та фінансовою, 

Української держави надавати соціальну допомогу негромадянам, проте, 

зрештою, Україна буде змушена це зробити, адже цього вимагають від неї як її 

міжнародні зобов’язання, у межах яких вона погодилася захищати права та 

інтереси мігрантів на своїй території, так і здоровий глузд, оскільки іноземці та 

особи без громадянства можуть та повинні бути включені у загальнодержавний 

механізм соціального захисту [676]. Отже, надалі доречно говорити не про 

соціальні права громадян України, а про соціальні права людини і громадянина 

як необхідний елемент концепції соціальної держави.  

Характеризуючи соціальні права, необхідно звернути увагу на той факт, 

що останні, у переважній більшості випадків, зараховуються до категорії прав 

«другого покоління» [241; 288; 304; 595, с.170-171; 784]. Подібна позиція, 

наприклад, О. З. Панкевичем пояснюється тим фактом, що останні 

відрізняються від прав людини «першого покоління», тобто громадських і 

політичних. Такі відмінності автор вбачає у наступних двох аспектах: по-

перше, у їх змістовних характеристиках та, по-друге, у способах їхньої 

реалізації й захисту. Виходячи з усталеного у політико-правовій думці 

розрізнення понять «негативної» та «позитивної» свободи, пише 

О. З. Панкевич, слід визнати слушність прийнятої у теорії держави і права 
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відповідної змістовної характеристики кожного із двох «поколінь» прав 

людини. Якщо права громадянські та політичні головним чином спрямовані на 

забезпечення свободи від протиправного втручання державної влади (негативні 

права), то для соціально-економічних прав характерною є якраз наявність 

претензій на забезпечення і здійснення інтересів індивіда за допомогою 

державних дій (позитивні права). Безумовно, продовжує автор, соціально-

економічні права мають свою специфіку щодо способів їхньої реалізації та 

захисту: адже ступінь їх гарантованості з боку держави – на відміну від 

класичних прав «першого покоління» – дійсно перебуває у досить жорсткій 

залежності від стану економіки відповідного суспільства [364].  

Формулюючи власну точку зору на рахунок можливості говорити про 

окремі покоління прав взагалі та позиції О. З. Пакевича зокрема, зазначимо 

наступне. Аналіз літератури, в якій пропонується виділення окремих поколінь 

прав [7; 276; 341 тощо], дає змогу зробити висновок про те, що «теорія 

поколінь» будується з огляду на історичну послідовність визнання та 

офіційного закріплення того або іншого права чи групи таких прав. Показовими 

у цьому плані можуть бути слова Н. Б. Мушак, яка пише: «Характеризуючи 

друге покоління прав людини, яке становлять соціально-економічні та 

культурні права, варто відмітити, що це покоління як окрема категорія 

з’являється лише на межі ХІХ–ХХ століть, відображаючи результати широкої 

соціальної боротьби, що точилася в капіталістичних суспільствах того часу» 

[341]. З огляду на це ми схиляємося до думки, що аналіз того або іншого права 

людини чи їх сукупності через призму теорії «поколінь прав» не має жодного 

практичного значення і повинен застосовуватися виключно у роботах з історії 

права та історії прав людини і громадянина. Для сучасного правознавства ця 

теорія є непридатною, оскільки вона не дає відповіді на два принципових 

питання: по-перше, у чому полягає змістовна суть (характеристика) того або 

іншого права з юридичної точки зору та, по-друге, яким чином може бути 

реалізоване те або інше право приватною особою.  

Що стосується позиції, сформульованої О. З. Панкевичем, яка, до речі, 
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підтримується й іншими авторами [377], то у її межах, як на нас, відбулося не 

досить вдале поєднання двох різних підходів до групування прав людини. 

Інакше кажучи, автор намагався пояснити різницю між правами різних 

поколінь через призму теорії статусу особи, розробленої Г. Еллінеком [767, с. 

86-87], що є у принципі неможливим. Зупинимося на цьому аспекті детальніше, 

поєднавши між собою цей та попередньо зроблений нами висновок на рахунок 

теорії «поколінь прав». 

Віддаючи належне значенню знань про історію виникнення та 

становлення прав людини, зазначимо, однак, що воно завжди поступалося 

значенню питань реалізації прав приватними особами. Для громадянина було, є 

і буде важливим насамперед розуміти, для чого йому необхідне те чи інше 

право і як він може ним скористатися. Право людини, розглядаючи його у 

спрощеному вигляді в якості можливості певної поведінки або утримання від 

такої поведінки, має сенс і практичне значення лише у відносинах індивіда з 

іншими особами, останні з яких можуть бути представлені або приватними 

особами, або державою. З цього, як наслідок, випливає, що уся сукупність прав, 

надана приватним особам, може бути реалізована у двох площинах – у 

приватній або у публічній. Відповідно, права приватних осіб мають бути 

первинно поділені на суб’єктивні приватні права та суб’єктивні публічні права. 

Теорія «поколінь прав» такого поділу не знає, не враховуючи, відповідно, ті 

принципові особливості, які проявляються у зв’язку з нормативним 

забезпеченням і процедурою реалізації цих, принципово відмінних груп прав 

людини. 

Повертаючись до соціальних прав людини, стає очевидним, що їх 

реалізація відбувається у публічній площині, у зв’язку з чим вони можуть бути 

зведені до підвиду суб’єктивних публічних прав. Цей висновок, власне 

кажучи, не є новим для вітчизняної юридичної науки, оскільки його вже понад 

сто років потому сформулював відомий вчений-адміністративіст 

А. І. Єлістратов, який з цього приводу писав: «У міру того, як державне 

управління приникає ідеєю суспільного служіння, воно стає для громадян 
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підставою публічних зобов’язальних прав… Правовідносини, які виникають 

між адміністрацією та громадянами на ґрунті публічних служб, багато у чому 

підпорядковуються правилам цивільного права та процесу, але за своїм 

суспільним призначенням вони продовжують залишатися відносинами 

публічного права» [170, с. 124]. 

Суб’єктивні публічні права не є однотипними як за своїм змістом, так і за 

порядком їх реалізації. Одним із перших на цю особливість звернув увагу 

Г. Еллінек, розробивши, як наслідок, теорію чотирьох статусів приватної особи, 

зміст кожного з яких визначався специфікою відповідної групи названих прав. 

Так, відповідно до названої теорії, яка активно застосовується і сьогодні в 

європейській юридичній літературі [760, с. 22-25], необхідно говорити про 

статуси: пасивний, негативний, позитивний та активний. У пасивному статусі 

(на сьогоднішній день ця конструкція втратила своє теоретичне та практичне 

значення) індивід позбавлений самовизначення. У цьому положенні держава не 

розглядає його в якості юридичної особистості, позбавляючи останнього, таким 

чином, будь-яких прав або вимог щодо себе самої. Негативний статус є для 

індивіда сферою свободи від держави. Позитивний статус втілюється у 

здатності приватної особи висувати вимоги до держави. Активний статус 

полягає у правовій здатності індивіда діяти для держави. Самі по собі названі 

статуси ще не є правами: це тільки різні положення, в яких індивід, в якості 

визнаної державою особистості, може знаходитися у відносинах до держави. 

Але кожного разу, коли на статусі засновується правова вимога, – можливість 

для індивіда привести у рух, у власному інтересі норми об’єктивного права, із 

статусом поєднуються суб’єктивні публічні права [170, с.122; 767, с. 86;]. 

Таким чином, соціальні права людини, якщо розглядати їх через призму 

викладеного, належать до групи «позитивних прав», надаючи приватним 

особам, як наслідок, можливість вимагати від держави, в узагальненому 

розумінні, реалізацію ідеї соціальної справедливості. Принагідно зазначимо, що 

соціальні права, з огляду на неоднорідність «позитивних» прав як таких, мають 

бути віднесені до групи похідних «позитивних» прав, тобто тих, які надають 
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можливість приватним особам вимагати від держави захисту їх соціальних 

інститутів (соціальних установ, закладів, соціальних виплат тощо). Іншу ж 

групу соціальних прав утворюють вихідні «позитивні» права, які, у свою чергу, 

допомагають індивідам вимагати їх захисту через створення необхідних для 

цього інститутів.  

На завершення розмови про соціальні права людини як про підвид 

суб’єктивних публічних прав зазначимо, що не зважаючи на їх яскраво 

виражений публічний характер, останні на сьогоднішній день у переважній 

більшості випадків аналізуються через призму права приватного, що 

призводить до викривлення, а подекуди й до руйнації самої ідеї цих прав, 

реалізація яких ніколи не зможе бути забезпечена у позапублічному 

(позадержавному) режимі, тобто на підставі норм приватного права. Одну з 

причин подібного неправильного розуміння природи соціальних прав ми, до 

речі, вбачаємо у надмірній абсолютизації значення названої вище теорії 

«поколінь прав» для вітчизняної юридичної доктрини і практики. Її повсюдне 

застосування, за відсутності альтернативних теорій, зробило неможливим 

пізнати дійсну сутність багатьох прав людини, у тому числі й соціальних прав 

[761]. Водночас викладене не означає, що абсолютно усі соціальні права мають 

у своєму підґрунті виключно норми публічного права. На конкретизації цієї 

думки ми зупинимося нижче.  

Принциповим питанням під час аналізу соціальних прав є також і 

визначення їх переліку. Важливість цієї проблематики пов’язується не лише з 

тим фактом, що для належної реалізації та захисту відповідної групи права 

треба знати про які права, власне, йдеться, але і з тією обставиною, що 

соціальні права визначають зміст соціальної функції держави. Інакше кажучи, 

чим більший перелік соціальних прав, тим більш широкою за своїм змістом 

буде і соціальна функція держави, яка, у свою чергу, закладатиме основу як для 

розвитку відповідного законодавства, так і для розбудови системи суб’єктів, 

відповідальних за його застосування. Держава зобов’язана діяти у соціальній 

сфері рівно стільки, скільки цього вимагатиме повна та всебічна реалізація 



51 
 

соціальних прав людини і громадянина. Ця думка повною мірою узгоджується з 

положеннями ч. 2 ст. 3 Конституції України, де наголошено, що саме права й 

свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Інакше кажучи, держава є, певним чином, 

підпорядкованою правам людини і громадянина.  

Аналіз юридичної літератури показує, що нині існують доволі різні 

підходи до формування переліку соціальних прав людини, які зводяться до 

наступного: по-перше, кожен автор пропонує, фактично, власну систему 

соціальних прав. Принагідно зазначимо, що такі системи доволі часто не 

отримують завершеного вигляду, закінчуючись фразою «та інші права»; по-

друге, соціальні права доволі часто розглядаються у зв’язці з економічними 

правами. Вважаємо, що ці підходи мають бути приведені до одного 

знаменника, оскільки у протилежному випадку визначитися зі змістом названої 

категорії буде надзвичайно складно. Розглянемо основні точки зору щодо 

переліку соціальних прав, за наслідком чого сформулюємо власну позицію з 

цього приводу. 

Отже, у працях вітчизняних авторів система соціальних прав найчастіше 

має наступний вигляд: 

– право на гідний прожитковий мінімум; право на соціальне 

забезпечення; право на загальне зростання добробуту; право на працю; право на 

справедливі умови праці; право на умови праці, що відповідають вимогам 

безпеки і гігієни; право на справедливу винагороду; право на об’єднання; право 

на укладання колективних договорів; право жінок, які працюють, дітей і 

підлітків на захист; право на професійну орієнтацію; право на професійну 

підготовку; право на охорону здоров’я; право на соціальну і медичну допомогу; 

право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист; право на 

інформацію і консультації (Д. О. Єрмоленко) [182]; 

– право на працю, на допомогу у працевлаштуванні, на захист від 

необґрунтованого звільнення; право на соціальне забезпечення; право на 

достатній життєвий рівень; право на державну підтримку та захист родини; 
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право на охорону здоров’я; право на безпечне навколишнє середовище 

(Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко) [354, с. 126-157]; 

– право на гідні умови життя; право на соціальний захист; право на рівні і 

справедливі можливості для розвитку особистості; право на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування (О. М. Лощихін) [286, с. 176-177]; 

– право на соціальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від особи 

обставин, а також у старості; право на достойний рівень життя; право на 

медичну допомогу та медичне страхування; право на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди; право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист 

(С. М. Прилипко) [410] тощо. 

Висловлюючи власну точку зору на рахунок викладеного, зазначимо, що 

у нас не знаходять підтримки деякі з наведених вище позицій. Так, насамперед, 

необґрунтованою видається позиція, пов’язана з намаганням аналізувати 

соціальні права у зв’язці з економічними правами та, як наслідок, їх зведення до 

групи соціально-економічних прав. У цьому плані ми орієнтуємося як на 

нормативні особливості закріплення соціальних прав, так і на їх зміст. У 

першому випадку йдеться про те, що соціальні права, як юридичне явище, 

вперше знайшли свою фіксацію на рівні Загальної декларації прав людини 

(1948 р.) [191], у ст. 22 якої зазначено, що кожен має право на соціальне 

забезпечення, яке є необхідним для розвитку особистості у трьох тісно 

пов’язаних, проте відмежованих одна від одній сферах – економічній, 

соціальній та культурній. Більш чітко відмежування соціальних прав людини 

від решти прав відбулося у наступних міжнародних документах, присвячених 

вже виключно питанням гарантування перших з них: Європейській соціальній 

хартії (1961 р.) [176] та Європейському кодексі соціального забезпечення (1964 

р.) [177]. «Самостійність» соціальних прав щодо економічних та культурних 

прав була підтверджена також і Міжнародним пактом про економічні, соціальні 

та культурні права (1966 р.) [326], з назви якого чітко видно, що у ньому 
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йдеться про три окремі категорії прав людини.  

Що стосується змісту соціальних прав, то усі, хто досліджує цю 

проблематику, зазначають, що вони надають особі певні можливості, якщо вона 

потрапила у скрутну ситуацію. Так, наприклад, В. Лемак пише: «під 

соціальними правами слід розуміти претензії людини на відновлення певних 

мінімальних позицій у соціально-економічній сфері, утрачених унаслідок 

складної життєвої ситуації, шляхом надання соціального захисту та допомоги з 

боки державно-організованого суспільства, котра надається шляхом 

перерозподілу економічних ресурсів» [280]. Відповідно, соціальні права не 

можуть проявлятися там, де такого скрутного стану немає. У протилежному 

випадку ми опинимося у ситуації, коли соціальний захист буде поширюватися 

навіть на «білих комірців» [101]. Зазначимо, що окремі країни світу, які 

підходили до розуміння змісту свого соціального служіння з максимально 

широких позицій, вже стикнулися з такою проблемою, що, як наслідок, 

загрожує існуванню соціальної держави як такої, з огляду на нестачу 

необхідних для виконання соціальних програм грошових коштів [302]. З огляду 

на це право на працю, так само як і право на захист від необґрунтованого 

звільнення, право на об’єднання, навряд чи можна відносити до категорії 

соціальних прав. Принагідно зазначимо, що з цим висновком погоджуються 

також інші автори, які, досліджуючи економічні права людини і громадянина, 

включають до переліку останніх названі вище права [228, с. 194;  516, с. 460; 

628].  

Питання викликає у нас також і позиція, пов’язана з намагання відносити 

до кола соціальних прав право на інформацію і консультації. Подібна позиція, 

можливо, раніше могла мати право на існування, проте сьогодні, коли увесь 

світ вже поринув в інформаційне суспільство [206], коли відбувається активне 

формування держави нового типу – «інформаційної держави» [190], коли право 

громадян на інформацію трансформується в одне з основоположних прав 

людини [208], казати про те, що право на інформацію і консультації є підвидом 

соціальних прав не уявляється можливим. Більш правильним та більш 
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сучасним буде стверджувати, що наразі йдеться про інформаційні права 

людини [301; 630], які, зрозуміло, можуть бути реалізовані у різних сферах, 

зокрема й у соціальній.  

Не можемо ми погодитися і з ідеєю, що соціальні права включають у себе 

також і право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. Питання екологічної безпеки, а з нею 

і гарантування екологічних прав людини і громадянина протягом останніх 

десятиріч цілком обґрунтовано набувають самостійного значення як у системі 

напрямів державної політики, так і у переліку прав людини. На підтвердження 

цієї точки зору можна навести численні міжнародні та вітчизняні юридичні 

акти «екологічної» спрямованості, у яких чітко наголошується на праві кожного 

на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди (скажімо, п. а ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [477]). На необхідності 

віднесення названого права до переліку екологічних прав громадян 

наголошується також і у численних наукових працях [205; 242; 652 тощо].  

Поряд з викладеним не схильні ми відносити до соціальних прав також і 

право на професійну орієнтацію та право на професійну підготовку, які, з 

огляду на положення законодавства України про освіту [472], є елементами 

культурних прав людини і громадянина.  

Отже, вважаємо, що система соціальних прав має виглядати наступним 

чином: 

– право на соціальний захист (право на соціальне забезпечення)
1
, що 

                                                           
1
 Право на соціальний захист та право на соціальне забезпечення ми схильні розглядати в якості 

синонімів. Такий висновок, зокрема, базується на аналізі наукової літератури, автори якої, намагаючись 

провести розмежування названих категорій (наприклад, Мальований М. І. Теоретико-методичні підходи до 

визначення поняття «соціальний захист» // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / М.І. 

Мальований. – 2012. – № 3. – С. 191–198; Лукащикевич В. Соціальний захист населення України в сучасних 

умовах: економічні засади / В. Лукащикевич // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2008. – Вип. 2.), 

на наш погляд, не досягли тут необхідних результатів. На синонімічність названих понять вказує і практика їх 

вживання у текстах міжнародних актів, де, в одному випадку, згадується термін «соціальний захист» 

(Європейська соціальна хартія (переглянута)), а в іншому – «соціальне забезпечення» (Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права). З огляду на це, а також не маючи наміру вступати у схоластичні 

роздуми, ми зупиняємося на ідеї про їх тотожність. Що ж стосується причин, які змусили нас поставити термін 

«соціальний захист» на перше місце, то вони криються у змісті першого речення ст. 46 Конституції України, де 



55 
 

включає у себе право на отримання усіх видів соціальної допомоги та пільг 

(грошова допомога і пільги сім’ям, що виховують дітей; допомога з вагітності й 

пологів; натуральна допомога малозабезпеченим громадянам; пільги щодо 

оплати проїзду, транспорту, житла; обслуговування пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних громадян у будинках-інтернатах, територіальних 

центрах соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких 

непрацездатних громадян; соціальні пенсії для осіб, які не мають права на 

трудову пенсію; допомога у разі смерті годувальника тощо) та право на 

соціальне страхування (страхування на випадок безробіття, медичне 

страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві, пенсійне 

страхування); 

– право на достатній життєвий рівень, у тому числі право на мінімальний 

розмір заробітної плати;  

– право на медичну та соціальну допомогу; 

– право на користування послугами соціальних служб; 

– право на справедливі, безпечні та здорові умови праці;  

– право працюючих жінок на охорону материнства;  

– право на отримання соціального житла. 

Говорячи про соціальні права, доцільно звернути увагу також і на те, що 

перелік останніх не є застиглим, що, відповідно, дає змогу акцентувати увагу і 

на змістовній рухливості концепції соціальної держави. Особливо це стосується 

тих прав, що фіксуються на рівні національних юридичних актів (національний 

рівень соціальних прав). Проте рух тут може бути лише в одному напрямку – у 

бік розширення системи таких прав. З огляду на це ми повністю підтримуємо 

В. Лемака, який справедливо зазначає, що «не можуть бути скасовані і звужені 

в обсязі соціально-економічні права – як ті з них, що закріплені у Конституції 

України, так і ті з них, які закріплені нормами законів України. Вони можуть 

бути змінені лише в напрямі розширення їх переліку та змісту. Держава не 

                                                                                                                                                                                                 
поняття соціального захисту використовується в якості категорії більш загального порядку щодо терміна 

«соціальне забезпечення».  
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лише взяла на себе соціальні зобов’язання та закріпила їх нормативно-

правовими засобами, а й, крім того, позбавила себе легальної можливості 

виправити становище, вжити заходів щодо раціоналізації соціально-

економічної сфери, наприклад під час фінансової кризи» [280]. Від себе ж 

додамо, що будь-які спроби звуження обсягу соціальних прав громадян мають 

розцінюватися не лише в якості незаконних, але і як неправові, тобто такі, що 

порушують принцип верховенства права, який вимагає від держави дотримання 

взятих на неї зобов’язань [309, с. 71]. У ракурсі викладеного висловимо свою 

категоричну незгоду з тими рішеннями парламенту і Уряду України, які 

демонструють зневажливе ставлення держави до соціальних прав громадян, 

будучи спрямованими на їх обмеження. Наразі йдеться про славнозвісний 

Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 р.» [427], яким було 

надано право Кабінету Міністрів України самостійно визначати порядок і 

розмір виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України 

на 2011 рік. 

У розрізі аналізу соціальних прав необхідно звернути увагу також і на той 

факт, що останні можуть бути поділені на групи залежно від юридичної 

природи норм, які визначають умови та процедури їх реалізації. Зазначений 

аспект є надзвичайно важливим, оскільки він впливає як на побудову 

суб’єктного складу відносин, у межах яких відбувається реалізація таких прав, 

так і на спосіб захисту та відновлення відповідного соціального права.  

Розвиваючи сформульовану думку, ще раз наголосимо на тому факті, що 

усі соціальні права носять публічний характер, тобто у підґрунтя їх 

становлення та розвитку покладено ідею соціального служіння держави 

приватним особам. Зазначена мета, однак, може бути досягнута за рахунок 

різних засобів та у різні способи. Так, наприклад, держави соціалістичного 

спрямування, заперечуючи та не визнаючи існування приватної власності на 

засоби виробництва, землю тощо, розбудовували виключно державні (публічні) 

механізми реалізації соціальних прав. Відповідно, учасниками соціальних 
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правовідносин за таких умов завжди були, з одного боку, держава, а з другого, 

– отримувач соціальної допомоги. Проте у державах демократичного профілю 

склад потенційно можливих суб’єктів соціальних правовідносин є ширшим, що 

пояснюється включенням до нього також і юридичних осіб приватного права, 

які перебирають на себе забезпечення реалізації частини соціальних прав, 

гарантованих приватним особам. Поряд із тим необхідно звернути увагу також і 

на той факт, що за останнє названого політичного режиму і діяльність самої 

держави у соціальній сфері частково змінюється. Вона, якщо дивитися на неї як 

на учасника соціальних правовідносин, може перебувати тут у різних статусах, 

– публічно-правовому або приватноправовому, що, однак, жодним чином не 

заважає їй реалізовувати ідею соціального служіння.  

Таким чином, з викладеного випливає, що у підґрунтя реалізації названих 

вище соціальних прав можуть бути покладені норми права різної юридичної 

природи, що, відповідно, дає змогу говорити про існування групи публічних 

соціальних прав (юридичною основою таких прав є норми публічного права, 

якими визначається також і порядок реалізації цих прав) та групи приватних 

соціальних прав (юридичною основою таких прав є норми приватного права, 

якими визначається також і порядок реалізації цих прав) [101]. Можливість та 

доцільність такого поділу, поміж іншим, випливає також і з потреб судової 

практики. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного 

судочинства України [225], адміністративним судам підсудні усі 

адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних 

повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, 

надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним 

громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, 

соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Однак очевидним є, що спори, 

пов’язані, наприклад, з реалізацією права на створення належних умов праці 

(одного з видів соціальних прав) на приватному підприємстві, будуть 

вирішуватися за правилами цивільного процесуального законодавства.  



58 
 

Разом із тим звернемо увагу на той факт, що, з огляду на важливість 

забезпечення реалізації усієї сукупності соціальних прав індивіда, держава 

залишає за собою право та можливість здійснювати постійний контроль за 

роботою усіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію названих прав, тобто 

такий процес, навіть у тому випадку, коли він заснований на нормах 

приватного права, все одно залишається частково публічним. Сформульований 

висновок щодо різної юридичної природи соціальних прав є надзвичайно 

важливим для даного дослідження, предметом якого, відповідно, стануть лише 

питання адміністративно-правового (публічно-правового) забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні.  

Визнання та фіксація соціальних прав індивіда на рівні міжнародних та 

вітчизняних нормативних актів вимагає також і розробки відповідної 

соціальної політики, в якій має знайти прояв ставлення держави до форм, 

методів та обсягів гарантування й реалізації соціальних прав людини та 

громадянина. Говорячи про соціальну політику, зазначимо, що ми у цілому 

підтримуємо тих авторів, які вважають, що остання являє собою надзвичайно 

складне явище, що є одночасно і найважливішим напрямом державного 

регулювання економіки, і органічною частиною внутрішньої політики держави, 

спрямованої на забезпечення добробуту й усебічного розвитку його громадян і 

суспільства загалом [282; 592; 593; 613].  

Складний та об’ємний характер категорії «соціальна політика» 

обумовлює існування чималої кількості підходів до її тлумачення. Так, на 

думку Г. Ахінова та С. Калашнікова, соціальна політика являє собою діяльність 

держави та усіх інших суспільних інститутів, спрямовану на прогресивний 

розвиток соціальної сфери, удосконалення умов, способу та якості життя 

людей, забезпечення певної частини їх життєвих потреб, надання громадянам 

необхідної соціальної підтримки, допомоги й захисту [41, с. 45]. У свою чергу 

А. А. Кочетков визначає соціальну політику в якості системи економічних 

відносин, у межах яких держава надає кожному члену суспільства гарантії 

певного рівня життя, мінімально необхідного для розвитку і використання його 
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здібностей (трудових, підприємницьких, особистісних) і забезпечує його при 

втраті цих здібностей (люди похилого віку, хворі, інваліди, діти тощо) [254, с. 

472]. О. В. Сімкіна визначає соціальну політику в якості особливого аспекту 

внутрішньої політики держави, метою і змістом якого є регулювання усього 

комплексу соціальних процесів і відносин класів, верств, соціальних, 

соціально-демографічних, соціально-професійних груп, соціальних спільнот з 

приводу збереження та зміни їх соціального стану [593].  

На підставі аналізу наведених підходів до розуміння змісту категорії 

«соціальна політика», а також інших, які були свідомо залишені поза нашою 

увагою, можна дійти висновку, що не зважаючи на їх зовнішні відмінності, усіх 

їх об’єднує той факт, що автори зводять соціальну політику до діяльності 

правотворчого та правозастосовного характеру, у межах якої відбувається 

задоволення відповідних соціальних потреб приватних осіб. Проте, на наш 

погляд, такий підхід є неправильним, оскільки під час його формування не 

береться до уваги (чи неправильно тлумачиться) категорія більш загального 

порядку, якою є «політика». Інакше кажучи, визначення категорії «соціальна 

політика» має здійснюватися через призму поняття «політика». 

Ознайомлення з науковою літературою показує, що під політикою 

зазвичай розуміється процес діяльності, яка визначає життя держави. Разом із 

тим, однак, варто врахувати той факт, що політика може тлумачитися і з інших 

вихідних позицій (соціологічної, економічної, субстанціональної, 

процесуальної, натуралістичної, теологічної тощо [361]), що обумовлює 

існування й інших підходів до її тлумачення. Що ж стосується даної роботи, то 

у її межах на політику взагалі та соціальну політику зокрема варто дивитися 

насамперед з правової точки зору, яка вимагає проведення відмежування 

названих явищ від інших видів діяльності, у межах яких відбувається 

визначення життя держави. Необхідність такого кроку випливає насамперед з 

Конституції України, в якій здійснюється доволі чітке розмежування 

законотворчої, виконавчої та судової діяльності, з одного боку, та політичної, – 

з другого. В якості прикладу тут можна навести ст. 85 Основного Закону, у 
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межах якої розмежовуються повноваження Верховної Ради України щодо 

прийняття законів (п. 3) та визначення засад внутрішньої та зовнішньої 

політики (п. 5). Подібні приклади можна навести також і щодо Президента 

України та Уряду України. Результати реалізації політики (політичної 

діяльності) знаходять прояв у політичних рішеннях, а не у юридичних актах. 

Різниця між такими документами є очевидною, що, зокрема, обумовлює 

існування й різних режимів відповідальності, якщо останні носять 

протиправний характер. Наразі йдеться про політичну та юридичну 

відповідальність, що на думку представників як української, так і європейської 

влади повинні отримати чітке розмежування [309, с. 40]. На цьому аспекті, 

зокрема, чітко було наголошено, наприклад, у постанові Верховної Ради 

України від 11 квітня 2012 р. № 4631-VI «Про План заходів щодо реалізації 

положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо 

заявки України на вступ до Ради Європи та Резолюції № 1862 (2012) 

Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних 

інституцій в Україні» [479], а також у Резолюції Європейського Парламенту 

щодо України, яка була ухвалена 24 травня 2012 року. В останнє названому 

документі, зокрема, зазначено, що Європейський Парламент закликає 

українську владу провести відмінність між політичною та кримінальною 

відповідальністю [522]. 

З огляду на викладене, очевидним та зрозумілим є той факт, що політика 

взагалі та один з її напрямів – соціальна політика, не можуть зводитися до 

звичайної правотворчої чи правозастосовної діяльності, як про це пише, 

наприклад, О. В. Сімкіна [593]. На наше переконання, соціальна політика має 

більш глобальне призначення, пов’язане з виробленням стратегічних 

орієнтирів, спрямованих на закладання основ для відповідної правотворчої та 

правозастосовної діяльності. Відповідно, результати соціальної політики, як 

правило, закріплюються не у юридичних актах (законах, указах чи постановах 

тощо), а у програмних документах, наповнених найбільш узагальненими 

положеннями, покликаними насамперед визначити приналежність (відданість) 
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України тій або іншій моделі соціальної політики – Бісмарківській моделі, 

моделі Беверіджа, соціал-демократичній моделі, ліберальній моделі, 

корпоративіській моделі, консервативній моделі, католицькій моделі, 

шведській моделі, рудиментарній моделі [663, с. 92; 124, с. 53; 324; 184]. 

Кожна з названих моделей соціальної політики має чіткий набір рис та 

характеристик, які, як вже частково наголошувалося вище, мають розвиватися 

(конкретизуватися) на рівні законодавчої діяльності. Відповідно, 

характеризуючи соціальну політику, мають рацію ті автори, які намагаються її 

тлумачити з позиції загального підходу, обґрунтовано зазначаючи, що її 

завданням є забезпечення відтворення тих соціальних ресурсів, з яких держава 

дістає собі підтримку, створює передумови для розширеного відтворення своєї 

діяльності та стабільності соціальної системи [186]. Інакше кажучи, соціальна 

політика, поряд з соціальною справедливістю та соціальними правами, є одним 

із трьох «слонів», на яких базується концепція соціальної держави, реальне 

втілення у життя якої здійснюється вже на іншому рівні – практичному, 

основним елементом якого, на наш погляд, є соціальна функція держави.  

Чимала увага у літературі приділяється також і визначенню основних 

завдань (напрямів) соціальної політики, до переліку яких пропонується 

відносити наступні:  

- гармонізація суспільних взаємин, узгодження інтересів і потреб окремих 

груп населення з довготривалими інтересами суспільства, стабілізація 

суспільно-політичної системи; 

- створення умов для підвищення матеріального добробуту громадян, 

формування економічних стимулів для участі в суспільному виробництві, 

забезпечення рівності соціальних можливостей для досягнення нормального 

рівня життя; 

- забезпечення соціального захисту всіх громадян та їхніх основних 

гарантованих державою соціально-економічних прав, у тому числі підтримка 

малозабезпечених і слабко захищених груп населення; 

- забезпечення раціональної зайнятості громадян; 
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- зниження рівня криміналізації в суспільстві; 

- розвиток галузей соціального комплексу – освіта, охорона здоров’я, 

наука, культура, житлово-комунальне господарство і т. ін.; 

- забезпечення екологічної стабільності країни [613].  

У свою чергу, В. Жмир до напрямів соціальної політики пропонує 

зараховувати такі:  

– передбачення і за потреби реалізація державних гарантій пом’якшення 

входження суспільства в рівновагу після надзвичайних подій (наприклад, 

природних і техніко-технологічних катастроф, епідемій, голоду тощо); 

– перерозподіл ресурсів задля забезпечення всім соціальним групам 

суспільства певного рівня життя з метою зняття можливого соціального 

напруження; 

– регулювання способу життя заохочувальними та репресивними 

засобами [186].  

На думку А. Михненко та Н. Щур, завдання соціальної політики 

зводяться до: 

– скорочення бідності та зміцнення позицій і ролі середнього класу; 

– зміцнення конкурентоспроможності національної економіки на засадах 

інноваційної моделі розвитку і реалізації ефективної державної 

антикорупційної політики; 

– випереджальне зростання рівня доходів громадян порівняно з 

інфляцією; 

– скорочення фінансово незабезпечених пільг; 

– збільшення рівня зайнятості населення та запобігання втраті 

кваліфікованих кадрів; 

– поліпшення соціальної мобільності; поширення волонтерського руху 

[324].  

 Аналізуючи наведені точки зору, наголосимо на двох аспектах. 

Відмінність у визнанні завдань (напрямів) соціальної політики, що наразі 

зустрічається на теоретичному рівні, є природною з огляду на існування її 



63 
 

різних моделей, кожна з яких, зрозуміло, характеризується певними власними 

особливостями. З огляду на це подальший розвиток наукових досліджень має 

здійснюватися у напрямі виділення в існуючих наукових підходах до розуміння 

завдань (напрямів) соціальної політики загальних знаменників, що, 

відповідаючи реаліям та перспективам розвитку української держави, могли б 

бути об’єднані у межах єдиної, саме, української моделі соціальної політики. 

Думаємо, що розмова про українську (пострадянську) модель соціальної 

політики має усі підстави для існування, оскільки ті особливості, в яких 

розвивається соціальна політика як на теренах України, так і на теренах інших 

пострадянських держав другого «ешелону», не дозволяє віднести її до однієї з 

відомих нині моделей, кожна з яких тісно пов’язана з історичними, 

культурними та іншими особливостями тієї або іншої держави. Отже, ми 

вважаємо, що повнокомплектне перенесення існуючих моделей соціальної 

політики на український ґрунт є неможливим, що, відповідно, і обумовлює 

необхідність розроблення її власного (українського) варіанта. До того ж усі 

наведені вище підходи до розуміння завдань (напрямів) соціальної політики у 

цілому є прийнятними, за винятком деяких аспектів, про які вже згадувалось 

вище. Так, повторимося, що ми не схильні розглядати питання екологічної 

безпеки у контексті соціальної проблематики. Це стосується і сфери житлово-

комунального господарства, яка також необґрунтовано згадується під час 

аналізу соціальної політики, оскільки, як відомо, житлово-комунальне 

господарство об’єднує у собі галузь економіки, у межах якої створюються 

необхідні умови для задоволення матеріально-побутових потреб населення у 

житлі, воді, опаленні, енергоресурсах, утилізації відходів життєдіяльності 

людини, транспорті.  

 Конкретизація завдань соціальної політики досягається за рахунок 

виділення її напрямів, до яких С. М. Прилипко пропонує відносити наступні: 

– забезпечення реалізації прав громадян на соціальне забезпечення, 

проведення єдиної політики у соціальній сфері; 

– організація прийняття законів та інших нормативно-правових актів, які 
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регулюють питання соціального забезпечення; 

– визначення організаційно-правових форм соціального забезпечення та 

створення умов для ефективного функціонування системи соціального 

забезпечення;  

– визначення у законодавчому порядку умов, порядку надання та розмірів 

пенсій, допомог, пільг, соціального обслуговування та інших видів соціального 

забезпечення; 

– встановлення розмірів обов’язкових страхових внесків, що 

спрямовуються до відповідного фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

– визначення бюджетів обов’язкових страхових фондів; 

– встановлення обов’язкових вимог щодо створення страхових резервів з 

метою забезпечення своєчасності й повноти соціальних виплат; 

– перегляд видів та розмірів соціальних виплат з метою покращення 

матеріального забезпечення громадян; 

– визначення умов та забезпечення дотацій відповідному фонду 

соціального страхування з державного бюджету;  

– здійснення соціального забезпечення за рахунок державного бюджету, 

надання соціальної підтримки окремим категоріям непрацездатних за рахунок 

державного та місцевого бюджетів; 

– встановлення основних видів соціальних стандартів (мінімальний 

споживчий бюджет, прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, мінімальна 

соціальна допомога тощо); 

– забезпечення дотримання суб’єктами права соціального забезпечення 

вимог законодавства, здійснення у встановлених формах нагляду та контролю 

за додержання законодавства про соціальне забезпечення населення України 

[413].  

Аналізуючи такий підхід, зазначимо, що у цілому він є виправданим та 

виваженим, хоча йому властиві й певні недоліки. Головна проблема тут полягає 

у тому, що С. М. Прилипко в окремих аспектах об’єднує соціальну політику із 
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діяльністю щодо її реалізації. Вище ми вже наголошували на тому, що 

визначальною рисою політики є її установчий характер, а раз так, то навряд чи 

одним з її напрямів може бути, наприклад, «забезпечення прийняття законів та 

інших нормативно-правових актів, які регулюють питання соціального 

забезпечення» чи «перегляд видів та розмірів соціальних виплат», оскільки такі 

дії (рішення) становлять зміст правотворчої/правозастосовної діяльності, у 

межах якої відбувається реалізація соціальної функції держави. З огляду на це 

до основних напрямів соціальної політики необхідно відносити її вихідні 

засади, тобто принципи. Інакше кажучи, не має ані потреби, ані можливості у 

розрізненні напрямів та принципів соціальної політики, які, за нашим глибоким 

переконанням, є категоріями синонімічного порядку.  

Забігаючи, можливо, дещо наперед, зазначимо, що принципи соціальної 

політики не можна змішувати чи поєднувати із принципами соціальної 

держави. Це пов’язано з тим, що соціальна політика є лише одним з елементів 

соціальної держави (концепції соціальної держави), а раз так, то її принципи не 

можуть поширюватися на явище більш загального порядку, яким, відповідно, є 

соціальна держава [103]. 

Нині у літературі можна знайти доволі різні підходи до формування 

принципів соціальної політики, які можна умовно віднести до офіційних та 

неофіційних (наукових). У першому випадку йдеться, зокрема, про 

Філадельфійську декларацію Міжнародної організації праці, в якій 

виокремлено наступні принципи соціальної політики: праця не є товаром; 

свобода слова та свобода об’єднань; злидні в будь-якому місці є загрозою для 

загального добробуту; всі люди, незалежно від раси, віри та статі мають право 

на матеріальний добробут та духовний розвиток в умовах свободи й поваги 

гідності, економічної стійкості та рівних можливостей [Цит. за: 660, с. 28]. 

У свою чергу, Н. В. Осокіна пропонує вести мову про наступні принципи 

соціальної політики: встановлення гарантованого мінімального розміру оплати 

праці; охорона праці та здоров’я людей; забезпечення державної підтримки 

сім’ї, материнства, батьківства та дитинства, інвалідів та громадян похилого 
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віку; можливість кожної дорослої людини заробляти на себе та утримання своєї 

родини; розвиток системи соціальних служб; встановлення державних пенсій та 

допомог [362].  

Дещо по-іншому до цього питання підходить І. М. Сирота, виділяючи в 

якості принципів соціальної політики такі: соціальне забезпечення на умовах 

обов’язкового страхування всіх працівників; багатоманітність форм та видів 

соціального забезпечення застрахованих працівників; диференціація умов та 

форм соціального забезпечення залежно від характеру й тривалості трудової 

діяльності і розміру страхових внесків; забезпечення пенсіями та допомогами 

на рівні прожиткового мінімуму; здійснення соціального забезпечення за 

рахунок коштів державних і недержавних страхових фондів; здійснення 

соціального забезпечення органами державного управління; охорона і захист 

права та законних інтересів громадян на соціальне забезпечення [589, с. 64].  

Висловлюючись з приводу принципів соціальної політики, зазначимо 

наступне. По-перше, перелік принципів соціальної політики, так само як і її 

завдання (напрями), є залежним від відповідної моделі такої політики, яка 

підтримується тим або іншим автором. З огляду на це на сучасному етапі 

формування української соціальної політики навряд чи вдасться дійти згоди 

щодо переліку названих принципів. Проте викладене, зрозуміло, не означає, що 

робота з уніфікації принципів соціальної політики не повинна проводитися. 

Вироблення системи, скажемо так, базових принципів соціальної політики є 

корисним та необхідним, оскільки останні сприятимуть формуванню більш 

глибокого та всебічного уявлення про назване явище як таке. По-друге, 

принципи соціальної політики, виступаючи основою явища, яке само по собі 

характеризується високим рівнем загальності, не можуть зводитися до рівня 

конкретного, оскільки у протилежному випадку відбудеться їх змішування з 

завданнями (напрямами) соціальної політики. По-третє, система принципів 

соціальної політики може мати наступний вигляд: 

– поєднання державних соціальних гарантій з тенденцією до мобілізації 

власних ресурсів особистості у вирішенні соціальних проблем;  
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– орієнтація на стимулювання підвищення мотивації праці, її 

результативності та ефективності; 

– сприяння активізації участі недержавного сектору економіки, а також 

інституцій громадянського суспільства у соціальних програмах та проектах; 

– розподіл соціального грошового навантаження між державним та 

місцевими бюджетами; 

– поетапний характер планування та реалізації соціальних програм і 

проектів, який супроводжується постійним аналізом отаманих здобутків та 

виявлених проблем; 

– врахування культурних, національних, гендерних, мовних аспектів під 

час розробки та реалізації соціальних програм і проектів.  

Визначення моделі та змісту соціальної політики вимагає переходу до її 

реалізації, яка відбувається насамперед через виділення соціальних функцій, 

наповнення їх відповідним змістом та покладанням останніх на тих або інших 

суб’єктів. Шляхом її ефективної реалізації, слушно зазначає 

Д. М. Сковронський, створюються гідні умови життя кожній людині та 

забезпечується громадянський мир; здійснюється соціальний захист найбільш 

вразливих верств населення; відбувається зміцнення соціальної справедливості 

та солідарності у суспільстві, а також гуманно демократичного ладу, що 

охороняє індивіда [597]. Однак при цьому ми особливо наголосимо на тому 

факті, що надалі буде йтися насамперед про соціальні функції в їх широкому 

розумінні, а не про соціальні функції держави. Необхідність такого кроку 

пояснюється насамперед тим, що соціальні функції можуть і мають 

виконуватися різними суб’єктами, а не лише державою. У цьому плані має 

рацію В. Бульба, який пише, що держава повністю не зливається із 

суспільством, вона є організацією, яка певним чином відокремлена, 

інституалізована у вигляді механізму держави (державної системи), має власні 

закономірності становлення, функціонування та розвитку. Тому вивчення 

функцій держави повинно здійснюватись як з точки зору єдності держави й 

суспільства, так і їх відокремленості [69]. Доцільність розмежування 
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соціальних функцій взагалі та соціальних функцій держави зокрема випливає 

також із зроблених вище висновків щодо принципів соціальної політики, які 

пронизані ідею про необхідність розширеного погляду на коло суб’єктів, 

задіяних у її формуванні та, головне, реалізації. З огляду на викладене ми 

категорично не можемо погодитися з тими авторами, які намагаються обстояти 

точку зору, що саме держава, в особі власних органів та установ, є виключним 

суб’єктом соціальної політики, покликаним формувати соціальне інформаційне 

та правове поле, здійснювати матеріальне забезпечення своїх громадян [609, 

с. 395]. Подібний підхід, як наслідок, негативно позначається і на 

формулюваннях визначення соціальної функції, в яких, відповідно, також 

робиться наголос на тому, що саме держава є головним та єдиним носієм 

соціальних зобов’язань перед суспільством. Так, наприклад, Т. В. Сьомкіна та 

О. В. Тарасевич під соціальною функцією у широкому значенні розуміють 

основний напрям діяльності держави, який покликаний забезпечити соціальний 

захист, соціальне забезпечення, охорону здоров’я та нормальні умови життя для 

всього населення (передусім для тих категорій громадян, які в силу різних 

обставин та об’єктивних умов не можуть повноцінно працювати), а також 

пов’язаний з виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, будівництво 

доріг, житла, роботу транспорту і зв’язку тощо [633].  

Поряд з викладеним не знаходить у нас підтримки також і думка про те, 

що соціальна функція на рівні її концептуального існування (виділення, 

формування) зараховується до кола виключних функцій держави, тоді як на 

рівні її реалізації (інструментальному рівні) може бути передана на виконання 

іншим суб’єктам – органам місцевого самоврядування, інституціям 

громадянського суспільства тощо [69]. Помилковість такого підходу може бути 

пояснена наступним: 

– по-перше, якщо подивитися на історію виникнення та формування 

соціальної функції, то, як було показано вище, її становлення на ранніх етапах 

відбувалося без участі держави [686, с. 120]. Активна участь держав у її 

реалізації знайшла прояв лише у першій половині ХХ століття. Відповідно, це 
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доводить, що соціальна допомога населенню, у принципі, може і не носити 

державного характеру взагалі; 

– по-друге, на сьогоднішній день мають місце чіткі тенденції до 

зменшення участі держави у соціальному забезпеченні населення. Типовим 

прикладом тут може бути існування недержавних пенсійних фондів, залучених, 

відповідно, до реалізації соціальної функції. Не можна у цьому плані не 

звернути увагу також і на процес делегування соціальних функцій держави 

недержавним утворенням, який отримав назву «приватизація соціальної 

функції». Ідея нової історичної форми соціальної держави, пише 

О. В. Родіонова, має консолідувати увесь накопичений досвід соціальної 

діяльності: у неї включаються і обов’язки держави із соціального захисту, і 

обов’язки громадянина активно та продуктивно працювати. «Реакція 

суспільства на тенденцію приватизації соціальної функції має бути креативною, 

заходи щодо звуження державного фінансування соціальної діяльності 

сприймалися б і реципієнтами, і спонсорами як новаторські і разом з цим 

необхідні і справедливі» [519]. З приводу викладено наголосимо на двох 

моментах. Подібна позиція у нас знаходить повну підтримку, адже на 

сьогоднішній день стає очевидним і зрозумілим, що приватні особи та 

інституції громадянського суспільства мають перебирати на себе не лише 

«приємні», а й «важкі» функції, адже без цього ніколи не вдасться розбудувати 

консолідовану за цілями та відповідальністю державу, з одного боку, та 

громадянське суспільство, – з другого. Разом із тим, однак, процес приватизації 

соціальної функції має супроводжуватися активною державною політикою, 

спрямованою як на роз’яснення приватним особам необхідності у відході від 

повного державного фінансування соціальних потреб, так і на стимулювання 

насамперед бізнесу до участі у реалізації соціальних програм та проектів. 

Зазначимо, що «приватизація» соціальної функції, у свою чергу, викликала до 

життя інший феномен, який отримав назву соціальної відповідальності 

суспільства, під яким пропонується розуміти здатність (обов’язок) суспільства 

в особі різних своїх суб’єктів брати на себе відповідальність за відтворення 



70 
 

людських ресурсів та регулювання соціальної нерівності [636]. Як бачимо, нині 

відбуваються реформаційні зміни у змісті соціальної функції, які, не 

виключено, у скорому майбутньому призведуть до подальшого перегляду 

останньої, що у своїй значній частині може втратити державний характер;  

– по-третє, соціальна функція, виступаючи певним чином наслідком 

визнання соціальних прав людини, набуває разом з останніми природнього 

характеру, який виключає її привласнення виключно державою. Як відомо, 

природні права людини існують незалежно від визнання/невизнання їх 

державою, а раз так, то і соціальна функція може існувати поза державою. 

Таким чином, можна дійти висновку, що соціальна функція, так би мовити, є 

наддержавним утворенням, у реалізації якої бере та має брати участь широке 

коло суб’єктів.  

Згадавши про широке коло суб’єктів, задіяних у реалізації соціальної 

функції, доречним виглядає його конкретизація. При цьому зазначимо, що ми, 

однак, не будемо занурюватися у вивчення правового статусу останніх, 

оскільки про це поговоримо трохи згодом. Наразі своїм завданням ми бачимо 

лише окреслення кола потенційно можливих учасників реалізації соціальної 

функції, що, на наш погляд, сприятиме більш повному та всебічному 

розумінню названого явища.  

Реалізація концепції соціальної держави, складовими елементами якої ми 

назвали соціальну справедливість, соціальні права, соціальну політику та 

соціальну функцію, як випливає з викладеного, протягом щонайменше ста років 

здійснюється на рівні різноманітних публічно-правових утворень (суб’єктів), 

тобто тих, правовий статус яких повністю або значною мірою визначається 

нормами публічного права. Це стало логічним наслідком «одержавлення» 

соціальної функції, яка, виникнувши на рівні благодійництва, релігії, приватної 

ініціативи, поступово трансформувалася у функцію соціального служіння, 

знайшовши, як наслідок, закріплення на рівні Конституції України. З огляду на 

це доречним уявляється здійснити виділення суб’єктів, задіяних у реалізації 

соціальної функції, саме через призму положень Основного Закону.  
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Системний аналіз Конституції України показує, що в нашій країні наразі 

функціонує доволі розгалужена система суб’єктів публічного права, серед яких 

на першому місці, відповідно до теорії поділу влади, знаходяться органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади (ст. 6 Конституції України). Поділ 

влади на законодавчу, виконавчу та судову, як наголошено у рішенні 

Конституційного Суду України, передбачає їх тісну взаємодію, кінцевим 

результатом якої є досягнення конституційних цілей і завдань (забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина, їх безпека, стабільність конституційного 

ладу тощо) [543]. Отже, кожен орган державної влади має своїм завданням 

утвердження та забезпечення реалізації прав людини і громадянина взагалі та 

соціальних прав зокрема. Тобто, саме, вони, як з огляду на їх місце в 

Основному Законі, так і з огляду на покладені на них функції, являють собою 

серцевину державного механізму реалізації соціальної функції. Проте такий 

висновок буде неповним та, відповідно, правильним не повною мірою, якщо ми 

не згадаємо про те, що за межами системи названих органів існують і інші 

суб’єкти, які також мають статус органу державної влади, однак не входять до 

складу жодної із гілок влади. У цьому контексті насамперед треба назвати 

Президента України, який, відповідно до ч. 2 ст. 102 Конституції України, є 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Зрозуміло, що зона відповідальності Президента України поширюється і на 

сферу соціальних прав людини і громадянина, що підтверджується численними 

юридичними актами, виданими за підписом голови держави. В якості прикладів 

тут можна назвати Указ Президента України від 29 жовтня 2014 р. № 835 «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 

окремим категоріям громадян» [468], Указ Президента України від 22 жовтня 

2012 р. № 609 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства 

на період до 2020 року» [467], Указ Президента України від 10 травня 2006 р. 

№ 359 «Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат 

населенню» [474] тощо. 
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Враховуючи той факт, що у ч. 2 ст. 3 Конституції України встановлено, 

що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави, тобто будь-якого органу влади, будь-якої посадової і службової особи, 

які функціонують від імені держави, то, відповідно, кожен з них є 

відповідальним, у частині власних повноважень, за утвердження та 

забезпечення соціальних прав людини і громадянина. З огляду на це у реалізації 

соціальної функції держави можуть брати участь прокуратура, національні 

комісії регулювання природних монополій тощо.  

Аналіз Конституції України показує також, що поряд із системою органів 

державної влади в Україні функціонує й інша публічно-організаційна система, 

представлена органами місцевого самоврядування. Як зазначено в одному з 

Рішень Конституційного Суду України, місцевому самоврядуванню властиві 

принаймні дві найважливіші ознаки. Це – самостійність територіальної 

громади, органів місцевого самоврядування у вирішенні певного кола питань і 

те, що предметами відання місцевого самоврядування є не будь-які питання 

суспільного життя, а питання саме місцевого значення, тобто такі, які пов’язані 

передусім з життєдіяльністю територіальних громад [544]. Одним із таких 

питань, як випливає із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[465], є питання реалізації соціальних програм на місцевому рівні. Так, 

наприклад, ст. 27 названого Закону визначає, що виконавчі органи сільських, 

селищних та міських рад уповноважені готувати програми соціально-

економічного розвитку відповідного населеного пункту; залучати інших 

суб’єктів до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, 

селищ, міст; утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, 

визначати порядок і умови витрачання коштів цих фондів тощо.  

Отже, з викладеного випливає, що соціальна функція, відповідно, може 

бути реалізована й реально реалізується також і органами місцевого 

самоврядування, що, як наслідок, дає змогу говорити про існування категорії 

«соціальна функція органів місцевого самоврядування».  

Продовжуючи, зазначимо, що названими двома системами суб’єктів, 
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задіяними у реалізації соціальної функції, останні не обмежуються. На наш 

погляд, в якості третьої системи, яка є відносно незалежною та доволі чітко 

відокремленою від двох попередніх, виступає система органів влади 

Автономної Республіки Крим (далі – АРК). Зазначимо, що подібний висновок, з 

одногу боку, виглядає цілком очевидним, проте з другого, – дуже часто органи 

влади АРК у науковій та навчальній літературі невиправдано змішуються з 

органами державної (виконавчої) влади, з чим, зрозуміло, не можна погодитися. 

Так, скажімо, у підручнику з адміністративного права, виданому за редакцією 

В. В. Коваленка, про органи влади Автономної Республіки Крим йдеться у 

підрозділі, який має назву «Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти 

адміністративного права» [270, с. 106-107]. Такий підхід вважаємо 

недопустимим, адже на його підставі можна дійти хибних висновків про 

правову природу органів влади АРК. У читачів може скластися уява, що названі 

органи є елементом державної влади; що вони становлять систему центральних 

органів виконавчої влади; що вони мають підпорядковане положення щодо 

Уряду та міністерств. Ці висновки не відповідають чинному законодавству, 

зокрема положенням Конституції України, Закону України «Про затвердження 

Конституції Автономної Республіки Крим» [446] та Закону України «Про Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим» [486]. Наразі йдеться про те, що з 

перелічених нормативних актів однозначно випливає: по-перше, відсутність 

прямих субординаційних зв’язків між Урядом та міністерствами України, з 

одного боку, та Верховною Радою та Радою Міністрів АРК, з другого; по-друге, 

органи влади АРК формуються (за окремими винятками) без участі органів 

державної влади України; по-третє, нормативні акти органів влади АРК мають 

відповідати лише Конституції та законам України. Акти Уряду України є 

обов’язковими для органів влади АРК лише у частині виконання останніми 

делегованих їм державою повноважень; по-четверте, органи влади АРК не 

зв’язані у своїх діях та рішеннях нормативними актами міністерств; по-п’яте, на 

території АРК формується власна (республіканська) система органів влади, яка 

не повторює систему органів влади, закріплену у Законі України «Про Кабінет 
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Міністрів України» [461] та Законі України «Про центральні органи виконавчої 

влади» [502].  

Аналіз нормативних актів, які визначають правовий статус органів АРК, 

як і у попередніх випадках показує, що останні також задіяні у реалізації 

соціальної функції. Так, наприклад, ст. 31 Закону України «Про Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим» визначає повноваження Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики, яка у 

названій сфері діє через окреме республіканське міністерство – Міністерство 

соціальної політики Автономної Республіки Крим. 

Під час визначення системи суб’єктів, задіяних у реалізації соціальної 

функції, ми повинні згадати також і про відносно новий елемент у структурі 

публічної влади, представлений суб’єктами делегованих повноважень, які, на 

наш погляд, мають надзвичайно великий потенціал для участі у реалізації 

соціальних програм та проектів. Такий висновок, зокрема, випливає з 

визначення категорії «делеговані повноваження», закріпленого у Концепції 

адміністративної реформи в Україні, де під останніми розуміються 

«повноваження (права і обов’язки), що їх набуває певний суб’єкт (орган чи 

посадова особа) шляхом передачі йому для виконання від іншого суб’єкта за 

власним рішенням останнього або на підставі норми закону. «Делегування» 

означає, як правило, передачу функцій, повноважень на певний час із 

збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх до власного 

виконання. Водночас делегуючий суб’єкт набуває право контролю за станом і 

наслідками виконання делегованих функцій, повноважень; він може також 

фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати у користування 

необхідні для цього майнові об’єкти» [459]. 

Наведене визначення дає змогу зробити висновок, що держава, в особі 

насамперед органів державної влади, органів місцевого самоврядування або 

органів влади АРК, може прийняти рішення про передачу частини своїх 

соціальних функцій на виконання недержавним утворенням. Подібний 

висновок є обґрунтованим як з огляду на історію становлення концепції 
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соціальної держави, так і з огляду на сучасний європейський та український 

досвід. У першому випадку йдеться про те, що, повторимо, соціальні функції 

формувалися у позадержавному секторі. Тому це не виключає можливості 

повернення до такого підходу у межах, які, зрозуміло, будуть відповідати 

сучасним умовам розвитку держави та суспільства.  

Сформульована точка зору у цілому узгоджується також і з 

європейськими традиціями, у межах яких вже досить давно реалізується 

позадержавний формат соціального забезпечення населення. В цьому сенсі 

цікавою є одна із останніх новацій у польському законодавстві, якою 

передбачено можливість передачі окремих публічних завдань (таких як, 

наприклад, соціальна допомога, освіта, навчання та виховання) на виконання 

громадським організаціям. При цьому якщо так звані «громадські організації 

публічної користі» бажають здійснювати такі завдання, вони можуть подати 

заяву до органу публічної адміністрації, і останній зобов’язаний оголосити 

конкурс на виконання цього завдання. Організація, яка переможе в конкурсі, 

отримує не лише право на виконання даного завдання, а й відповідне публічне 

фінансування цієї діяльності [11, с. 40]. 

Подібні проекти можуть бути з успіхом реалізовані і в Україні, що 

підтверджується, зокрема, надзвичайною активізацію волонтерського руху у 

нашій державі в останні роки. Проте цій діяльності не вистачає належного 

нормативного регулювання, яке має бути здійснено щонайменше через 

прийняття базового законодавчого акта про делегування публічних функцій 

приватним особам та/або інституціям громадянського суспільства. Однак перед 

цим має попрацювати українська юридична наука, представники якої повинні 

виробити концепцію суверенних та несуверенних функцій держави. Інакше 

кажучи, необхідно визначитися з питанням про те, які функції мають 

залишитися за державою (суверенні функції), а які та за яких умов (несуверенні 

функції) можуть бути передані на виконання (делеговані) приватним особам. 

Очевидно, що соціальна функція має бути зарахованою до переліку 

несуверенних функції української держави.  
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Принциповим аспектом розмови про соціальну функцію є також і 

визначення названої категорії. Зазначимо, що до формулювання тієї або іншої 

дефініції не варто ставитися зверхньо, вважаючи, що такий крок є 

непринциповим. Така точка зору є помилковою. У цьому плані надзвичайно 

слушними виглядають слова В. Б. Авер’янова, який писав, що введення 

уніфікованих понять та термінів є важливою умовою підвищення юридичної 

культури [6, с. 58], а від себе додамо – способом визначення зовнішніх меж 

того або іншого явища, що є особливо важливим у контексті виконання 

завдання перетворення України на соціальну державу вищого ґатунку. 

Категорія «соціальна функція» отримала у науковій літературі доволі 

різноманітне тлумачення. Пропонуємо розглянути під критичним кутом зору 

основні позиції, сформулювавши за результатами їх аналізу авторське 

визначення даного поняття. Забігаючи дещо наперед, зазначимо, що нині 

сформувалося два основних підходи до розв’язання поставленого завдання: 

широкий та вузький. Представники першого з них намагаються включити до 

визначення соціальної функції максимальну кількість ознак, тоді як автори 

другого підходять до цього завдання, так би мовити, з мінімалістичних позицій, 

вводячи до нього лише найбільш визначальні елементи.  

Типовим представником широкого підходу можна вважати 

Д. М. Сковронського, який у змісті соціальної функції виділяє такі елементи, 

як: забезпечення економічних і правових гарантій реалізації невід’ємного права 

кожної людини досягти власного добробуту своєю працею і знаннями, тобто 

гарантованість самореалізації громадян в економічній діяльності задля 

отримання відповідних матеріальних благ; створення механізму соціального 

захисту всіх груп населення і насамперед найменш захищених; запровадження 

цілісної моделі соціального страхування (пенсійного, медичного, по хворобі, 

безробіттю тощо); психологічна допомога, спрямована на збереження 

особистості й оздоровлення мікроструктури середовища з метою встановлення 

її самостійності; створення для кожної людини гідних умов існування та рівних 

життєвих шансів у соціальній сфері [597].  
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Доволі широко розглядає зміст соціальної функції також і А. Краковська, 

наголошуючи, що вона являє собою сукупність однопорядкових дій держави в 

частині регулювання об’єктивно сформованих соціальних відносин і 

забезпечення усвідомленої та артикульованої суспільством потреби щодо 

створення системи соціального захисту населення, гарантування соціальної 

безпеки, соціальних прав людини і громадянина, які прямо випливають з її 

конституційної характеристики як соціальної держави, закріплюються на рівні 

основ конституційного ладу і забезпечуються чинним законодавством, а також 

матеріальними, фінансовими, економічними, організаційно-технічними, 

інформаційними та іншими ресурсами [256].  

Доволі широкий підхід у названій сфері сповідує також і 

В. Скуратівський, наголошуючи, що під соціальною функцією варто розуміти 

основні напрями діяльності держави у соціальній сфері із забезпечення 

гарантування гідних умов існування для кожної людини, створення рівних і 

справедливих можливостей для розвитку особистості та формування цілісного, 

динамічного механізму соціального захисту [600]. 

Широкою називає свою позицію щодо визначення категорії «соціальна 

функція» також і О. В. Бермічева, наголошуючи, що названа функція є таким 

основним напрямом діяльності держави, який покликаний забезпечити 

соціальний захист, соціальне забезпечення, охорону здоров’я та нормальні 

умови життя для всього населення (передусім для тих категорій громадян, які в 

силу різних обставин та об’єктивних умов не можуть повноцінно працювати), а 

також пов’язаний з виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, 

будівництво доріг, житла, роботу транспорту і зв’язку тощо [55, с. 1]. 

На противагу названим авторам О. В. Радіонова навпаки звужує обсяг 

свого визначення, підкреслюючи, що соціальна функція – це діяльність 

держави, спрямована на мінімізацію відмінностей у доступі його членів до 

суспільних благ, з метою забезпечення стабільності (самозбереження) соціуму 

[519].  

Аналізуючи наведені визначення, зазначимо, що кожне з них, на наш 
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погляд, не позбавлено певних недоліків, що змушує нас конструювати власний 

підхід щодо розуміння названої проблематики. Але спочатку декілька слів про 

вади існуючих дефініцій соціальної функції. Так, насамперед звертає увагу 

намагання авторів включити до змісту соціальної функції майже усі види 

суспільних відносин, які тим або іншим чином пов’язані з покращенням 

існування людини у соціумі. Типовим прикладом тут може бути позиція 

Д. М. Сковронського, який вважає, що соціальна функція поглинає собою і 

психологічну допомогу окремим громадянам. О. В. Бермічева йде ще далі, 

наголошуючи на тому, що названа функція охоплює собою також і 

фінансування заходів, пов’язаних з фінансуванням будівництва доріг, житла 

тощо.  

Подібні підходи отримали назву соціального популізму, оскільки, 

вважаємо, і самим авторам добре зрозуміло й відомо, що такі цілі на сьогодні 

можуть бути досягнуті лише обмеженим колом країн. А якщо так, то як тоді 

називати інші держави?! Переконані, головна проблема полягає у тому, що 

науковці свідомо або несвідомо розвивають у своїх висновках ідеологію 

соціалістичної держави або держави патерналістичного типу, для яких у 

сучасних умовах існування людства вже не залишилося місця. Більш 

правильною, а головне, життєздатною виглядає позиція, пов’язана із 

намаганням держав задовольнити мінімальний обсяг прав людини і 

громадянина, при цьому надавши їм рівні, насамперед юридичні можливості у 

суспільстві для праці та саморозвитку. Разом із тим, ведучи мову про 

визначення соціальної функції, думаємо, потрібно звертати увагу й на те, що 

головне і визначальне завдання держави, як випливає з Конституції України, 

полягає в утвердженні та забезпеченні прав і свобод людини. Відповідно, якщо 

дивитися на цю тезу через призму даного дослідження, то головне завдання 

України полягає в утвердженні і забезпеченні соціальних прав людини, що, 

власне, і становить соціальну функцію держави [98]. Інакше кажучи, соціальна 

функція держави (під державою ми розуміємо усю сукупність суб’єктів 

публічного права) являє собою один із її основних напрямів діяльності, 
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спрямований на утвердження та забезпечення соціальних прав людини і 

громадянина. Решта ж елементів, які згадуються під час формулювання 

визначення даної категорії (наприклад, гарантування гідних умов існування, 

створення рівних і справедливих можливостей для розвитку особистості тощо), 

являє собою або конкретизацію напрямів, у яких здійснюється назва функція, 

або способи її виконання. В якості способів (або елементів механізму) 

реалізації соціальної функції ми, зокрема, розглядаємо соціальний захист 

населення, соціальну допомогу, соціальне обслуговування громадян.  

Таким чином, роблячи загальний висновок, зазначимо, що 

основоположними елементами концепції соціальної держави є соціальна 

справедливість, соціальні права людини і громадянина, соціальна політика та 

соціальна функція. Саме вони визначають необхідність, зміст та спрямованість 

діяльності держави у соціальній сфері, покладаючи на останню, з одного боку, 

відповідний перелік обов’язків, а з другого, – достатні для їх виконання 

повноваження. 

 

 

1.3. Соціальна державна як форма сучасної держави та принципи її 

побудови і функціонування 

 

 

Приступаючи до осмислення змісту категорії «соціальна держава», одразу 

звернемо увагу на складність цього завдання, викликану насамперед 

недостатньою розробленістю даної проблематики. У цьому плані у нас 

знаходить підтримку думка О. З. Панкевича, який пише, що «теорія соціальної 

держави перебуває поки що на початковій стадії формування» [364]. Подібний 

висновок може бути підтверджений різними доказами, серед яких згадаємо 

хоча б практику Конституційного Суду України, який у своїх рішеннях лише 

раз згадав про соціальну державу, обмежившись наступним формулюванням: 

«Згідно з Конституцією України ознаками України як соціальної держави є 
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соціальна спрямованість економіки, закріплення та державні гарантії реалізації 

соціальних прав громадян, зокрема їх прав на соціальний захист і достатній 

життєвий рівень (статті 46, 48) тощо. Це зобов’язує державу відповідним чином 

регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та 

ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення 

добробуту усіх громадян» [545]. Проте очевидно, що цього недостатньо для 

пізнання сутності названого явища. А раз так, то зрозумілою стає активність 

вітчизняних вчених, які пропонують власні (авторські) концепції розуміння 

сутності та ознак соціальної держави, навколо критичного вивчення яких ми й 

зосередимо подальшу увагу. 

Власний науковий аналіз названої проблематики пропонуємо розпочати з 

вивчення тих завдань, які на сьогоднішній день покладаються на соціальну 

державу. Значення даного аспекту важко перебільшити, адже у завданнях 

найбільш наочно розкривається сутність соціальної держави; через них ми 

маємо можливість не лише зрозуміти соціальну державу, а й побачити, яким 

чином вона переходить з рівня теорії на рівень дійсності.  

Аналіз наукової літератури показує, що завдання соціальної держави під 

тим або іншим кутом зору вивчалися різними авторами, серед яких насамперед 

варто назвати прізвища В. Єлагіна [180], Б. Корольова [250], О. Лаби [272], А. 

Погосяна [391], П. Ткачука [649], Л. Четверікової [701]. Однак у межах даного 

дослідження ми хотіли б більш детально зупинитися на позиції О. З. Панкевича, 

яка особисто нам видається найбільш обґрунтованою і виваженою, проте 

водночас не позбавленою й певних недоліків.  

О. З. Панкевич, дозволимо собі припустити, розуміючи складність та 

різновекторність соціальної держави, доходить обґрунтованого висновку про 

необхідність виділення низки завдань, які, власне, і має виконувати держава, 

що претендує на статус соціальної. Завдання соціальної держави О. З. Панкевич 

зводить до трьох блоків. «Перший «блок» завдань – це створення юридичних та 

фактичних умов для самостійного забезпечення працездатною людиною себе та 

для своїх близьких гідного життя, а також здійснення державою заходів щодо 
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підтримки непрацездатних груп населення, принаймні, на рівні прожиткового 

мінімуму… Другий «блок» завдань соціальної держави – це забезпечення 

реальних гарантій реалізації економічних, соціальних і культурних прав, тобто 

прав людини «другого покоління» … Третій «блок» завдань соціальної держави 

формується як комплекс заходів, спрямованих на створення й підтримання 

гармонійних відносин у суспільстві, на зміцнення соціального миру, 

стримування надмірного майнового розшарування населення» [364]. 

Принагідно зазначимо, що необхідність реалізації останнє сформульованого 

завдання соціальною державою тією або іншою мірою підтримується також 

іншими авторами. Так, наприклад, Б. М. Корольов пише: «Держава у всіх її 

структурних ланцюгах покликана стимулювати створення нових робочих місць, 

ефективність та конкурентоздатність економіки як джерела добробуту. При 

цьому вона не має права байдуже дивитися на факти кричущого майнового 

розшарування суспільства, коли децильні коефіцієнти набувають значення то 

1:26, то 1:43, у той час як соціальні держави визнають нормальним 

розходження у доходах 1:8» [250].  

Висловлюючись з приводу наведеної вище концепції, зазначимо, що 

перша і друга група завдань соціальної держави виглядають, у цілому, 

виваженими та логічними. Вони узгоджуються з уявленнями переважної 

більшості сучасних авторів про сутність та зміст соціальної держави [391; 393; 

598; 626 та ін.]. Відповідно, у нас на цей рахунок також немає зауважень. Проте 

нашу незгоду викликає третя група завдань, зокрема та частина, у межах якої 

йдеться про «стримування надмірного майнового розшарування населення». З 

цього приводу два питання-зауваження до О. З. Панкевича. По-перше, цікаво 

було б дізнатися, хто і за якими критеріями має визначати допустимий, 

критичний та недопустимий рівні майнового розшарування населення?! Нам 

здається, що й сам автор даної концепції добре розуміє, що жодних об’єктивних 

критеріїв тут просто не може бути, адже, кожний, кому могла б бути 

(віртуально) доручена ця справа, орієнтувався б на свої власні уявлення про 

добро і зло, справедливе і несправедливе тощо. Крім цього, не можна забувати і 
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того факту, що ми живемо у поліцентричному світі, наповненому різними 

культурами, мовами, історичною спадщиною і т.п., що також виключає будь-

яку єдність навколо даної проблематики. А раз так, то навіщо тоді ставити 

завдання, розв’язання яких є об’єктивно неможливим. По-друге, у нас викликає 

занепокоєння заклик автора до, фактично, стримування розвитку фінансового 

та майнового становища окремих членів суспільства. Ця пропозиція взагалі 

виглядає утопією, оскільки таке стримування може бути реалізоване лише 

шляхом обмеження права приватної власності, тотального державного 

контролю за підприємницькою діяльністю, запровадження надмірних податків, 

націоналізації приватного сектора економіки. До чого це призведе? За 

відповіддю на це запитання далеко ходити не треба, досить лише згадати 20-рр. 

ХХ ст., у межах яких радянській державі доволі «ефективно» вдалося зрівняти 

усі верстви населення за їх майновим станом. Не думаємо, що хтось справді 

бажає повторення такого «експерименту». Більш природним і доречним тут 

було б зовсім інше гасло: «Ми не проти заможних. Ми не хочемо, щоб були 

бідні».  

Водночас ми розуміємо причину формулювання подібного завдання 

соціальної держави. Як нам здається, через нього автор вбачає за можливе 

досягти зниження рівня соціальних протиріч у суспільстві. Проте, на наш 

погляд, ця мета має реалізовуватися у інший спосіб. Насамперед це – успішне й 

повне розв’язання перших двох завдань соціальної держави, названих 

О. З. Панкевичем, що має бути підсилене принципами недискримінації, рівності 

перед законом та невідворотності відповідальності. Саме ці принципи у 

поєднанні із концепцією соціальної держави зможуть забезпечити, з одного 

боку, спокій у суспільстві, а з другого, – закладуть підґрунтя для розвитку 

економіки країни, без якої, зрозуміло, не можна взагалі вести мову про 

соціальну державу як таку.  

Необхідним етапом пізнання сутності соціальної держави є також і 

встановлення її співвідношення з правовою державою. Це є необхідним з 

огляду на те, що у певних випадках ознаки та принципи соціальної держави 
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плутають з ознаками та принципами правової держави і навпаки. Як наслідок, 

це ускладнює розуміння сутності кожної з них.  

Аналіз наукової літератури показує, що на сьогоднішній день існує 

декілька варіацій на тему співвідношення соціальної та правової держави, а 

саме: 

 соціальна та правова держави як такі у самостійному вигляді не 

існують. Відповідно, слід говорити про соціально-правову державу. З цього 

приводу З. Гафуров та І. Ніколаєнко стверджують, що у сучасному світі давно 

немає ні правової держави в чистому вигляді, ні соціальної, а є соціальна 

правова держава (соціально-правова держава), яка є результатом переростання 

правової держави не просто у соціальну, а саме в соціально-правову державу. 

Утворена у результаті подібної трансформації нова держава, ставши 

соціальною, не перестає бути правовою. Сьогодні, продовжують автори, кожна 

правова держава є соціальною, а соціальна – правовою. Вони не існують одна 

без одної. Разом вони становлять соціально-правову державу [108].  

Висловлюючись з приводу викладеної позиції, зазначимо, що ми з нею 

погодитися повністю не можемо, виходячи з наступного. Правова держава, як 

зазначається у літературі [113; 608; 698 тощо] та випливає з роз’яснень 

Конституційного Суду України [546; 547] спрямовує свої зусилля на 

забезпечення: панування у країні принципу верховенства права; суворої ієрархії 

нормативних актів, відповідно до якої постанови та рішення органів виконавчої 

влади мають підзаконний характер; поділу державної влади на гілки; реалізації 

права на судовий захист; взаємовідповідальності людини і держави тощо. Як 

бачимо, правова держава зорієнтована на виконання інших функцій, ані ж ті, 

що реалізуються соціальною державою. Зрозуміло, що між ними (функціями) 

існує доволі міцний зв’язок, проте вони певною мірою відокремлені одна від 

одної, оскільки виконання, наприклад, соціальної функції не приводить 

автоматично до реалізації функції правової держави.  

Варто звернути увагу також і на той факт, що становлення соціальної 

держави, з одного боку, та правової, з другого, – відбувається у переважній 
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більшості випадків неодночасно. Типовим прикладом тут може бути ситуація у 

колишньому СРСР. Маючи ознаки соціальної держави, він був, однак, 

позбавлений майже усіх властивостей правової держави. Що стосується 

України, то сьогодні, на наш погляд, остання є скоріше правовою, ніж 

соціальною державою, оскільки рівень соціального захисту населення, 

пенсійного забезпечення у країні залишається на низькому рівні. 

Важливим у контексті даної проблематики є також розуміння й того 

факту, що соціальна держава та правова держава, якщо дивитися на них крізь 

призму юридичного регулювання, формуються та функціонують на підставі 

різних норм права. Для соціальної держави першочергове значення мають 

норми соціального права (права соціального забезпечення), тоді як для правової 

держави, – норми конституційного права та норми процесуальних галузей 

українського права.  

Варто звернути увагу і на той факт, що словосполучення «соціально-

правова держава» є нетиповим також і для конституційного рівня. Інакше 

кажучи, у конституціях, наприклад, України, Грузії [243], Республіки Казахстан 

[246], Республіки Вірменія [245] вживається не назване словосполучення, а два 

окремих слова «соціальна» та «правова» держава; 

 соціальна та правова держави є відособленими (самостійними) 

категоріями. З цього приводу, зокрема, Д. Єрмоленко зазначає, що не 

зважаючи на тісний діалектичний взаємозв’язок між цими поняттями, соціальна 

та правова держави повинні розглядатися окремо, бо вони мають різний 

державно-правовий зміст. Відповідно, правова держава розглядається суто як 

форма здійснення державної влади, що функціонує на основі права, а поняття 

«соціальна держава» як таке, що відображає сутність держави, тобто загальну 

спрямованість діяльності, пов’язану із забезпеченням загальносоціальних 

інтересів [181].  

Коментуючи дану точку зору, наголосимо на наступному. Говорячи, з 

одного боку, про соціальну державу, а з другого, – про правову державу, ми у 

будь-якому випадку під останніми розуміємо одну і ту ж саму державу. З 
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огляду на це стає зрозумілим, що між названими категоріями зв’язок є 

природним і неминучим, оскільки елементи (підсистеми) однієї системи, де 

системою є держава, а підсистемними утвореннями соціальна держава, правова 

держава, демократична держава, завжди, відповідно до теорії складних систем 

[150, с. 79, 88], перебувають у взаємозв’язку та взаємодії. Отже, питання при 

цьому полягає лише у тому, якими є такий взаємозв’язок та така взаємодія. А 

раз так, то висновок Д. Єрмоленка виглядає доволі дискусійним;  

 соціальна держава є типом правової, демократичної державності, 

який гармонізує соціальні інтереси шляхом забезпечення усім громадянам, 

соціальним групам гідного життєвого рівня, створення приблизно однакових 

умов для реалізації життєвих цілей кожного [687]. 

Аналізуючи дану позицію, зазначимо, що цей висновок взагалі виключає 

самостійний характер соціальної держави як такої, оскільки остання визнається 

специфічною (окремою) формою прояву правової держави. Такий підхід 

виглядає непереконливим хоча б з позиції того, що правова держава певною 

мірою несе забезпечувальний характер щодо соціальної держави. Так, вище 

було показано, що правова держава має своїм призначенням забезпечення 

панування верховенства закону в країні, гарантування прав людини і 

громадянина, забезпечення поділу державної влади тощо. Названі елементи 

знаходять свій безпосередній прояв і у соціальній сфері. Так, для соціальної 

держави або, точніше кажучи, для сфери суспільних відносин, пов’язаних із 

забезпеченням соціального захисту приватних осіб, є також важливим 

панування закону, яке може/має виключити випадки, наприклад, 

дискримінаційного підходу під час призначення/не призначення соціальної 

допомоги окремим групам населення чи окремим фізичним особам. Викладене 

однаково стосується й інших ознак/завдань правової держави, які мають бути 

імплементованими у соціальну сферу;  

 соціальна держава розглядається як матеріальний зміст та якісна 

характеристика правової держави [114; 731]. Один із авторів даної концепції 

наголошує: «Єдність соціальної правової держави виявляється у тому, що як 
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правова вона забезпечує організацію суспільного і державного життя на 

принципах права, гарантує правопорядок, сприяє досягненню особистістю 

самостійності і відповідальності за свої дії, раціональну обґрунтованість 

юридичних рішень, стабільність правової системи. Як соціальна ця держава 

визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу 

індивідам, які перебувають у важкий життєвій ситуації, з метою забезпечення 

кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до 

принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні 

громадянського миру і злагоди в суспільстві» [729, с. 99]. 

Висловлюючись з приводу даної концепції, поставимо під сумнім 

висновок про те, що соціальна держава являє собою матеріальний зміст та 

якісну характеристику правової держави. З такого підходу випливає, що 

правова держава не має, так би мовити, власних матеріальних складових та 

якісних характеристик. Інакше кажучи, все внутрішнє наповнення правової 

держави здійснюється за рахунок соціальної держави?! Зрозуміло, що такий 

висновок є хибним, оскільки матеріальний зміст правової держави формується 

за рахунок норм права, які відповідають принципу верховенства права, а 

якісний, обумовлюється станом реалізації названих норм права у сфері 

функціонування суб’єктів публічної влади та їх взаємодії з приватними 

особами.  

Завершуючи розмову про співвідношення соціальної та правової держави, 

зазначимо, що у літературі зустрічаються й інші підходи до даної проблематики 

[46; 109; 115; 217; 315; 696; 754, с. 174 тощо]. Однак їх аналіз виглядає зайвим, 

оскільки вони, з одного боку, тією або іншою мірою повторюють позиції, які 

було показано нами вище, а з другого, – не розв’язують повністю ті завдання, 

які анонсували їх автори. З огляду на це сформулюємо власну точку зору щодо 

даного питання.  

Отже, ведучи мову про співвідношення соціальної та правової держави, 

наголосимо насамперед на наступному. Очевидним є той факт, що соціальна та 

правова держави перебувають між собою у певному зв’язку, що може бути 



87 
 

підтверджено як посиланням на формулювання ст. 1 Конституції України, яка 

не розділяє соціальну та правову держави, а подає їх у нерозривній єдності, так 

і висновками вітчизняних авторів, які також, як ми бачили, часто наголошують 

на їх перетинанні, взаємопроникненні тощо. Наявність зв’язку між названими 

утвореннями  та їх позиціонування в якості елементів категорії більш високого 

порядку, якою виступає українська держава як така, дає змогу розглядати їх як 

окремі підсистеми, що спільно утворюють цілісну систему. Викладене, 

відповідно, обумовлює необхідність/доцільність аналізу соціальної та правової 

держав через призму теорії складних соціальних систем [99]. 

Вивчення наукової літератури, присвяченої проблематиці теорії систем, 

показує, що системою є сукупність елементів, які розглядаються в якості 

цілісної єдності. Таке розуміння системи, як наголошують науковці, є 

універсальним та придатним для характеристики, щонайменше, усіх реально 

існуючих систем, незалежно від специфічних особливостей та приналежності 

до тієї або іншої галузі навколишнього світу. Але це визначення буде 

позбавленим сенсу, якщо його не розвинути змістовно. Дуже важливо у зв’язку 

з цим сформулювати деякі незмінні та постійні характеристики поняття 

«система» [91, с. 6].  

У якості таких В. С. Тюхтін бачить наступні: 

– елементи множинності повинні мати реальні зв’язки між собою, 

оскільки у протилежному випадку це буде впорядкована множинність, але ще 

не система; 

– системи характеризуються наявністю системоутворюючих, тобто чітко 

визначених, а не будь-яких зв’язків; 

– властивості системи неадитивні щодо властивостей її елементів та 

підсистем [657].  

«Перекладаючи» названі характеристики на тематику нашої розмови, стає 

зрозумілим, що вони можуть бути застосовані також і для потреб даного 

дослідження. Так, по-перше, елементи множинності, якими ми визнаємо 

соціальну державу та правову державу, очевидно, мають між собою реальні 
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зв’язки, адже соціальна держава не може бути втілена «у життя» без 

нормативного супроводу необхідних процесів, який має здійснюватися з 

урахуванням/на підставі принципів правової держави. З іншого боку, правова 

держава, якщо дивитися на неї, скажімо, через призму необхідності дотримання 

прав людини і громадянина, вимагає також і утвердження й реалізації 

соціальних прав, що можуть набути реального характеру лише у державі, яка є 

соціальною; по-друге, зрозуміло, що держава-система формується під дією 

чималої кількості зовнішніх та внутрішніх чинників, одними з яких виступають 

соціальна та правова держави. Останнє названі системоутворюючі елементи 

визначають природу системи, оскільки наповнюють її відповідним змістом, 

впливають на розбудову й існування соціальних зв’язків, закладають засади для 

її взаємодії з системами іншого порядку, наприклад, системою «Європейський 

Союз»; по-третє, держава-система не визначається її частинами (соціальною та 

правовою державою), тобто не дорівнює сумі цих частин, адже взаємодія 

останніх у межах названого системного утворення формує складні соціально-

правові відносини, які збагачують державу якісно новими характеристиками. 

Отже, відповідаючи на запитання про співвідношення соціальної та 

правової держави, правильніше буде казати, що останні, виступаючи відносно 

самостійними підсистемними утвореннями, перебувають між собою у стані 

взаємодії. Головним змістом їх взаємодії є те, що вони (елементи) впливають 

один на одного, визначаючи сутність та характер держави, викликаючи в ній 

відповідні зміни. І дійсно, Українська держава зазнала суттєвих 

трансформаційних перетворень унаслідок поєднання соціальної та правової 

складових у своїй політиці та рішеннях, що, власне, й дозволяє їй наближатися 

до стандартів Європейського Союзу.  

На завершення розмови про розмежування соціальної та правової 

держави вважаємо за необхідне зупинитися також і на питанні про те, як 

співвідносяться між собою демократична та соціальна держави, адже, як 

відомо, у ст. 1 Основного Закону зафіксовано, що Україна є демократичною, 

соціальною, правовою державою, що, власне, і пояснює необхідність аналізу 
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зазначеної проблематики. Одразу зазначимо, що даний аспект не отримав у 

науковій літературі такого широкого висвітлення, як тема співвідношення 

соціальної та правової держави. Це, безумовно, підкреслює його наукову 

новизну та не меншу практичну значимість, адже від правильного розуміння 

сутності й змісту конституційних положень, як норм прямої дії, залежать 

ефективність та результативність їх застосування, а отже, і рівень утвердження 

та забезпечення прав, свобод і законних інтересів приватних осіб.  

Вихідним пунктом розмови про співвідношення демократичної та 

соціальної держави має бути зроблений нами вище висновок про те, що названі 

елементи є підсистемними утвореннями, які спільно з третім підсистемним 

елементом, яким виступає правова держава, власне, і утворюють державу-

систему, а раз так, то їх аналіз має й повинен здійснюватися у нерозривній 

єдності, оскільки кожен з них перебуває з іншим у стані постійної взаємодії. 

Така взаємодія приводить до виникнення структурних та змістовних змін як у 

межах кожного окремого підсистемного утворення, так і у межах системи 

(держави) у цілому. Отже, відповідь на питання про співвідношення 

демократичної та соціальної держави знаходиться у ракурсі з’ясування сутності 

та змісту впливу, який здійснює демократична держава на соціальну державу і 

навпаки. 

Демократична держава, як випливає з наукової літератури, це форма 

державно-політичного устрою, що ґрунтується на визнанні народу джерелом 

влади, послідовному здійсненні принципу реальності і свободи людини, їх 

реальної участі в управлінні справами держави і суспільством [723, с. 61]; 

форма організації публічної влади, яка характеризується конституційно 

закріпленою системою інститутів, що гарантують верховенство суверенної волі 

народу, взаємодії з суспільством на засадах правових принципів, що 

убезпечують політичну владу від узурпації з будь-якого боку, забезпечують 

постійне представництво інтересів громадян, а також реальний захист прав і 

свобод людини і громадянина [584]; виражена у правовій формі система 

методів та засобів реалізації управлінських повноважень публічної влади 
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державою, яка спрямовується на встановлення стійких зв’язків із суспільством і 

визначається такими ознаками, як: а) наявність громадянського суспільства, 

якому гарантуються різноманітні можливості участі в процесі державного 

управління і контролю за ним; б) обмеженість державної влади правом та 

існування спеціальних запобіжників, які унеможливлюють узурпацію 

державної влади, убезпечують від порушення принципу народного 

суверенітету, гарантують принцип пріоритету прав і свобод людини і 

громадянина та їх реальність [161].  

Не ставлячи собі за мету виділити та проаналізувати абсолютно усі 

ознаки демократичної держави, оскільки це певним чином виходило б за межі 

предмета даного дослідження, звернемо увагу лише на дві з них, про які 

згадують усі дослідники цього феномена: 1) демократична держава надає 

можливість приватним особам брати участь в управлінні справами держави і 

суспільства; 2) демократична держава передбачає існування контролю 

приватних осіб за процесом функціонування держави, представленої усіма 

публічно-правовими утвореннями. В ракурсі викладеного вище це означає, що 

демократична держава створює для приватних осіб можливості для впливу на 

формування та функціонування соціальної держави, які (можливості), у свою 

чергу, як справедливо зазначає В. П. Єлагін, є однією з умов для розбудови 

самої соціальної держави як такої [179]. Інакше кажучи, соціальна держава 

може існувати повною мірою лише там і тоді, коли публічні інституції, 

покликані впроваджувати її функції і завдання у життя, будуть отримувати 

необхідну для їх належної роботи інформацію або від окремих приватних осіб, 

або від суспільства у цілому, що є можливим лише у режимі демократичної 

держави. Без такої інформаційного «підживлення», інформаційного 

взаємообміну соціальна держава може перетворитися знову на державу 

патерналістського типу, яка сама буде вирішувати за суспільство і його членів, 

у чому полягає соціальне «благо» останніх. Зрозуміло, що подібного розвитку 

подій допустити не можна. Таким чином, стає зрозумілим, що демократична 

держава, у певному сенсі, є засобом, який перешкоджає формуванню 
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викривленого розуміння і сутності соціальної держави. У контексті 

викладеного у нас знаходять підтримку слова В. В. Кочеткова, який доходить 

обґрунтованого висновку про те, що соціальна держава може виникнути тільки 

демократичним шляхом в ім’я утвердження ідеї демократії та ідеї 

справедливості як абсолютних цінностей [255].  

З іншого боку, ведучи мову про взаємодію демократичної і соціальної 

держав, слід згадати ще раз і про те, що за її рахунок відбувається передача 

частини завдань соціальної держави на реалізацію самому суспільству, адже 

жодна держава світу неспроможна самостійно виконати увесь обсяг соціальних 

зобов’язань. Повністю мають рацію у цьому плані ті автори, які наголошують, 

що «… соціальна держава не може і не повинна вирішувати всі соціальні 

проблеми, ось чому вона повинна ділитися окремими функціями з інститутами 

громадянського суспільства, які є своєрідним буфером-посередником між 

індивідуумом та державою» [179]. У межах подібної співучасті відбувається 

формування та розвиток різноманітних форм співпраці приватного сектору з 

державою у соціальному секторі, найбільш наочним прикладом якої, напевно, є 

інститут соціального партнерства. Як слушно зазначає А. І. Кудряченко, «без 

побудови ефективної системи соціального співробітництва суспільний лад в 

епоху інформаційно-технологічного розвитку спроможний обернутися 

соціальною, а відтак і політичною нестабільністю, мати уразливі наслідки» 

[261].  

Демократична держава стала основою також і для розвитку інституту 

громадського контролю за публічними інституціями, зрозуміло, і тими, які 

реалізують функції та завдання соціальної держави. Створення громадських рад 

при центральних та місцевих органах виконавчої влади [398; 436], відкриття 

доступу приватним особам до публічної інформації [435], участь представників 

громадськості у проведенні антикорупційної [146] та антидискримінаційної 

експертиз проектів нормативних актів [385] тощо, все це – ті способи, 

використовуючи які приватні особи можуть здійснювати контроль за 

формуванням і реалізацію соціальної політики. Принагідно зазначимо, що 
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необхідність існування такого контролю нині визначається як на рівні 

нормативних актів, так і підтримується представниками суб’єктів публічного 

управління, задіяними у реалізації соціальної політики в Україні. В останньому 

випадку, наприклад, йдеться про Галузеву угоду між Міністерством соціальної 

політики України та Профспілками працівників соціальної сфери України і 

працівників державних установ України на 2011–2013 роки (тобто програмний 

документ реальної дії), в якій визначено, що профспілки зобов’язані: 

«здійснювати громадський контроль за дотриманням в Організаціях 

законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з 

повноваженнями, які передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами»; 

«здійснювати громадський контроль за додержанням в Організаціях 

законодавства про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з 

оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати»; «контролювати сферу 

застосування контрактної форми трудового договору»; «здійснювати 

громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на 

виробництві, забезпеченням працюючих необхідним спецодягом і спецвзуттям, 

іншими засобами індивідуального і колективного захисту працюючих» [106]. 

Надання подібних повноважень інституціями громадянського суспільства, у 

даному разі профспілками, очевидно, може бути можливим лише у 

демократичній державі.  

Проте викладене не означає, що вплив може здійснюватися лише 

демократичною державою щодо соціальної держави. Він може відбуватися 

також і у зворотному напрямку. У названому контексті необхідно виходити з 

того, що соціальна захищеність населення, високі стандарти пенсійного 

забезпечення, забезпечення осіб з особливими потребами тощо дають змогу 

приватним особам виходити за межі «власного» світу, ставати активними 

учасниками суспільного та державного життя. Зрозуміло, що ми не говоримо 

про стовідсоткову залежність громадської активності від рівня соціального 

захисту (забезпечення), проте як така вона має місце. Відповідно, держава, що 
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бажає активізувати участь приватних осіб та інституцій громадянського 

суспільства у суспільно-політичному житті країни, має потурбуватися про 

достатній соціальних захист громадян. «Іншими словами, – наголошується у 

літературі, – для забезпечення безперебійного функціонування демократичної 

держави необхідно створити таку систему соціальної безпеки громадян, яка б 

захищала їх від небезпек ринкового індустріального господарства. Від ситуації, 

коли свобода для усіх, проголошена конституцією, на справі може обернутися 

всесиллям заможних громадян, у той час як бідні, впадаючи в економічну 

залежність, по суті виключаються з процесу прийняття політичних рішень… 

забезпечуючи соціально слабким громадянам прожитковий мінімум, який є 

необхідним для збереження їх людської гідності, соціальна держава приймає 

тим самим відповідальність за забезпечення передумов, необхідних для 

функціонування закріплених у конституції громадянських свобод» [255].  

Отже, роблячи висновок щодо співвідношення демократичної та 

соціальної держави, необхідно підкреслити, що останні жодним чином не 

поглинають одна одну, не виступають формами (способами тощо) прояву одна 

одної, а перебувають між собою у стані взаємодії, яка дозволяє кожній з них 

найбільш повно та ефективно виконувати покладені на них функції та завдання.  

Аналізуючи соціальну державу, не можна обійти увагою також і питання 

про її принципи, яке також доволі активно обговорюється на сторінках 

наукової літератури. Проте викладене не означає, що авторам вдалося дійти 

згоди у цьому питанні, адже вивчені нами підходи до цієї проблематики 

показують, що за своїм змістом вони доволі ґрунтовно відрізняться один від 

одного. Зроблений висновок стосується як розуміння сутності принципів 

соціальної держави, формування їх системи, так і питання навіть про те, а чи 

може категорія принцип щодо соціальної держави вживатися в однині 

(принцип соціальної держави) [148].  

Висвітлюючи перший аспект, наголосимо на існуванні різноманітних 

підходів до самого визначення категорії «принципи соціальної держави», в яких 

загальною є лише та частина, де згадується, що принципи «являють собою 
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певні вихідні засади». Продовження ж цієї тези є різним, оскільки кожен із 

авторів дивитися на сутність та зміст соціальної держави, а отже, і на її 

принципи, під власним кутом. Так, економісти роблять акцент на економічних 

принципах соціальної держави, політики – на політичних, юристи – на 

юридичних. Окремі автори натомість намагаються у власній дефініції 

принципів соціальної держави та їх системі об’єднати три названі вихідні 

підходи одночасно. В якості прикладу можна навести позицію 

В. П. Мілецького, який до системи принципів соціальної держави пропонує 

включати: принцип відкритості державної влади, демократизму та лібералізму, 

плюралізму в економіці, принцип прихильності до громадського миру та 

соціальної злагоди, принцип соціальної справедливості та солідаризму, 

принцип здійснення адресного соціального захисту населення через 

гарантоване соціальне забезпечення, принцип стабільності соціальних виплат 

[320, с. 91-92]. Як бачимо, у даному випадку має місце об’єднання принципів, 

які є властивими для принципово різних сфер функціонування сучасної 

держави (починаючи від режиму демократії та закінчуючи принципами 

соціального забезпечення), а раз так, то навряд чи можна погодитися з тим, що 

останні є принципами саме соціальної держави.  

Проблемним є також підхід, пов’язаний з намаганням об’єднати та, 

відповідно, проаналізувати у нерозривній зв’язці принципи соціальної та 

правової держави [45; 294], що насамперед властиво для тих авторів, які 

відстоюють ідею існування соціально-правової держави. Очевидно, що за 

такого підходу доведеться розглядати цілу низку принципів суто правової 

держави, які не мають відношення до держави соціальної. Так, для досягнення 

цілей соціальної держави, як справедливо наголошує В. Якубенко, не мають 

вирішального значення конституційно-правова регламентація державного 

суверенітету або розподіл державної влади в конституційному та 

функціональному значеннях на законодавчу, виконавчу, судову [733]. 

Складною, а подекуди й незрозумілою варто визнати і ситуацію, 

пов’язану з об’єднанням у межах дефініції «принципи соціальної держави» 
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принципів, які хоча є і близькими за своєю сутністю та призначенням, проте 

відображають різні аспекти (сторони) цього явища. Наразі йдеться про 

принципи соціальної політики [284], принципи соціального обслуговування 

[720], принципи соціального забезпечення [412], принципи соціальної доктрини 

[529], принципи права соціального забезпечення [110]. Очевидно, що названі 

принципи утворюють власні системи, виконують у зв’язку з цим особливі 

функції, на їх підставі здійснюється регулювання спеціальної (специфічної) 

групи суспільних відносин соціального характеру, що, як наслідок, не дозволяє 

об’єднувати чи змішувати їх з принципами соціальної держави.  

З урахуванням викладеного, а також того факту, що дане дослідження 

здійснюється через призму юридичної науки та, відповідно, норм права, ми 

вважаємо за необхідне вести мову лише про ті принципи соціальної держави, 

які закріплені у джерелах права або можуть бути виокремленні (встановленні) 

шляхом наукового аналізу та тлумачення останніх. З огляду на це вважаємо за 

необхідне висловити свою незгоду з позиціями В. Якубенка та І. Сироти, 

оскільки вони, як нам здається, через свою певну обмеженість негативно 

позначаються на ступені пізнання сутності та системи принципів соціальної 

держави. Так, зокрема, В. Якубенко наголошує на тому, що «до принципів 

соціальної держави можна відносити лише ті основні положення, які закріплені 

в правових нормах» [733]. З урахуванням цього він погоджується з І. Сиротою у 

тому, що натомість погляди окремих дослідників або цілих наукових шкіл 

являють собою суб’єктивні положення, які не можуть вважатися принципами, 

адже у змісті поняття принципів має відбиватися реальна дійсність, а не 

перспективи розвитку правового регулювання тих чи інших суспільних 

відносин [589, с. 61].  

Коментуючи позиції названих авторів, наголосимо на такому. Нині вже 

доведеним варто вважати той факт, що «право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства» [542]. У 
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ракурсі викладеного це означає, що принципи соціальної держави можуть 

існувати та закріплюватися на рівні будь-якого виду джерел права, одним з 

яких є і юридична (правова) доктрина [75; 173; 587]. З приводу останнього 

аспекту зазначимо, що нині все частіше і частіше погляди вчених, висновки 

наукових установ покладаються у підґрунтя рішень органів виконавчої та 

судової влади, що є необхідним кроком, який допомагає наблизити як саме 

право, так і практику правозастосування до реальних потреб та викликів 

суспільства, здійснити таке регулювання суспільних відносин, яке буде 

пронизане ідеями справедливості, гуманізму, рівності та свободи.  

Що ж стосується висновку про те, що принципи соціальної держави 

мають відображати лише реальну дійсність, то з цим ми також не можемо 

погодитися, адже у такому разі відбувається зведення принципів до рівня 

звичайної норми права, оскільки саме останні покликані у своїх положеннях 

відображати реальну дійсність. Натомість зрозуміло, і про це вже було сказано 

не один раз, що принципи – це своєрідні меганорми, які, як справедливо пише 

Р. С. Мельник, можуть, а подекуди і повинні випереджати розвиток права, 

виступати тими орієнтирами, за якими правове регулювання має розвиватися у 

майбутньому [309, с. 65]. Відповідно, принципи соціальної держави можуть 

існувати і реально існують як на рівні конкретних норм права, так і на рівні 

теорій та ідей, закладаючи необхідну теоретичну і юридичну базу для 

становлення і розвитку держави названого типу.  

Ведучи мову про принципи соціальної держави, слід звернути увагу на 

той факт, що окремі з них займають щодо соціальної держави більш загальне 

положення, а інші знаходять переважно прояв на етапі реалізації її окремих 

завдань. Така ситуація, як нам здається, є повною мірою природною, адже 

очевидним є той факт, що соціальна держава формується під дією одних 

вихідних положень, а функціонує частково під дією інших. Водночас варто 

пам’ятати також і про те, що соціальна держава існує у тісній взаємодії з 

демократичною та правовою державами, а раз так, то мають існувати й 

принципи, які є загальними для кожної з них одночасно. Таким чином, 
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обґрунтовано буде говорити про необхідність «розкладання» системи 

принципів соціальної держави на такі: загальнодержавні принципи (принцип 

верховенства права, принцип юридичної вищості закону, принцип заснованості 

на законі, принцип гуманізму, принцип рівності перед законом та 

недискримінації), принципи побудови соціальної держави та принципи 

функціонування соціальної держави (принципи належного врядування). При 

цьому зазначимо, що як перша, так і остання група принципів соціальної 

держави певною мірою є універсальними, адже можуть бути застосованими й 

щодо інших сфер (проявів) діяльності Української держави. Відповідно, так би 

мовити, суто соціальними є лише друга група названих нами принципів.  

Переходячи до побудови системи останнє названих принципів, 

зазначимо, що це завдання, з одного боку, не є новим для вітчизняної 

юридичної науки, а з другого, – певними елементами наукової новизни воно 

все-таки характеризується, що обумовлюється необхідністю виділення із 

загальної системи принципів соціальної держави їх певної групи.  

На сьогоднішній день система принципів соціальної держави, на думку 

науковців, може мати наступний вигляд:  

– принцип рівних можливостей; принцип людської гідності; принцип 

соціальної справедливості; принцип солідаризму; принцип соціальних 

зобов’язань; принцип субсидіарності; принцип відносної незалежності 

суспільних відносин (В. Якубенко) [733]; 

– соціальна справедливість; соціальна безпека; соціальні гарантії прав 

людини і гуманних умов життя (А. Погосян) [391]; 

– соціальна справедливість; соціальна рівність; соціальна солідарність; 

соціальне партнерство; соціальна відповідальність; максимальне згладжування 

соціальної та матеріальної нерівності (П.А. Сафонов) [580]; 

– правове введення норм соціального захисту; формування інституту 

соціального страхування; співфінансування працівниками та роботодавцями 

страхових внесків; соціальна допомога непрацюючим членам суспільства [142]; 

– економічної відповідності; солідарності; субсидіарності (П. Ткачук)              
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[ 649]; 

– формальна рівність; свобода; справедливість (Н. А. Баієва) [43]. 

Висловлюючись з приводу наведених позицій, зазначимо, що частково 

вони знаходять у нас підтримку, а частково – ні. Це пов’язано зокрема з тим, 

що, як вже зазначалося, автори подекуди до системи принципів соціальної 

держави вводять ті з них, які є або загальнодержавними принципами (свободи, 

рівності, принцип людської гідності), або принципами функціонування 

соціальної держави (співфінансування працівниками та роботодавцями 

страхових внесків, соціальне партнерство), або принципами (вихідними 

положеннями), які взагалі важко віднести у представленому авторами 

формулюванні до категорії принципів (економічна відповідність, правове 

введення норм соціального захисту). Окремі ж принципи, наприклад, принцип 

відносної незалежності суспільних відносин, взагалі являє собою певний 

симбіоз вихідних начал (положень), які мають відношення скоріше не до 

побудови соціальної держави, а до міжособистісних відносин членів 

суспільства, родини.  

Таким чином, система принципів побудови соціальної держави, тобто тих 

ідей, які закладають її сутність, впливають на розвиток соціального 

законодавства, визначаючи його предмет та спрямованість, викликають 

формування відповідної системи суб’єктів, покликаних забезпечувати 

реалізацію завдань соціальної держави, може бути представлена наступними: 

– принцип соціальної справедливості – орієнтує державу на надання на 

постійній основі у часі й просторі фінансової, матеріальної та іншої допомоги 

певним категоріям населення чи окремим особам, які перебувають у скрутному 

матеріальному, фізичному, емоційному становищі, шляхом корегування у 

первинному розподілі відповідних благ між членами суспільства;  

– принцип солідарності – орієнтує учасників суспільних відносин 

(людину, інституції громадянського суспільства, державу) на необхідність 

нести взаємну відповідальність у питаннях соціальної допомоги та захисту. 

«Солідарність пов’язана із здатністю індивідів реагувати один на одного і 
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ототожнювати себе з іншими на основі обопільності і взаємності, згодою 

поділити долю іншого… Принцип солідарності має на меті здійснення 

соціального вирівнювання та перерозподілу» [393];  

– принцип взаємних соціальних зобов’язань держави і приватної особи 

орієнтує як державу, так і приватних осіб на те, що кожен з них зв’язаний 

взаємними правами та обов’язками, спрямованими на досягнення спільної 

мети, яка полягає у покращенні рівня соціального захисту (забезпечення) 

населення;  

– принцип субсидіарності – орієнтує державу на те, що її втручання у 

сферу вирішення соціальних проблем особи є можливим (допустимим) лише 

тоді, коли її власних можливостей для цього не вистачає. Як справедливо пише 

Р. Штобер, згідно з принципом субсидіарності держава і суспільство покликані 

лише підтримувати і доповнювати діяльність індивіда, сім’ї та професійного 

прошарку, однак не мають права ламати і поглинати їх. Таке становище 

дозволяє особі діяти на свою відповідальність, зберігаючи необхідну дистанцію 

у відносинах з державою [718, с. 121]. 

Отже, нами було проаналізовано завдання соціальної держави, 

встановлено її співвідношення з правовою та демократичною державами, 

визначено принципи соціальної держави. Це було зроблено для того, щоб більш 

чітко й повно зрозуміти сутність соціальної держави та, відповідно, 

сформулювати її визначення. З інших позицій до розв’язання цього завдання, як 

нам здається, підходити просто неможливо, адже будь-яка дефініція соціальної 

держави у такому разі буде виглядати неповною та, відповідно, недосконалою. 

З огляду на це критичних оцінок з нашого боку заслуговують наступні 

визначення соціальної держави: 

– соціальною державою є така держава, яка: забезпечує соціальний захист 

особистості, її прав та свобод; характеризується соціальною спрямованістю 

економіки; є стабільною, відносно соціально однорідною, економічно, 

політично та духовно розвинутою (Л. В. Жильська) [185]; 

– соціальна держава – це демократична, правова держава, що шляхом 
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компромісу між вимогами ринкової економіки та її державним регулюванням, 

за сприяння громадянського суспільства, досягає порівняно високого рівня 

добробуту населення [224]; 

– соціальною державою є тип правової, демократичної державності, який 

гармонізує соціальні інтереси шляхом забезпечення усім громадянам, 

соціальним групам гідного життєвого рівня, створення приблизно однакових 

умов для реалізації життєвих цілей кожного (Н. М. Хома) [687]; 

– соціальна держава – це характеристика сучасної держави, за смислом 

якої державна діяльність має бути спрямована на створення реальних 

стандартів матеріального добробуту, освіти, охорони здоров’я тощо і 

забезпечення таких стандартів для усіх громадян (індивідів), а також на 

мінімізацію фактичної соціальної нерівності з її економічними наслідками та 

створення системи соціальної підтримки (захисту) тих, хто цього потребує 

(В. Шаповал) [706]; 

– соціальна держава – це демократична правова держава, яка бере на себе 

зобов’язання турбуватися про соціальну справедливість, добробут своїх 

громадян, їх соціальну захищеність, яка визнає соціально орієнтовану політику 

найважливішим напрямом своєї практичної діяльності і така, що ефективно 

реалізує закріплені у конституції основні напрямки цієї політики та сприяє 

праці [197].  

Головна проблема усіх наведених вище визначень соціальної держави 

полягає, як нам здається, у тому, що вони формулюються без прив’язки до 

категорії більш загального порядку, якою виступає дефініція «держава». Такий 

підхід є помилковим, адже не можна зрозуміти сутність соціальної держави, не 

визначившись перед цим, а що, власне, розуміється під державою як такою, 

адже соціальна держава це ніщо інше як підвид держави, одна з можливих 

форм її існування. Відповідно, визначальні риси держави є однаково 

важливими та обов’язковими і для соціальної держави, а раз так, то їх у тій або 

іншій мірі потрібно враховувати під час формулювання визначення останньої. 

У протилежному випадку сформульоване визначення соціальної держави не 
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буде мати нічого спільного з державою як такою, що, скажемо відверто, можна 

прослідкувати на прикладі окремих з наведених вище дефініцій.  

Доцільно звернути увагу і на той факт, що багато авторів у своїх 

дефініціях застосують оціночні, а раз так, то й позбавлені конкретики категорії, 

такі, наприклад, як «гідний життєвий рівень», «порівняно високий рівень 

добробуту», «гідне життя» тощо, сутність за зміст яких залишаються 

невизначеними і незрозумілими [142]. З огляду на це вважаємо, що небажаним 

є наповнення дефініцій категоріями, які будуть лише «затуманювати» сутність 

явища, яке вивчається, змушуючи тим самим інших авторів та читачів шукати 

відповідь вже не на одне, а на декілька запитань.  

Наступна вихідна позиція, яка має враховуватися під час формулювання 

визначення соціальної держави, полягає у тому, що потрібно чітко 

усвідомлювати, по-перше, для досягнення яких цілей розв’язується назване 

завдання та, по-друге, в якій сфері знань це визначення буде 

використовуватися. У цьому плані, якщо знову повернутися до наведених вище 

дефініцій, також проявляється проблема, пов’язана з тим, що неюридичні за 

своєю сутністю визначення соціальної держави «підтягуються» під потреби 

юридичної науки та практики правотворення. Має рацію у цьому плані 

П. А. Сафонов, який наголошує на необхідності розгляду соціальної держави у 

різних аспектах, таких як: складне утворення, цінність, ідея, концепція, кожний 

з яких, відповідно, має використовуватися за своїм призначенням у певній 

сфері знань [580].  

Не можемо ми підтримати й підходи, у межах яких автори 

використовують незавершений перелік елементів, які, на їх думку, є 

визначальними для соціальної держави. Так, наприклад, В. Шаповал пише: 

«… характеристика сучасної держави, за смислом якої державна діяльність має 

бути спрямована на створення реальних стандартів матеріального добробуту, 

освіти, охорони здоров’я тощо» [706]. У цьому плані спадають на думку слова 

С. М. Єгорова, який підкреслював, що відправним пунктом будь-якого 

послідовного вивчення того або іншого питання має стати визначення, для того, 
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щоб було зрозуміло, про що саме ми розмірковуємо [169, с. 41]. Зрозуміло, що 

досягти цієї мети за умови нечіткості визначення не вдасться. 

Водночас виникає цілком обґрунтоване запитання щодо того, а чи взагалі 

можливим є формулювання визначення соціальної держави, яке б відображало 

у собі усі чи хоча б найважливіші аспекти (риси) названого феномена? Так, 

існує думка, що цього зробити неможливо, адже обсяг змісту названого 

феномена (концепції) є непомірно великим, а раз так, то будь-яке визначення 

буде неповним чи/або неточним [197]. З такою позицію можна погодитися, 

проте частково. Дійсно, з одного боку, ми підтримуємо ідею про те, що 

сформулювати ідеальне із змістовних характеристик визначення соціальної 

держави дуже складно. Проте, з другого, – хто заважає нам «розкласти» таке 

визначення на складові елементи, виділивши у ньому декілька рівнів та 

наповнивши, відповідно, кожен із них потрібним нам змістом. Сукупно ці 

елементи/рівні і будуть давати максимально повну уяву про соціальну державу. 

Зупинимося на цій думці більш детально.  

З огляду на проаналізовані у даному розділі дослідження відповідні 

аспекти (елементи) соціальної держави, ми вважаємо за можливе зробити 

висновок, що даний феномен складається з трьох відносно самостійних, проте 

тісно пов’язаних між собою рівнів, у межах кожного з яких проявляється той 

або інший аспект соціальної держави. Наразі йдеться про наступні рівні: 1) 

ідеологічний; 2) матеріально-правовий; 3) процедурно-правовий [96]. 

Отже, можна дійти висновку, що соціальна держава являє собою таку 

форму політико-територіальної організації публічної влади, яка, визнаючи 

людину найвищою соціальною цінністю, спрямовує свої зусилля на досягнення 

соціальної справедливості шляхом реалізації соціальної політики, здатної 

забезпечити утвердження та забезпечення соціальних прав індивіда 

(ідеологічний рівень), діючи при цьому на правовій основі, закладеній 

насамперед відповідними принципами та нормами соціального права 

(матеріально-правовий рівень), у способи, встановлені для реалізації 

суб’єктами публічної влади наданих їм повноважень (процедурно-правовий 
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рівень).  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

 

Автором наголошено, що «соціальна держава» є одним із тих термінів, на 

якому базується та будується якщо не вся, то принаймні значна частина 

конституційного ладу й правопорядку Української держави, що обумовлює, як 

наслідок, значимість і важливість його подальшого вивчення. Це завдання є 

однаковою мірою принциповим для будь-якої галузі юридичної науки, оскільки 

кожна з них, так чи так, має бути зорієнтована на розбудову й розвиток 

відповідних теоретичних конструкцій та концепцій, які, у кінцевому результаті, 

мають сприяти становленню України в якості демократичної, соціальної та 

правової держави. 

Вивчення сучасної юридичної літератури показало, що нині 

сформувалося декілька основних точок зору на питання про те, де й коли 

виникла концепція соціальної держави. Так, найбільш поширеною є позиція, 

що вперше на теоретичному рівні вона була опрацьована Лоренцом Фон 

Штейном, Ю. Оффнером, Ф. Науманном, А. Вагнером, Отто Фон Бісмарком. 

Прихильники такої позиції дійшли думки про існування наступних етапів 

становлення концепції соціальної держави: 

– 1-й етап, або передісторія становлення соціальної держави (1800–1880 

рр.); 

– 2-й етап, або початок її розбудови (1880–1914 рр.); 

– 3-й етап, або розширення соціальної держави (1918–1960 рр.); 

– 4-й етап, або прискорення темпів її розвитку (1960–1975 рр.); 

– 5-й етап, або уповільнення темпів розвитку соціальної держави 

(починаючи з 1975 р.). 

 Проте така позиція виглядає непереконливою щонайменше з трьох 
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причин: 

– по-перше, навряд чи обґрунтованим можна вважати висновок про те, 

що передісторія теорії соціальної держави датується початком ХІХ ст., оскільки 

перші ідеї щодо необхідності розбудови соціальної держави виникли набагато 

раніше, сягаючи часів Давньої Греції та Римської імперії; 

– по-друге, очевидним є той факт, що теорія соціальної держави, будучи 

сформульованою у завершеному вигляді німецькими авторами, все-таки 

розвивалася на теренах різних держав та, як наслідок, не лише у працях 

німецькомовних авторів. Отже, не можна вести мову про існування лише однієї 

варіації періодів розвитку концепції соціальної держави, сформульованої за 

результатами аналізу праць згаданих авторів. Відповідно, такі періоди 

необхідно «будувати» для кожної держави окремо; 

– по-третє, історія розвитку законодавства взагалі та законодавства у 

галузі соціального захисту зокрема показує, що в одних країнах останнє є вже 

чітко сформованим, а в інших воно лише розроблюється та поступово 

впроваджується у життя. Тому казати, що, наприклад, в Україні наразі триває 

п’ятий етап розвитку соціальної держави, пов’язаний з уповільненням темпів її 

розвитку, буде неправильно. Інакше кажучи, під час виділення етапів 

формування та розвитку теорії соціальної держави необхідно орієнтуватися на 

реальний стан справ у цій сфері знову ж таки у межах конкретної країни, а не 

«взагалі».  

Зроблено висновок, що досліджуючи особливості розвитку ідеї соціальної 

держави переважна більшість авторів, рухаючись у хронологічному порядку, 

після аналізу надбань давньогрецьких та давньоримських авторів переходить 

одразу до огляду праць представників Раннього нового часу та Нового часу. 

Проте такий підхід заслуговує на суттєві критичні зауваження, оскільки 

елементи соціально-державного мислення спостерігалися не лише у названі 

часи і не лише на теренах європейського континенту. Насправді витоки 

концепції соціальної держави були сформульовані на Сході на сторіччя раніше, 

ніж у Західній Європі. На думку автора, висновки та рекомендації, зроблені 
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східними філософами, могли стати сполучною ланкою між напрацюваннями 

давньогрецьких і давньоримських вчених та дослідників континентальної 

Європи у сфері теорії соціальної політики держави. Таким чином, стає 

зрозумілим, що концепція соціальної держави має наднаціональний характер, 

відображаючи загальнолюдське прагнення до рівності, свободи та 

справедливості. 

 Проведені розвідки у напрямі пізнання сутності концепції соціальної 

держави, свідчать про її складний характер, обумовлений поєднанням 

різновекторних елементів, покладених у підґрунтя останньої. Тому вивчати 

соціальну державу як цілісну категорію надзвичайно складно, а подекуди й 

безперспективно. Більш логічним та практично корисним у цьому плані 

виглядає системний підхід, що допомагає підійти до характеристики соціальної 

держави крізь призму аналізу її окремих підсистемних утворень (категорій), 

тобто піти шляхом сходження від конкретного до абстрактного. Рухаючись у 

сформульованому напрямі, варто зазначити, що подібне ставлення до аналізу 

концепції соціальної держави не є загальноприйнятим, що, власне, і пояснює 

відсутність у науковій літературі чітко сформульованих позицій на предмет 

того, а з яких же, власне, категорій (елементів) складається названа концепція. 

Як показує проведений аналіз, переважна більшість авторів, досліджуючи 

названу проблематику, концентрує свою увагу на одному або декількох, тісно 

пов’язаних з соціальною державою, елементах, таких, наприклад, як соціальна 

політика або соціальні права громадян. Такий підхід є невиправданим як з 

позиції того, що решта важливих для розуміння сутності соціальної держави 

аспектів залишається «поза грою», так і з огляду на те, що автори, у переважній 

більшості випадків, не показують існуючих між ними взаємозв’язків. Як 

наслідок, межі концепції соціальної держави залишаються чітко 

невизначеними. Водночас є очевидним, що згадане вище «розкладання» 

соціальної держави на окремі елементи дає змогу виділити поміж останніх ті, 

які є, так би мовити, визначальними для її функціонування, як, відповідно, і ті, 

від яких названа концепція, можливо, має бути звільнена. 
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 Зроблено висновок, що основоположними елементами концепції 

соціальної держави є соціальна справедливість, соціальні права людини і 

громадянина, соціальна політики та соціальні функції.  

Обґрунтовано точку зору про недоцільність аналізу соціальних прав 

людини крізь призму «теорії поколінь», яка, як відомо, будується з огляду на 

історичну послідовність визнання та офіційного закріплення того або іншого 

права чи групи таких прав. Для сучасного правознавства ця теорія є 

непридатною, оскільки вона не дає відповіді на два принципових питання: по-

перше, у чому полягає змістовна суть (характеристика) того або іншого права з 

юридичної точки зору та, по-друге, яким чином може бути реалізоване те або 

інше право приватною особою. Віддаючи належне значенню знань про історію 

виникнення й становлення прав людини, зазначимо, однак, що воно завжди 

поступалося значенню питань реалізації прав приватними особами. Для 

громадянина було, є і буде важливим насамперед розуміти, для чого йому 

необхідне те чи інше право і як він може ним скористатися. Право людини, 

розглядаючи його у спрощеному вигляді в якості можливості певної поведінки 

або утримання від такої поведінки, має сенс і практичне значення лише у 

відносинах індивіда з іншими особами, останні з яких можуть бути 

представлені або приватними особами, або державою. З цього, як наслідок, 

випливає, що уся сукупність прав, надана приватним особам, може бути 

реалізована у двох площинах – у приватній або у публічній. Відповідно, права 

приватних осіб мають бути первинно поділені на суб’єктивні приватні права та 

суб’єктивні публічні права. Теорія «поколінь прав» такого поділу не знає, не 

враховуючи, відповідно, ті принципові особливості, які проявляються у зв’язку 

з нормативним забезпеченням і процедурою реалізації цих, принципово 

відмінних, груп прав людини. 

Реалізація концепції соціальної держави, складовими елементами якої 

нами були названі соціальна справедливість, соціальні права, соціальна 

політика та соціальна функція, протягом щонайменше ста років здійснюється 

на рівні різноманітних публічно-правових утворень (суб’єктів), тобто тих, 
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правовий статус яких повністю або значною мірою визначається нормами 

публічного права. Це стало логічним наслідком «одержавлення» соціальної 

функції, яка, виникнувши на рівні благодійництва, релігії, приватної ініціативи, 

поступово трансформувалася у функцію соціального служіння, знайшовши, як 

наслідок, закріплення на рівні Конституції України. З огляду на це доречним 

уявляється здійснити виділення суб’єктів, задіяних у реалізації соціальної 

функції, саме крізь призму положень Основного Закону.  

Оскільки у ч. 2 ст. 3 Конституції України встановлено, що утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, тобто 

будь-якого органу влади, будь-якої посадової і службової особи, які 

функціонують від імені держави, то, відповідно, кожен з них є відповідальним, 

у частині власних повноважень, за утвердження і забезпечення соціальних прав 

людини та громадянина. З огляду на це у реалізації соціальної функції держави 

можуть брати участь прокуратура, національні комісії регулювання природних 

монополій тощо. Разом із тим слід зазначити, що соціальна функція може бути 

реалізована та реально реалізується також і органами місцевого 

самоврядування, що, як наслідок, дає змогу вести мову про існування категорії 

«соціальна функція органів місцевого самоврядування». У цьому сенсі не 

можна забувати також і про органи влади АР Крим, які також задіяні у 

реалізації соціальної функції.  

Проведені наукові розвідки та узагальнення допомогли дійти думки, що 

становлення соціальної держави, з одного боку, та правової, з другого, – 

відбувається у переважній більшості випадків неодночасно. Типовим 

прикладом тут може бути ситуація, що спостерігалася у колишньому СРСР, 

який маючи ознаки соціальної держави, був, однак, позбавлений майже усіх 

властивостей правової держави. Що стосується України, то сьогодні остання є 

скоріше правовою, ніж соціальною державою, оскільки рівень соціального 

захисту населення, пенсійного забезпечення у ній залишається на низькому 

рівні. 

Важливим у контексті даної проблематики є також розуміння й того 
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факту, що соціальна держава та правова держава, якщо дивитися на них крізь 

призму юридичного регулювання, формуються та функціонують на підставі 

різних норм права. Для соціальної держави першочергове значення мають 

норми соціального права (права соціального забезпечення), тоді як для правової 

держави – норми конституційного права та норми процесуальних галузей 

українського права.  

Проведене вивчення сутності та ознак соціальної та правової держав 

допомогло зробити висновок, що під останніми необхідно розуміти одну і ту ж 

саму державу. З огляду на це стає зрозумілим, що між названими категоріями 

зв’язок є природнім і неминучим, оскільки елементи (підсистеми) однієї 

системи, де системою є держава, а підсистемними утвореннями – соціальна 

держава, правова держава, демократична держава, завжди перебувають у 

взаємозв’язку та взаємодії.  

Зроблено наголос на тому, що принциповим є також і питання про 

встановлення співвідношення між демократичною та соціальною державами. 

Вихідним пунктом розмови про співвідношення демократичної та соціальної 

держави має бути висновок про те, що названі елементи є підсистемними 

утвореннями, які спільно з третім підсистемним елементом, яким виступає 

правова держава, власне, і утворюють державу-систему, а раз так, то їх аналіз 

має і повинен здійснюватися у нерозривній єдності, оскільки кожен із них 

перебуває з іншим у стані постійної взаємодії. Така взаємодія призводить до 

виникнення структурних та змістовних змін як у межах кожного окремого 

підсистемного утворення, так і у межах системи (держави) у цілому. Отже, 

відповідь на питання про співвідношення демократичної та соціальної держави 

знаходиться у ракурсі з’ясування сутності та змісту впливу, який здійснює 

демократична держава на соціальну державу і навпаки. 

Автором обґрунтовано позицію, згідно з якою демократична держава 

здійснює «інформаційний вплив» на соціальну державу, надаючи останній 

необхідні для її належного функціонування відомості. Без такої інформаційного 

«підживлення», інформаційного взаємообміну соціальна держава може 
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перетворитися на державу патерналістського типу, яка сама буде вирішувати за 

суспільство та його членів, у чому полягає соціальне «благо» останніх. Таким 

чином, демократична держава, у певному сенсі, є засобом, що перешкоджає 

формуванню викривленого розуміння й сутності соціальної держави. Водночас, 

ведучи мову про взаємодію демократичної і соціальної держав, не можна не 

згадати ще раз і про те, що за її рахунок відбувається передача частини завдань 

соціальної держави на виконання самому суспільству, адже жодна держава 

світу неспроможна самостійно виконати увесь обсяг соціальних зобов’язань.  

Наголошено, що феномен соціальної держави складається з трьох 

відносно самостійних, проте тісно пов’язаних між собою рівнів, у межах 

кожного з яких проявляється той або інший аспект соціальної держави. Наразі 

йдеться про наступні рівні: 1) ідеологічний; 2) матеріально-правовий; 3) 

процедурно-правовий. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

 

2.1. Юридична природа норм, що закладають фундамент концепції 

соціальної держави   

 

 

Зрозуміло, що будь-які процеси державотворення, у тому числі й ті, що 

пов’язані з практичним впровадження у життя концепції соціальної держави, 

можуть здійснюватися виключно на підставі норм права, адже у протилежному 

випадку державна діяльність набуде ознак свавілля та безмежного розсуду, що 

неодмінно закінчиться нехтуванням та порушенням прав, свобод і законних 

інтересів приватних осіб. З огляду на це своїм наступним завданням ми 

вбачаємо дослідження юридичних підстав, які визначають, з одного боку, 

кореспондуючі права та обов’язки органів публічної влади та приватних осіб у 

сфері, що розглядається, та, з другого, – встановлюють процедури їх реалізації 

(виконання), адже будь-яке право набуває соціальної ваги і значення лише тоді, 

коли воно переходить з рівня теорії на рівень застосування, що, власне, і 

забезпечується процесуальними та процедурними нормами. Розв’язання 

окреслених завдань буде здійснюватися нами поступово у межах наступних 

розділів даного дослідження. Почнемо ж ми свою роботу з відповіді на питання 

про юридичну природу норм права, які закладають основу концепції соціальної 

держави. Тож насамперед акцентуємо увагу на його теоретичній та практичній 

важливості. 

Теоретичний бік названої проблематики пов’язується з тим, що наразі 

серед українських авторів відбуваються доволі активні дискусії з приводу 

повернення до «загубленої» за радянських часів теорії поділу права на публічне 

та приватне, а також її впливу на оновлення системи вітчизняного права, 
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пов’язаної, поміж іншим, з формуванням його нових галузей та підгалузей [165; 

310; 332; 378; 379] тощо. Викладене стосується також і сфери, яка є предметом 

нашого аналізу, оскільки дуже часто українські автори, як буде показано нижче, 

ставлять на обговорення питання юридичної природи, а також подальших 

напрямів розвитку соціального права, права соціального захисту, права 

соціального забезпечення. Подібні дискусії є ще далекими від завершення, а раз 

так, то участь у них є важливим та перспективним напрямом вітчизняних 

теоретико-правових досліджень. 

Що ж стосується практичного боку даної проблематики, то він також є 

значимим, причому як для приватних осіб, так і для представників публічної 

влади. У цьому плані звернемо увагу на наступні п’ять фактів, які 

підтверджують сформульовану нами точку зору.  

По-перше, від правильного визначення правової природи норм, які 

регламентують суспільні відносини, пов’язані із соціальним захистом 

населення, залежить ефективність їх судового захисту. Сформульована позиція 

може бути наочно підтверджена ситуацію, яка супроводжувала розвиток 

українського законодавства про розгляд спорів та підсудність справ, пов’язаних 

із соціальними виплатами. Так, з моменту набуття чинності (1.09.2005 р.) 

Кодексом адміністративного судочинства України [225] (далі – КАС України) 

всі публічно-правові спори, у яких однією зі сторін був суб’єкт владних 

повноважень, були віднесені до підсудності адміністративних судів. Зазначене 

законодавче положення отримало конкретизацію шляхом прийняття Закону 

України від 25 грудня 2008 № 808 «Про внесення змін до статті 18 Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності 

адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам», 

яким було доповнено ч. 1 ст. 18 КАС України новим пунктом «3», в якому чітко 

наголошувалося на тому, що місцевим загальним судам як адміністративним 

судам підсудні усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб із суб’єктами 

владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, 

здійснення, надання, одержання пенсійних виплат [422].  
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Проте вже трохи більше ніж через рік ситуація із судових захистом 

названих прав приватних осіб змінюється принциповим чином, адже Законом 

України від 18 лютого 2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» [418] 

названий п. 3 ст. 18 КАС України виключається, а ч. 1 ст. 15 Цивільного 

процесуального кодексу України [693] викладається у новій редакції, згідно з 

якою суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 

виникають із спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, 

здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат 

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, 

допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації 

замість них. 

Однак з таким підходом не погодився Конституційний Суд України, який 

9 вересня 2010 р. прийняв рішення про визнання неконституційними названих 

вище положень Закону України від 18 лютого 2010 р. [548], що, як наслідок, 

потягло за собою прийняття 2 грудня 2010 р. Закону України «Про внесення 

змін до розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами» 

[421], яким соціальні спори знову передавалися до юрисдикції 

адміністративних судів. 

Отже, як бачимо, протягом п’яти років в Україні вирішувалося питання 

про юрисдикцію спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, що, зрозуміло, 

супроводжувалося стресом, хвилюваннями і т.п. учасників судових процесів, 

які були змушені змінювати свої позовні заяви, переорієнтовувати свою 

процесуальну позицію тощо. Аналізуючи ситуацію, що склалася, 

Конституційний Суд України у названому вище рішенні наголосив, поміж 

іншим, на тому, що «що вказаними змінами до КАС України і ЦПК України 

порушено принцип спеціалізації в судочинстві та звужено раніше встановлені 
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законом процесуальні права і гарантії особи, а механізм судового захисту її 

прав став менш ефективним і доступним. … зміни до КАС України і ЦПК 

України звузили процесуальні права позивача у справах, пов’язаних із 

соціальними виплатами, обмеживши його можливості в судовому захисті своїх 

прав у спорах із суб’єктом владних повноважень». 

Даючи власну оцінку ситуації, яка описана вище, зазначимо, що вона 

насамперед була викликана до життя нерозумінням дійсної юридичної природи 

соціальних правовідносин. Що ж стосується тих обґрунтувань, які наводилися 

авторами даного закону на підтримку необхідності зміни підвідомчості даної 

категорії справ, як-то недоукомплектованість судового корпусу, відсутність 

єдиної чітко сформованої судової практики щодо розгляду апеляційними 

адміністративними судами справ про соціальні виплати, брак досвіду суддів 

щодо розгляду таких справ та різке збільшення числа останніх [405], то вони не 

мали прийматися до уваги законодавцем, адже останні носили ситуативний 

характер, пов’язаний із складностями формування вітчизняного інституту 

адміністративної юстиції. І у цьому плані абсолютно мав рацію правий 

Президент України В. А. Ющенко, який, виступаючи проти прийняття 

зазначеного закону, підкреслив, що його положення порушують єдність 

підходів щодо визначення компетенції адміністративних судів із вирішення 

спорів за участю суб’єктів владних повноважень, що на практиці призведе до 

проблем із розмежуванням компетенції адміністративних та загальних судів і, 

як наслідок, до порушення права особи на судовий захист [514].  

Отже, в якості проміжного висновку зазначимо, що правильне розуміння 

сутності та юридичної природи тих або інших правовідносин на фоні існування 

в Україні доволі розгалуженої за напрямами спеціалізації судової системи є 

єдино можливим і єдино правильним способом визначення компетенції того 

або іншого суду, що, як наслідок, і пояснює необхідність конкретизації питання 

про юридичну природу соціальних правовідносин.  

По-друге, правильне розуміння юридичної природи соціальних 

правовідносин є важливим також і в контексті функціонування публічної 
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адміністрації. Наразі йдеться щонайменше про два аспекти, перший з яких 

пов’язаний з тим, що дії та рішення суб’єктів публічної адміністрації, 

відповідальних за реалізацію соціальної політики, можуть бути предметом 

судового контролю за позовом приватної особи. А з огляду на те, що останні 

реалізують свої функції як з використанням інструментарію публічного, так і 

інструментарію приватного права [194, с. 356], що, зрозуміло належить і до 

сфери, яка аналізується, то вони мають чітко розуміти, в якій частині їх рішення 

та дії можуть бути перевірені адміністративним судом, а в якій частині – судом 

загальної юрисдикції у порядку цивільно-процесуального законодавства 

України. Такі знання є необхідними та важливими, адже КАС України та ЦПК 

України, як відомо, по-різному визначають процесуальні права та обов’язки 

суб’єкта владних повноважень у названих видах судового процесу.  

Разом із тим слід звернути увагу і на положення ч. 2 ст. 19 Конституції 

України, яка вимагає, щоб органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування діяли лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. З огляду на це, а також 

розуміючи, що питання соціального захисту носять дуалістичну юридичну 

природу, виникає питання, а чи усіма нормативними актами, тобто як актами 

приватного, так і актами публічного права, має керуватися у своїй діяльності 

публічна адміністрація і які з цих актів чи їх частини, власне, належать до 

приватного права, а які – до публічного права.  

По-третє, юридична природа соціальних правовідносин та її правильне 

розуміння є важливими також і у законотворчій сфері, адже нормативні акти, 

хоча й носять досить часто комплексний характер, тобто складаються як з норм 

приватного, так і з норм публічного права, мають бути «пронизані» якоюсь 

одною головною лінією. Інакше кажучи, в їх межах не можуть об’єднуватися 

норми права різної юридичної природи за принципом випадковості. 

Законодавець повинен чітко розуміти, які саме суспільні відносини та за участю 

яких суб’єктів він планує регулювати майбутнім нормативним актом, адже від 

цього залежатиме набір того інструментарію, який для цього буде застосовано. 
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Нерозуміння природи відповідних відносин, а з ними і юридичної природи 

норм, неодмінно призведе до помилки у виборі підходів до їх регулювання. На 

наш погляд, це питання набуває надзвичайної актуальності на фоні обговорення 

та розробки проектів Соціального кодексу України [712].  

По-четверте, питання правової природи норм права, про які йдеться, є 

важливим також і у контексті підготовки майбутніх юристів. Наразі мається на 

увазі, що від відповіді на нього залежатиме, на якій кафедрі вищого 

навчального закладу буде викладатися відповідна дисципліна. На сьогоднішній 

день, як показує проведений аналіз, студенти-юристи знайомляться з правовим 

регулюванням соціальної сфери у межах опанування декількох навчальних 

дисциплін, які викладаються на різних кафедрах. З одного боку, це «Право 

соціального забезпечення» [407] або «Право соціального захисту» [65], які 

викладаються представниками кафедри трудового права, а з другого, – це 

«Адміністративне право», у межах якого виділяється великий блок тем, 

об’єднаних назвою «Адміністративне право і державне управління у сферах 

соціальної і гуманітарно-культурної діяльності держави» [18, с. 225-314]. При 

цьому зазначимо, що у межах названих дисциплін розглядаються майже одні й 

ті самі питання, що, як на нас, не сприяє формуванню у студентів цілісної і 

завершеної уяви про відповідні норми права, адже як загальна спрямованість 

роботи названих кафедр, так і методика викладання цих дисциплін є різними.  

По-п’яте, описана вище проблема тісно пов’язана також зі сферою 

науково-дослідної діяльності, у межах якої ми теж спостерігаємо подібну 

ситуацію. Наочно це можна побачити шляхом аналізу паспортів наукових 

спеціальностей 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення та 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право, у кожному з яких зафіксовано положення про правове регулювання 

соціальних відносин. Як наслідок, це призводить до того, що одні і ті самі 

питання правового регулювання організації та здійснення соціального захисту 

вивчаються представниками різних галузей юридичної науки, які роблять це, 

зрозуміло, без будь-якого узгодження змісту своїх напрацювань та перспектив 
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їх використання у майбутньому між собою. Подібний підхід є неправильним як 

з наукової, так і з фінансової сторони, адже в останньому випадку він 

призводить до зайвого державного фінансування наукових програм, тем та 

планів, а також витрат на підготовку наукових кадрів. 

Отже, викладене наочно підтверджує зроблений нами висновок про 

необхідність чіткого визначення юридичної природи норм, які закладають 

фундамент концепції соціальної держави, яке, однак, має розпочатися із 

узгодження термінології, що використовується у даній сфері. Наразі йдеться 

про відповідь на питання, який з трьох наведених нижче термінів має 

застосовуватися в якості центрального та основного для позначення норм 

права, що регулюють соціальні відносини у країні – право соціального захисту, 

право соціального забезпечення чи соціальне право.  

Формулюючи власну позицію з цього приводу, зазначимо, що її основи 

частково були закладені нами вище під час розмови про співвідношення 

категорій «соціальний захист» та «соціальне забезпечення», які для нас 

виглядають синонімами. Відповідно, ми маємо обирати між правом соціального 

захисту/правом соціального забезпечення та соціальним правом. Забігаючи 

дещо наперед, зазначимо, що ми схиляємося у цьому плані до категорії 

«соціальне право». Такий вибір засновано на наступних підставах: 

– по-перше, категорія «соціальний захист/соціальне забезпечення» не 

може вмістити у себе увесь комплекс відносин, які формуються у сфері 

становлення та реалізації концепції соціальної держави. Безумовно, соціальний 

захист/соціальне забезпечення є, так би мовити, центром соціальної держави, 

що може бути підтверджено посиланням на Конституцію України, яка гарантує 

приватним особам право на соціальний захист (ст. 46). Разом з тим, коли 

йдеться про конституційні основи соціальної держави, то вітчизняні автори 

згадують не лише про ст. 46 Конституції України, а й про інші її положення (ст. 

ст. 3, 8, 23, 24, 26 тощо) [407, с. 10.], що, власне, підтверджує нашу думку про 

те, що соціальний захист/забезпечення є лише одним із напрямів 

розвитку/функціонування соціальної держави. З огляду на це логічним буде 
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припустити, що похідне від категорії соціальний захист поняття право 

соціального захисту не в змозі охопити собою усю сукупність норм права, які 

регулюють соціальні відносини в Україні. З цієї позиції можна погодитися з 

тими авторами, які вважають, що право соціального забезпечення є підгалуззю 

(інститутом) соціального права [620];  

– по-друге, наразі в Україні відбувається процес становлення нового 

права та нової системи права, тобто таких, що мають відповідати сучасному 

конституційному устрою нашої країни, оскільки, зрозуміло, що держава 

демократичного, соціального та правового профілю не може функціонувати на 

правовій основі, створеній за часів радянської державності. Сформульована 

позиція має відношення як до змісту тих або інших норм права, так і до 

категорій, за допомогою яких позначаються сукупності таких норм. У цьому 

напрямі в юридичній науці у порівняні з радянською юридичною наукою 

багато що змінилося. Зокрема, з обігу було виведено велику кількість 

радянських категорій та концепцій (державне будівництво, демократичний 

централізм, ради народних депутатів тощо), на заміну яким прийшли нові. 

Проте подібні зміни ще не повною мірою зачепили сферу соціально-правової 

науки та практики, адже як ще можна пояснити той факт, що поширені за 

радянських часів підходи до позначення норм права, які регулюють соціальні 

відносини [33; 133, с. 3-70; 167], продовжують застосовуватися і сьогодні. 

Підкреслимо, що у даному випадку ми не даємо оцінку змісту названих 

доробок радянських авторів, наголошуючи лише на потребі у зміні 

термінології, яка за радянських часів формувалася під дією політичної ідеології 

[168, с. 154–155], що, зрозуміло, виключала застосування у СРСР категорій, 

якими було наповнено право буржуазних країн. Відповідно, існуюче вже у 40–

50 рр. ХХ ст. у німецькій юридичній доктрині поняття соціальне право [778; 

782], з його внутрішнім поділом на право соціального забезпечення, право 

соціального відшкодування та право соціальної допомоги [751, с. 20-21], не 

дублювалося радянськими авторами, адже це могло призвести і реально 

призводило до звинувачень у підтримці ворожої (буржуазної) правової ідеології 
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[53; 307]; 

– по-третє, не можна забувати і про тенденції, пов’язані з адаптацією 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, що є 

необхідним та обов’язковим кроком на шляху європейської інтеграції України, 

закріпленому на рівні Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [658]. Відповідно до низки 

програмних документів, затверджених на вищому державному рівні, а саме: 

Концепції адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу (1999 р.) [464], Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (2004 

р.) [437] названа адаптація має розпочатися з узгодження української 

юридичної термінології з термінологією, що використовується в актах 

законодавства ЄС. Зрозуміло, що викладене стосується також і соціальної 

сфери, правове регулювання якої на рівні країн-членів ЄС здійснюється за 

допомогою соціального права.  

Таким чином, роблячи висновок з викладеного, зазначимо, що у 

подальшому ми будемо оперувати категорією «соціальне право», а також 

похідними від неї термінами – норми соціального права, соціально-правові 

відносини, суб’єкти соціального права тощо, оскільки це найбільшою мірою 

відповідає сучасному стану та, головне, тенденціям розвитку вітчизняної 

юридичної доктрини та практики.  

Наступним кроком нашого дослідження, як було анонсовано вище, має 

стати з’ясування юридичної природи соціального права. Стисло проаналізуємо 

сформульовані у науковій літературі з цього приводу точки зору.  

Висловлюючись щодо згаданої проблематики, С. М. Прилипко, з 

посиланням на М. Захарова та Е. Тучкова, пише, що «в соціальній сфері 

допускається поєднання нормативного регулювання з договірним. І якщо 

врахувати, що сфера приватного права передбачає децентралізацію юридичного 

регулювання, то можна констатувати, що у праві соціального забезпечення на 
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сучасному етапі присутні ознаки як публічного, так і приватного права. Таким 

чином категоричної оцінки права соціального забезпечення тільки як галузі 

публічного або тільки як галузі приватного бути не може. У цій галузі присутні 

елементи як приватного, так і елементи публічного права» [411]. 

Даючи свою оцінку викладеному, наголосимо, що ми не можемо 

погодитися з позицією, згідно з якою соціальне право (право соціального 

забезпечення, право соціального захисту), будучи цілісним явищем, 

складається з норм публічного і норм приватного права одночасно, оскільки це 

суперечить теорії поділу права на публічне і приватне, зміст якої зводиться до 

того, що між названими утвореннями є принципові відмінності, які, власне, і 

змушують вести мову про них як про відносно відмежовані одна від одної 

сукупності правових норм. Виходячи з цього, неможливо в одній галузі права 

об’єднувати норми публічного і норми приватного права. Таке об’єднання, як 

справедливо зазначає Г. Пронська, може бути лише на рівні законодавства 

(додамо від себе, на рівні нормативних актів) [513], проте на рівні системи 

права воно існувати не може. Відповідно, не заперечуючи проти наявності у 

сфері забезпечення реалізації концепції соціальної держави одночасно і норм 

публічного, і норм приватного права, ми, однак, закликаємо до пошуку іншої 

відповіді на поставлене на обговорення питання.  

Дещо на іншій, порівняно з С. М. Прилипко, науковій позиції перебуває 

О. Чутчєва, яка пропонує шукати відповідь на питання про доцільність та 

можливі напрями «підсилення» соціального права за рахунок «напрацьованих 

цивілістичних конструкцій, що могли б суттєво покращити існуючу в Україні 

ситуацію з реалізації соціальних прав». Відповідно, це означає, що авторка 

робить наголос більше на приватній природі соціального права чи, принаймні, 

вважає, що саме останньої має бути більше у його змісті. Це підтверджується і 

її наступним висновком: «На жаль, регулятивний потенціал договору у 

регулюванні соціального обслуговування (як і у соціально-забезпечувальних 

відносинах у цілому) недостатньо реалізовано, хоча це вигідно всім: і державі, і 

одержувачам, і надавачам соціальних послуг. Саме тут і починається межа 
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взаємодії та зіткнення права соціального забезпечення з цивільним правом» 

[705]. 

З приводу сформульованої позиції зазначимо: ми можемо погодитися з 

О. Чутчевою у тому, що у даній сфері відбувається взаємодія норм різної 

правової природи, проте це не означає необхідність заміни одних норм іншими 

у справі регулювання соціальних відносин. Як нам здається, норми приватного 

права взагалі та цивільного зокрема у сфері правового регулювання соціальних 

відносин можуть розглядатися лише в якості допоміжного інструментарію, 

який має застосуватися тоді і там, де не вистачає або є небажаним використання 

норм публічного права.  

З цієї позиції більш вірною виглядає точка зору тих авторів, які чітко 

наголошують, що соціальне право, а разом з ним і соціальні правовідносини, є 

публічно-правовим утворенням. Такий висновок базується на низці вихідних 

положень, а саме: 

1) соціальні права людини і громадянина, з огляду на закріплену на 

конституційному рівні концепцію соціальної держави, набули характеру 

суб’єктивних публічних прав [109], тобто прав, які надають можливість 

приватним особам вимагати від держави відповідного рівня соціального 

захисту. Правовою основою зазначеної групи прав завжди визнавалися і 

продовжують визнаватися норми публічного (адміністративного) права [309]. 

Відповідно, відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією названих прав, є 

публічно-правовими [305]; 

2) віднесення соціального забезпечення до суто приватного може 

призвести до того, що держава усунеться від цих питань, переклавши увесь 

тягар соціальних негараздів на плечі громадян. Такий підхід, як справедливо 

наголошується у літературі, у кінцевому рахунку може викликати напругу у 

суспільстві, недовіру громадян до державних інститутів, невизначеність 

громадян (які потребують підтримки та соціального забезпечення з боку 

держави та суспільства) за своє майбутнє, не визначення джерел фінансування 

соціальної сфери взагалі тощо. При цьому у державі завжди будуть люди, які з 
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різних причин не можуть забезпечити свої потреби і реалізувати право на гідне 

існування [411], що, зрозуміло, робить державу відповідальною за їх долю, яка, 

як відомо, у переважній більшості випадків діє на підставі норм публічного 

права. Соціальне право, продовжують з цього приводу Н. М. Оніщенко та 

Н. М. Пархоменко, стає публічним, оскільки світове співтовариство, 

суспільство і держава беруть обов’язок гарантувати громадянам стандарти 

реалізації їх особистих прав на освіту, здоров’я тощо, невтручання в особисту 

сферу при добровільному волевиявленні громадян користуватися цими 

гарантіями [354, с.48-49].  

 Принагідно наголосимо на тому, що публічно-правова природа 

соціального права та відповідних правовідносин була підтримана також і 

Конституційним Судом України у його рішенні про визнання 

неконституційними положення Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із 

соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 р. № 1691-VI [549]. 

 Отже, на наш погляд, викладене наочно і переконливо свідчить про те, що 

соціальне право є галуззю права публічно-правової природи.  

 Важливою є також і відповідь на питання про місце соціального права у 

системі національного права. Проаналізовані з цього приводу позиції вчених 

показують доволі протилежні позиції щодо названого питання. Так, досить 

часто право соціального забезпечення (право соціального захисту, соціальне 

право) розглядається або в контексті трудового права [253, с. 56–57], або в 

якості правового утворення, наближеного до трудового права. Так, наприклад, 

Ю. П. Дмитренко з цього приводу пише: «Трудове право та право соціального 

забезпечення (як i норми трудового та цивiльного права) мають багато 

спiльного: iсторiя виникнення, юридична природа, в основi обох галузей 

лежить праця. Норми права соцiального забезпечення свого часу були 

складовими трудового права» [152, с.64.]. Ті ж автори, які все-таки 

наголошують на публічно-правовій природі названих утворень, тобто, 

фактично, заперечують проти їх приватноправового характеру, а раз так, то і 
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проти розташування у межах системи трудового права або у зв’язці з ним, як 

правило, чітко свою позицію щодо місця соціального права (права соціального 

забезпечення/права соціального захисту) не формулюють. Так, скажімо, 

І. В. Яковюк називає соціальне право самостійною галуззю права, з 

притаманним їй предметом і методом правового регулювання [730, с. 13–14]. 

Відповідно, у кращому випадку у літературі робиться вже традиційний для 

вітчизняної юридичної науки висновок про комплексний характер названих 

галузевих утворень [281, с. 9-10; 321; 351; 735, с. 9]. Проте такий підхід не може 

бути визнаний задовільним, оскільки відсутність чіткого розуміння місця 

соціального права у системі національного права, як справедливо 

наголошується у літературі [620], заважає конкретизації предмета правового 

регулювання інших галузей права, з якими соціальне право «контактує» у 

процесі виконання покладених на нього функцій та завдань.  

Так, розвиваючи останнє сформульовану точку зору, Б. Сташків 

намагається вирішити ситуацію «невизначеності», пропонуючи власне 

розуміння предмета права соціального забезпечення та його співвідношення з 

предметом адміністративного права. Він пише: «Адміністративне право, таким 

чином, має своїм предметом суспільні відносини, що виникають між органами 

виконавчої влади і місцевого самоврядування як по вертикалі, так і по 

горизонталі з приводу їх виконавчо-розпорядчої діяльності з організації 

соціального забезпечення громадян. Право соціального забезпечення 

предметом регулювання має суспільні відносини, які виникають між органом 

соціального захисту населення, з одного боку, і фізичною особою, – з другого, з 

приводу надання останній конкретного виду соціального забезпечення, тобто 

перевірки наявності права на конкретний вид матеріального забезпечення та 

дотримання встановленого порядку його реалізації» [620]. 

Коментуючи наведену позицію, зазначимо, що з нею ми категорично не 

можемо погодитися, адже вона не відповідає сучасним поглядам на предмет 

адміністративного права. Нині серед вчених-адміністративістів сформувалася 

наступна позиція щодо розуміння предмету адміністративного права, згідно з 
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якою складовою предмета адміністративного права є відносини: 1) публічного 

управління; 2) адміністративних послуг; 3) відповідальності публічної 

адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; 4) відповідальність об’єктів 

публічного управління (індивідуальних і колективних) за порушення 

встановлених публічною адміністрацією порядку і правил [234]; предмет 

адміністративного права становить система однорідних груп суспільних 

відносин регулятивного та охоронного типу, в яких реалізуються права, 

свободи і обов’язки учасників владно-управлінської діяльності або 

адміністративно-правового захисту [268, с. 30.]; це широке коло суспільних 

відносин між публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління. 

По-іншому, завжди одним із невід’ємних учасників адміністративно-правових 

відносин виступає суб’єкт публічної адміністрації; основною метою діяльності 

публічної адміністрації є забезпечення прав і свобод людини, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави [107].  

Отже, як бачимо, усі відносини, в яких бере участь публічна 

адміністрація, з одного боку, та приватні особи, з другого, – поглинаються 

предметом адміністративного права. Відповідно, до предмета 

адміністративного права входять і суспільні відносини, які виникають між 

названими суб’єктами з приводу реалізації приватними особами належних їм 

соціальних прав. Нам здається, що це розуміють і представники науки 

трудового права та науки права соціального захисту (забезпечення), проте щось 

їм заважає відкрито погодитися з цим і визнати цей факт. Водночас не можна 

не згадати і про вчених-адміністративістів, які також не поспішають чітко 

наголосити на тому, що соціальне право (право соціального захисту, право 

соціального забезпечення) поглинається адміністративним правом. Така 

ситуація, як нам здається, пов’язана насамперед з тим, що ані перші, ані другі 

не мають відповіді на наступне запитання, пов’язане з тим, а де ж тоді для 

соціального права «шукати» місце у системі адміністративного права. Дійсно, 

сформульоване запитання виглядає дещо проблемним, адже у ньому 

запитується про місце права (соціального) у праві (адміністративному) або про 
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місце галузі у галузі. Подібне формулювання питання нетипове для вітчизняної 

доктрини адміністративного права, представники якої у межах системи галузі 

адміністративного права, зазвичай, виділяють лише правові інститути та норми, 

які, на їх думку, об’єднуються в загальну й особливу частини адміністративного 

права [19, с. 127; 9, с. 29; 233, с. 39]. Проте подібний підхід ми не поділяємо, 

оскільки він не дає відповіді на питання про те, а де ж тоді мають розміщуватися 

ті галузеві утворення адміністративно-правової природи, які на сьогодні вже 

набули ознак самостійних галузей права, наприклад, право публічної служби 

[37], муніципальне право [311], освітнє право [36], право мирних зібрань [312] 

тощо. 

З огляду на це особливий інтерес являє собою наукова позиція 

Р. С. Мельника, який, фактично, першим серед вітчизняних авторів 

запропонував завершену концепцію «перебудови» системи адміністративного 

права, у межах якої виділив місце для низки галузевих утворень, у тому числі й 

для соціального права. З цього приводу, зокрема, вчений писав, що соціальне 

право можна розглядати як складовий елемент Особливого адміністративного 

права [314, с. 336–341], яке, у свою чергу, на його переконання, складається з 

низки галузевих утворень – адміністративно-господарського права, 

поліцейського права, міграційного права, муніципального права, фінансового 

права телекомунікаційного права тощо [308, с. 50]. Подібна точка зору, 

заснована на тезі, що система Особливого адміністративного права повинна 

будуватися через призму сфер відповідальності публічної адміністрації, дійсно, 

дозволяє обґрунтувати та розмістити у межах Особливого адміністративного 

права усі нові галузеві утворення, які мають публічно-правову природу. Що ж 

стосується певної суперечності концепції «галузь права є елементом галузі 

права» (соціальне право є елементом Особливого адміністративного права), то, 

насправді, її як такої не існує, оскільки подібна концепція вже давно 

використовується в юридичній доктрині, зокрема, у частині визнання 

елементами, скажімо, публічного права таких юридичних утворень, як 

конституційне право, адміністративне право, кримінальне право тощо. Тобто, з 
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цього стає очевидним, що наразі йдеться про складну соціальну систему 

(право), яка утворюється за рахунок взаємодії систем більш низького рівня, у 

межах якої (взаємодії) системи нижчого рівня (соціальне право) входять до 

складу систем вищого рівня (адміністративне право).  

Разом із тим зауважимо, що у літературі існують і інші підходи як щодо 

розуміння соціального права, так і визначення його місця у системі 

національного права. Так, П. Д. Пилипенко з цього приводу зазначає: 

«Посилення соціальної функції держави привело до утворення нової правової 

спільноти, що отримала назву «соціальне право», яке можна розглядати як 

окреме структурне утворення у системі права, поряд з традиційними її 

складовими – публічним та приватним правом. Соціальне право об’єднує 

правові норми, покликані регулювати відносини соціального захисту громадян 

та забезпечувати їм гарантії реалізації основних соціально-економічних прав. 

Отже, соціальне право – це не окрема галузь у системі права, а своєрідна 

правова спільність, що об’єднує ряд самостійних галузей, для яких 

визначальним чинником є забезпечення соціального захисту громадян, що 

потребують допомоги держави як основного соціального гаранта» [384]. 

Принагідно зазначимо, що така точка зору не є, власне, новою, адже подібні 

погляди у першій половині ХХ ст. вже формулювалися у наукових працях 

радянських авторів [351].  

Коментуючи наведену позицію, підкреслимо, що вона є абсолютно 

нежиттєздатною, оскільки ігнорує сформульовану і перевірену протягом 

багатьох сторіч істину, що у підґрунтя поділу права на публічне й приватне 

покладено два види інтересів суб’єктів права – публічні та приватні інтереси. 

Інших видів інтересів, як і критеріїв поділу права на названі елементи, не існує і 

існувати просто не може. Що ж стосується інтересів, які реалізуються у 

соціальній сфері, то, частина з них розміщується у межах публічних інтересів, а 

частина – у межах приватних інтересів. Відповідно, говорити про існування 

третьої, самостійної, групи інтересів, яка не збігається з двома названими 

видами інтересів, немає жодних підстав. Водночас, має рацію також і 
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О. Є. Козлов, який з цього приводу свого часу писав, що концепцію такої галузі 

права, яка б включала усі норми, що регулюють соціальні відносини, 

обґрунтувати було б дуже складно насамперед тому, що предмет її регулювання 

надзвичайно різнорідний [227, с. 23–24].  

Отже, виходячи з викладеного, можна зробити декілька важливих 

висновків щодо сутності соціального права, які закладуть основу для наступних 

підрозділів даного дослідження.  

Соціальне право: 

– регулює суспільні відносини, які мають яскраво виражений публічний 

характер. З огляду на це соціальне право набуває ознак публічно-правового 

утворення; 

– є елементом Особливого адміністративного права, оскільки суспільні 

відносини, що становлять його предмет, поглинаються предметом 

адміністративного права; 

– будучи пов’язаним з адміністративним правом, таким чином, набуває 

ознак, які властиві для останнього, а раз так, то норми соціального права 

являють собою один із підвидів норм адміністративного права [95]. Це, як 

наслідок, означає, що реалізація концепції соціальної держави, спеціальну 

(фахову) основу якої закладають норми соціального права, впроваджується у 

життя через інструменти, які є загальними для усіх складових елементів 

(галузей права), об’єднаних у межах системи Особливого адміністративного 

права. У цьому контексті ми можемо казати, що соціальне право, певною 

мірою, не є самостійним правовим утворенням, адже воно може бути 

застосовано лише через призму основоположних засад, зафіксованих у нормах 

Загального адміністративного права, які, як слушно наголошує Р. С. Мельник 

«… спрямовуються на: а) утвердження пріоритету прав і свобод людини в усіх 

сферах її взаємодії з публічною адміністрацією, її органами і посадовими 

особами; б) визначення досконалих процедур функціонування публічної 

адміністрації, а також створення необхідних для її функціонування умов та 

засобів; в) запровадження механізму відповідальності публічної адміністрації за 
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незаконні дії та рішення, вчинені або прийняті її агентами» [313, с. 23].  

Поряд з викладеним ми, безумовно, не можемо проігнорувати і той факт, 

що у сфері реалізації концепції соціальної держави можуть виникати і реально 

виникають і приватноправові відносини [411], у межах яких реалізується 

частина тих функцій і завдань, які покладаються на соціальну державу. Такі 

відносини, на наш погляд, можуть мати місце у двох сферах: 1) у сфері 

впровадження у життя рішень, насамперед адміністративних актів, прийнятих 

суб’єктами публічної адміністрації, відповідальних за реалізацію соціальної 

політики. Йдеться про ситуацію, в якій застосування адміністративного акта 

здійснюється через приватноправові інструменти (наприклад, виплата 

соціальної допомоги, встановленої рішенням суб’єкта публічної адміністрації, 

через приватну банківську установу); 2) у сфері реалізації концепції соціальної 

держави суб’єктами приватного права, наприклад, через функціонування 

недержавних пенсійних фондів. Регулювання названих відносин, безумовно, 

здійснюється через норми приватного права, що наштовхує на думку про 

неоднорідність правової природи норм соціального права. Зазначимо, що 

подібна ситуація зустрічається не лише у сфері соціального права. Вона є 

типовою і для господарського права, і для спортивного права, і для земельного 

права тощо, що, як наслідок, призвело до обґрунтування позиції про 

доцільність поділу названих вище галузевих утворень на дві частини – публічну 

та приватну [51; 332; 379]. Вважаємо, що подібний підхід може бути 

застосований і до соціального права, яке також може бути «розкладене» на 

публічне соціальне право та приватне соціальне право. Проте очевидним є той 

факт, що у будь-якому випадку норми публічного права завжди будуть займати 

пріоритетне місце у названій сфері.  

 

 

2.2. Поняття та сутність адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави 
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Переходячи до аналізу поняття та сутності адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави, ще раз наголосимо на низці 

вихідних положень, на яких буде заснований цей та наступні підрозділи нашого 

дослідження. Отже, ми виходимо з того, що концепція соціальної держави на 

нормативному рівні утверджується та забезпечується за рахунок норм 

публічного права, центральне місце серед яких займають норми соціального 

права. Саме за допомогою останніх закріплюються соціальні права людини і 

громадянина, визначаються функції, завдання та принципи діяльності у 

названій сфері суб’єктів публічної адміністрації, відповідальних за 

утвердження й реалізацію названих прав. Проте для належного функціонування 

соціальної держави як такої цього замало, адже необхідним є «перенесення» 

норм соціального права з нормативного рівня на рівень практичний, що, на наш 

погляд, здійснюється за допомогою норм насамперед Загального 

адміністративного права, які, як відомо, виконують щодо соціального права 

забезпечувальну роль. У цьому плані у нас знаходять підтримку слова 

В. Бевзенка, який слушно вказує, що «адміністративне право ніби «проникає» в 

інші галузі права, приводячи їх в дію, – цивільне право, екологічне право, 

земельне право, фінансове право, кримінальне право, кримінально-

процесуальне право, конституційне право тощо» [88]. Принагідно зазначимо, 

що ця думка не є новою для вітчизняної адміністративно-правової доктрини, 

адже вже на початку ХХ ст. подібні погляди формулював професор 

А. І. Єлістратов, який образно писав: «публічно-правові начала маленькими 

струмками, але невпинно проникають у товщу цивілістичних нашарувань» 

[171, с. 76–89]. І це дійсно так! Для того, щоб у цьому переконатися, досить 

зазирнути, наприклад, у Цивільний кодекс України, який містить величезну 

кількість положень, в яких йдеться про участь суб’єктів публічної адміністрації 

у процесі забезпечення реалізації приватними особами тих або інших цивільних 

прав людини і громадянина (наприклад, ст. ст. 106, 273, 324 тощо [692]). Отже, 

викладене, а також наші власні попередні висновки, дають змогу говорити про 



129 
 

існування адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, на вивченні сутності, змісту і елементів якого ми й зупинимося.  

Діяльність суб’єктів публічної адміністрації, незалежно від того, яка мета 

при цьому досягається, має здійснюватися обов’язково на підставі та у межах, 

визначених у нормах права. Це правило зафіксовано у низці положень 

Конституції України: ч. 2 ст. 6 – «органи законодавчої, виконавчої та судової 

влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією 

межах і відповідно до законів України»; ч. 2 ст. 19 – «Органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України». Зрозуміло, що викладене однаковою мірою може бути 

застосовано до сфери реалізації концепції соціальної держави та суб’єктів 

публічної адміністрації, задіяних у цьому процесі. Проте наведені 

конституційні положення вимагають певної конкретизації взагалі та у контексті 

даного дослідження зокрема. 

Отже, першою вихідною умовою функціонування будь-якого суб’єкта 

публічної влади є наявність норми Конституції України або/чи норми, 

зафіксованій у законі, в яких буде визначено коло його завдань, адже саме 

завдання визначають спрямованість діяльності суб’єкта публічної влади. 

Інакше кажучи, завдання є елементом правового статусу, що допомагає 

конкретизувати сферу відання відповідного суб’єкта, тобто визначити зону 

його відповідальності у публічному секторі. Вони є тією межею, за якою 

суб’єкт публічної влади не має права діяти. Відповідно, завдання суб’єкта 

публічної влади закладають основу для формування його повноважень, обсяг 

яких ними й визначається. Викладене наочно можна продемонструвати на 

прикладі Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [461], в якому 

перелік завдань уряду зафіксовано на його початку (ст. 2), а повноваження 

(ст. 20) чітко кореспондуються з ними. В окремих законах України назване 

кореспондування (взаємозв’язок) простежується ще яскравіше. Так, наприклад 

у Законі України «Про Службу безпеки України» [491] зазначено, що Служба 
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безпеки України відповідно до своїх основних завдань (ст. 2) зобов’язана…(ст. 

24). І далі: «Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання 

покладених на них обов’язків надається право …» (ст. 25). Отже, у даному 

випадку маємо наступний логіко-правовий ланцюг: завдання → обов’язки → 

права. Подібний підхід є повною мірою виправданий, а раз так, то його, за 

можливості, має бути застосовано у всіх законах, які визначають правовий 

статус суб’єктів публічної влади. Наразі йдеться про необхідність, по-перше, 

чіткого наголосу у нормативних актах на тому факті, що повноваження 

надаються суб’єкту публічної влади для реалізації виключно тих завдань, які за 

ним закріплено, та, по-друге, повноваження як такі мають чітко 

кореспондуватися із змістом завдань, покладених на суб’єкта публічної влади. 

Повноважень має бути рівно стільки, скільки потрібно для належного 

функціонування відповідного суб’єкта. Наділення представника публічної 

влади повноваженнями «із запасом» не може бути.  

Принагідно зазначимо, що завдання органу публічної влади відіграють 

важливу роль також і для приватних осіб, адже саме через них відбувається 

розуміння громадськістю основних (генеральних) напрямів функціонування 

відповідного суб’єкта, що є необхідним для здійснення контролю за останнім. 

Приватні особи мають чітко розуміти і усвідомлювати зону відповідальності 

того або іншого суб’єкта публічної влади, за яку останній, зрозуміло, не має 

права виходити. Наявність таких знань у приватних осіб є дієвим засобом на 

шляху перешкоджання зловживанням та порушенням законності з його боку. 

Говорячи про завдання суб’єктів публічної влади у контексті 

формулювань ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України не можна оминути 

увагою той факт, що останні, виходячи з буквального тлумачення цих статей, 

мають визначатися лише Конституцією та законами України. З цього випливає, 

як мінімум, три уточнюючих запитання: 1) що розуміє законодавець під 

категорію «закон»; 2) чи означає це, що жоден інший нормативний акт 

(підзаконного рівня) не може визначати завдання суб’єкта публічної влади? 3) 

чи означає це, що лише формалізовані джерела права можуть унормовувати 
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названий елемент правового статусу органу публічної влади?  

Відповідаючи на перше з поставлених запитань, зазначимо, що відповідь 

на нього, з одного боку, є начебто й зрозумілою, а з другого, – доволі 

проблемною. Проблемність ситуації, на наш погляд, пов’язана з двома 

моментами: 

– по-перше, з викривленим розумінням сутності категорії «закон» у 

радянській юридичній доктрині, з відголосками якого ми стикаємося і у 

сучасній юридичній науці. Наочним прикладом у цьому плані може бути 

позиція радянського вченого К. Архіпова, який писав, що закони у радянській 

державі – це юридичні правила загального характеру, незалежно від того, ким 

їх видано [38]. Подібний підхід, який цілком і повністю узгоджувався з 

принципами тоталітарної держави, яка не знала принципу поділу влади [210, с. 

24], призвів, як наслідок, до формування теорії вузького та широкого розуміння 

категорії «закон». Законом у широкому розумінні є «...будь-яка юридична 

норма, встановлена прямим наказом того чи іншого зовнішнього авторитету», а 

закон у вузькому розумінні – це «...норма, встановлена вищим у межах кожної 

даної правової організації правовим авторитетом» [654, с. 67]; 

– по-друге, неправильним розумінням похідного від категорії закон 

терміна «законодавство», під яким розуміється не сукупність законів, а, як 

зазначає Конституційний Суд України, система чинних міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також постанов Верховної Ради України, указів Президента України, декретів і 

постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах їх повноважень та 

відповідно до Конституції України і законів України [539]. І хоча це рішення 

було прийнято Судом лише у контексті тлумачення положення Кодексу законів 

про працю України, воно набуло всеохоплюючого значення, адже як ще можна 

пояснити той факт, що названий термін у великій кількості законодавчих та 

підзаконних актів розуміється саме у такому сенсі. В якості прикладу тут 

можна навести ч. 2 ст. 2 Основ законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування [360], де під законодавством України про 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування розуміються названі 

Основи, прийняті відповідно до них закони та інші нормативно-правові акти 

(виділено нами. – Н.Г.), що регулюють відносини у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Ще далі у цьому 

плані пішов законодавець, формулюючи визначення податкового законодавства 

у ч. 1 ст. 3 Податкового кодексу України, елементами якого, поміж іншим, було 

названо рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів [394].  

У результаті такого ставлення до розуміння категорій «закон» та 

«законодавство» на сьогоднішній день ми маємо чималу кількість нормативних 

актів підзаконного рівня, які всупереч ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції 

України визначають завдання органів публічної влади.  

З огляду на викладене ми стоїмо на позиції, яка узгоджується з точкою 

зору й інших авторів [632; 709], що законом може бути названо лише той 

юридичний акт нормативного характеру, який видано Верховною Радою 

України під назвою «закон», а законодавством, відповідно, є сукупність законів 

України. Інших підходів до розуміння названих категорій бути не може! До 

речі, висловлена думка повною мірою кореспондується і з положеннями 

Конституції України, в якій вживається термін «закон» поряд з категорією 

«інші нормативно-правові акти» (наприклад, ч. 2 ст. 8, ч. 2 та ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 

58 тощо), чим підкреслюється особливе значення та роль саме закону у 

регулюванні суспільних відносин.  

Переходячи до формулювання відповіді на друге з поставлених вище 

запитань, зазначимо, що положення ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України 

у цілому не виключають можливість визначення завдань органів публічної 

влади на рівні підзаконних актів, оскільки вже давно відомо, що закони не 

можуть унормувати абсолютно усі відносини та випадки, які знаходять прояв у 

суспільному житті [123; 164; 170, с. 142-143; 591] тощо, що й обумовлює 

необхідність делегування правотворчих повноважень органам виконавчої влади 

та іншим суб’єктам публічного права, задіяним у реалізації управлінських 
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функцій.  

Разом із тим таке делегування повинно мати виключно конституційне 

та/або законодавче підґрунтя, тобто, саме цими нормативними актами має бути 

надано право суб’єктам публічної адміністрації видавати підзаконні нормативні 

акти з питань власної компетенції. При цьому не може йтися про, так зване, 

загальне делегування, тобто сформульоване за формою «дозволяється усім 

усе». Принцип юридичної (правової) визначеності [61; 129; 303] вимагає, щоб 

будь-які повноваження, у тому числі повноваження на нормативне регулювання 

публічною адміністрацією власного правового статусу, були сформульовані з 

достатнім рівнем чіткості та повноти у законі. Викладене, як наслідок, 

виключає і випадки уповноваження публічною адміністрацією саму себе на 

видання нормативних актів з питань власних повноважень, їх обсягу та 

способів реалізації останніх. Інакше кажучи, має існувати виключно закон, що 

повинен чітко встановити, який саме суб’єкт публічної адміністрації і в якій 

частині (обсязі) може здійснювати нормативне регулювання власного 

правового статусу або правового статусу підпорядкованих йому суб’єктів, за 

обов’язкового узгодження положень підзаконного нормативного акта із змістом 

законів, Конституції або загальних принципів права.  

З огляду на тезу про юридичну супідрядність нормативних актів 

критично слід оцінити формулювання, зафіксовані у ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» [502], де зазначено: «Міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються 

Конституцією України цим та іншими законами України, указами Президента 

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства України». У наведеному положенні викликає 

занепокоєння частина «актами Кабінету Міністрів України, іншими актами 

законодавства України», яка, як ми бачимо, розташована після слів 

«прийнятими відповідно до Конституції та законів України». Отже, це означає, 

що акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства України 
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можуть прийматися і не відповідно до Конституції та законів України, адже 

така вимога стосується лише указів Президента України та постанов Верховної 

Ради України. Такий підхід, який має місце і в інших законах, ще раз 

повторимо, суперечить ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України, які 

вимагають виключно законодавчого або підзаконного, заснованого на 

уповноваженні сформульованому у Конституції та/чи законі, регулювання 

статусу суб’єктів публічної влади. Тому, на наш погляд, ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади» має бути викладена у такій 

редакції: «Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй 

діяльності керуються Конституцією України цим та іншими законами України, 

указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 

Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України». 

Третім питанням, яке ми поставили у ракурсі розуміння змісту положень 

ч. 2 ст. 19 Конституції України, було питання про те, чи означає назване 

положення, що лише формалізовані джерела права, тобто ті, які знайшли 

закріплення на рівні офіційно прийнятого юридичного акта, можуть визначати 

завдання діяльності суб’єктів публічного права. Відповідаючи на нього, 

зазначимо, що, на наш погляд, у цій частині Конституція України є 

недосконалою, адже завдання суб’єктів публічного права можуть 

закріплюватися і на рівні неформалізованих джерел права – загальних 

принципів права, судових рішень, звичаїв, традицій тощо [309, с. 90], які є не 

тільки обов’язковими для виконання, але у певних випадках за своєю 

юридичною силою можуть бути вищими за Конституцію та закони України. 

Доволі чітко на цьому аспекті наголосив Конституційний Суд України в 

рішенні у справі про призначення судом більш м’якого покарання, де зазначив: 

одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства [542].  
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Принагідно зауважимо, що саме такий, так би мовити, розширений підхід 

до визначення юридичної основи діяльності суб’єктів публічного права 

знайшов закріплення в Основному законі ФРН, у ч. 3 ст. 20 якого зазначено, що 

виконавча та судова влада зв’язані законом та правом [759], тобто юридичними 

нормами, які знаходять фіксацію як на рівні формалізованих, так і на рівні 

неформалізованих джерел.  

Отже, ми схиляємося до того, що завдання діяльності суб’єктів публічної 

влади можуть визначатися не лише Конституцією та законами України, а й 

іншими джерелами права, у разі відповідності їх положень принципу 

верховенства права. Разом із тим зазначимо, що сформульовані нами відповіді 

на поставлені запитання щодо нормативного визначення і закріплення завдань 

суб’єктів публічної влади однаковою мірою можуть бути поширені і на їх 

повноваження. Що ж стосується способів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації та їх нормативного, а точніше кажучи, законодавчого закріплення, 

то тут, на відміну від завдань та повноважень, є певні відмінності, на яких ми 

зупинимося нижче. 

Ведучи мову про повноваження суб’єктів публічної влади у контексті ч. 2 

ст. 19 Конституції України, зазначимо, що в юридичній літературі на сьогодні 

сформульовано доволі велику кількість визначень названої категорії. Так, під 

повноваженнями розуміється: комплекс конкретних прав і обов’язків, які 

надаються для реалізації покладених на орган функцій [275, с. 102]; юридичні 

права, які надано державному органу для здійснення ним державних функцій та 

юридичних обов’язків [263]; система прав та обов’язків, набутих у легітимний 

спосіб державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами 

правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини 

і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому [116] тощо.  

Не зважаючи на певні відмінності, усі дефініції категорії 

«повноваження», у принципі, виглядають ідентичними, адже автори 

визначають її через сукупність прав та обов’язків, які надані тому чи іншому 
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суб’єкту. Проте, на наш погляд, такий підхід є неправильним, адже автори, які 

його сповідують, не враховують наступні моменти: по-перше, як вже давно 

встановлено й доведено, різниці між правами та обов’язками суб’єкта публічної 

влади немає, оскільки будь-яке його право є одночасно і обов’язком останнього 

[32; 82, с. 402; 374]; по-друге, з огляду на викладене Конституція України не 

вживає слова «право» та «обов’язок» щодо суб’єктів публічної влади, які, 

відповідно до її положень, наділяються повноваженнями (наприклад, ч. 1 ст. 72, 

ст. 81, ч. 5 ст. 118 тощо); по-третє, суб’єкти публічної влади діють у 

зовнішньому середовищі через певні інструменти [370; 372], які не лише дають 

уяву про способи, інтенсивність функціонування останніх, а й виступають 

предметом контролю з боку судової влади. Відповідно, для учасників 

суспільних відносин вагомого значення набуває розуміння того, які саме 

інструменти і в якій ситуації можуть бути прийняті (реалізовані) 

представником публічної влади. З огляду на викладене під повноваженнями 

уявляється більш доречним розуміти сукупність рішень та дій, які 

уповноважений прийняти чи реалізувати суб’єкт публічної влади у сфері, 

визначеній колом його завдань. 

Повертаючись до нормативного закріплення повноважень суб’єктів 

публічної влади, слід наголосити також і на тому, що воно має здійснюватися за 

обов’язкового дотримання вже згаданого вище принципу юридичної (правової) 

визначеності, адже без цього повноваження можуть перетворитися на джерело 

свавілля та, відповідно, небезпеки для приватних осіб і держави й суспільства у 

цілому. Зазначимо, що положення вітчизняних законодавчих актів далеко не 

завжди відповідають названому принципу, що наочно підтверджується як 

рішеннями Конституційного Суду України [550; 551], так і рішеннями 

Європейського Суду з прав людини [616; 617]. Головна вимога, яка випливає з 

принципу юридичної (правової) визначеності у контексті розмови про 

повноваження суб’єктів публічної влади, доволі чітко була сформульована у 

рішенні ЄСПЛ у справі «Olsson v. Sweden», в якому суд зазначив, що закон, 

яким надаються повноваження певним органам державної влади, має бути 
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таким, щоб обсяг повноважень та спосіб їх застосування були зазначені з 

достатньою чіткістю та при цьому враховувалася легітимна мета того чи іншого 

вживаного заходу в тій чи іншій ситуації, щоб надати індивіду адекватний 

захист від свавільного втручання [744]. Водночас наголосимо на тому, що 

вимога юридичної (правової) визначеності стосується не лише втручальних, а й 

сприяючих повноважень публічної адміністрації [309, с. 43,44], оскільки 

Конституція України, формулюючи стандарти діяльності останньої, не 

проводить між ними жодних відмінностей. Цей висновок є особливо важливим 

у контексті даного дослідження, адже утвердження й забезпечення реалізації 

соціальних прав людини і громадянина здійснюється у межах сервісного або 

сприяючого публічного управління, яке, відповідно, також має бути 

проникнуте принципом юридичної визначеності.  

Поряд із завданнями та повноваженнями суб’єктів публічної влади у ч. 2 

ст. 19 Конституції України йдеться також і про спосіб, в якій відповідні 

повноваження мають бути реалізовані. Спосіб реалізації повноважень, на наш 

погляд, являє собою процедуру діяльності названих суб’єктів [102], яка, таким 

чином, також має знайти конституційне або законодавче закріплення. 

Важливість процедури діяльності представників публічної влади важко 

переоцінити, адже завдяки останній розв’язується чимала кількість 

принципових задач, а саме:  

– фізична особа, як носій основних прав, набуває статусу повноправного 

і, певною мірою, рівноправного учасника публічно-правових відносин;  

– забезпечується законність правозастосовної діяльності; 

– підвищується ефективність діяльності суб’єктів публічної влади 

загалом.  

Нормативне забезпечення процедурної складової діяльності суб’єктів 

публічного права в Україні нині перебуває на низькому рівні, що 

підтверджується відсутністю комплексного юридичного акта (закону чи 

кодексу) про адміністративні процедури. Потреба у такому акті не викликає 

жодних сумнівів, бо, як слушно зазначає А. А. Пухтецька, кодифікація 
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адміністративного законодавства України у сфері взаємостосунків органів 

публічної влади з приватними особами є важливим кроком у напрямі уніфікації 

правового регулювання адміністративних процедур, нормативної фіксації 

загальнообов’язкових вимог щодо діяльності адміністративних органів, 

створення ефективного правового механізму реалізації та захисту прав 

приватних осіб у визначеній сфері. Систематизація та кодифікація 

адміністративно-процедурного сегменту нормативного масиву вітчизняного 

законодавства, продовжує авторка, сприяє запровадженню демократичних 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації, виступає однією із 

передумов розвитку в Україні правової держави, утвердження верховенства 

права, громадянського суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав та 

свобод, законних інтересів громадян [515]. 

Підтримуючи ідею про необхідність прийняття Адміністративно-

процедурного кодексу України, яка вже протягом багатьох років активно 

обговорюється юридичною спільнотою [93; 141, с. 195; 231; 704], хочемо 

наголосити на тому, що регулювання способів діяльності суб’єктів публічної 

влади (адміністративних процедур) має бути здійснено на законодавчому рівні. 

Такий висновок випливає, зокрема, з положень п. 12 ст. 92 Конституції 

України, де зазначено, що виключно законами України визначаються 

організація і діяльність (виділено нами. – Н.Г.) органів виконавчої влади, яка 

(діяльність) знаходить свій вияв саме у відповідних способах (процедурах). 

Зазначеним формулюванням, як ми бачимо, Конституція України обмежила 

право суб’єктів публічної влади на видання підзаконних нормативних актів з 

питань діяльності органів виконавчої влади. Разом із тим, не можна не звернути 

увагу на той факт, що дане обмеження стосується лише органів виконавчої 

влади, що виглядає доволі дивним на фоні існування численних суб’єктів 

публічної адміністрації, які, не маючи статусу органу виконавчої влади, 

реалізують управлінські функції. Наприклад, Національні комісії з регулювання 

природних монополій чи органи місцевого самоврядування. Такий підхід, на 

наш погляд, виглядає необґрунтованим, адже функціонування останнє названих 
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суб’єктів (інструменти їх діяльності, способи реалізації повноважень тощо) 

нічим принципово не відрізняється від діяльності органів виконавчої влади, а 

раз так, то для забезпечення єдності та одноманітності управлінської діяльності 

абсолютно усі суб’єкти публічної адміністрації мають бути підпорядковані 

одним і тим же правилам, що можна буде досягти лише через законодавче 

закріплення адміністративних процедур.  

Отже, роблячи проміжний висновок, зазначимо, що першими та найбільш 

визначальними засадами діяльності будь-якого суб’єкта публічної влади є 

закріплені на рівні Конституції та законів України його завдання, повноваження 

та способи діяльності. Проте у контексті даного дослідження названі елементи 

є не тільки і не стільки елементами правового статусу названих суб’єктів, 

скільки складовими механізму реалізації публічних функцій або, у нашому 

випадку, механізму реалізації концепції соціальної держави. Саме завдяки їм 

він наповнюється певним змістом, набуваючи необхідної конкретизації. Однак 

для його належного функціонування згаданих елементів недостатньо, адже він 

являє собою не статичну, а динамічну систему, а раз так, то в якості його 

наступної складової мають бути визначені відповідні суб’єкти, які, власне, і 

будуть приводити його у дію. Принагідно зазначимо, що подібний підхід, 

пов’язаний з виділенням суб’єктів, узгоджується з пануючими на сьогоднішній 

день у літературі точками зору щодо змісту таких категорій, як «механізм 

держави» [57], «механізм реалізації функцій держави» [599], механізм 

реалізації функцій глави держави [629] тощо, які за своїм змістом є 

однорідними з поняттям «механізм реалізації концепції соціальної держави».  

Ведучи мову про суб’єктів, які беруть участь у реалізації концепції 

соціальної держави, у контексті ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України 

варто звернути увагу на те, що у них, в якості останніх, називаються лише 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Зрозуміло, що 

цей висновок стосується і усіх інших сфер (напрямів) реалізації публічної влади 

в Україні. Проте, як вже було зазначено вище, до суб’єктів публічної влади, які 

не є ані органами державної влади, ані органами місцевого самоврядування, 
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зараховуються також і органи влади АР Крим, а також суб’єкти делегованих 

повноважень. З огляду на це формулювання названих статей Конституції 

України виглядають неповними, а подекуди й небезпечними, адже можуть 

викликати хибну уяву про те, що останнє названі суб’єкти нібито не пов’язані у 

своїй діяльності вимогами Конституції та законів України. Відповідно, за 

доцільне вважається розширення переліку суб’єктів, згаданих у ч. 2 ст. 6 та ч. 2 

ст. 19 Конституції України, за рахунок включення до нього й інших, задіяних 

на постійній або тимчасовій основі у реалізації публічних функцій.  

Вагому роль у забезпеченні належного функціонування суб’єктів 

публічної влади відіграє також і відповідальність, яка покликана слугувати 

збереженню стабільності й цілісності соціальної системи, спонукати останніх 

до належного виконання покладених на них завдань [327]. Зазначена мета 

досягається за рахунок існування розгалужених видів відповідальності 

суб’єктів публічної влади, які обґрунтовано пропонується зводити до двох 

основних груп – політичної та юридичної відповідальності [640]. Такий 

розподіл видів відповідальності суб’єктів публічної влади повною мірою 

узгоджується з особливостями їх юридичних статусів, що сприяє забезпеченню 

її невідворотності та повному «покриттю» нею усіх можливих проявів 

неправомірної (недоцільної) поведінки (рішень, дії чи бездіяльності) останніх. 

Підтвердженням значення відповідальності для забезпечення належного 

функціонування механізму реалізації функцій держави взагалі та тих, що 

пов’язані із соціальною сферою зокрема, є й згадка про неї у Конституції 

України. Наразі йдеться, наприклад, про ч. 2 ст. 3, де зазначено, що держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність, а також ст. 56, яка забезпечує 

кожному право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень.  

Включення питань відповідальності суб’єктів публічної влади до 
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Конституції України є, на наш погляд, підтвердженням необхідності її 

(відповідальності) віднесення і до елементів механізму реалізації концепції 

соціальної держави, адже завдання Конституції України, поміж іншим, 

зводиться до забезпечення комплексного, тобто повного і всебічного 

функціонування публічно-правового механізму, що є неможливим, власне, без 

відповідальності. 

Функціонування механізму реалізації соціальної держави здійснюється у 

межах правового поля, а раз так, то невід’ємним його елементом мають бути 

визначені й правовідносини. Саме правовідносини опосередковують діяльність 

суб’єктів публічної влади; через них відбуваються контакти останніх з 

приватними особами та іншими представниками публічної влади. Проте аналіз 

наукової літератури, присвяченої вивченням різних видів механізмів у 

контексті реалізації публічної влади, показав, що більшість авторів, 

наголошуючи на його динамічному характері та розглядаючи в якості елементів 

останнього форми і методи діяльності органів влади [520, с. 210, 211], правові 

акти та інструменти діяльності держави [599] взагалі не згадують про 

правовідносини, з чим, однак, погодитися не можна. Правовідносини являють 

собою єдино можливу і допустиму форму функціонування влади та її 

представників як у середині відповідної організації, так і у зовнішньому 

середовищі. Інакше кажучи, без правовідносин згадані вище форми та методи 

діяльності, правові акти та інструменти набувають значення конструкцій, 

існуючих лише на теоретичному рівні. Правовідносини ж надають їм 

практичного «забарвлення», переводячи тим самим механізм, що аналізується, 

у стан дії. Тому ми цілком підтримуємо висновок Г. Бистрик про те, що одним 

із сучасних напрямів вивчення, у її випадку – механізму держави, а у нашому – 

механізму реалізації концепції соціальної держави, має стати аналіз тих його 

елементів, які забезпечують «зворотній зв’язок» між державою (в її 

матеріальному значенні) і суспільством [57]. Саме такий зв’язок і 

забезпечується за рахунок правовідносин.  

Відповідно, правовідносини у контексті механізму реалізації концепції 
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соціальної держави виконують наступні функції:  

 сприяють досягненню мети, яка знаходить фіксацію або випливає із 

змісту норм соціального права; 

 забезпечують взаємний зв’язок учасників названого механізму між 

собою; 

 гарантують двосторонність зв’язку між згаданими учасниками через їх 

взаємне уповноваження та зобов’язання; 

 приводять до індивідуалізації суб’єктів публічної влади та приватних 

осіб, задіяних у реалізації концепції соціальної держави.  

Таким чином, на підставі викладеного можна дійти висновку, що 

реалізація концепції соціальної держави відбувається у межах правового 

механізму, який, сприяючи її (концепції) переведенню із статичного у 

динамічний стан, складається, відповідно, з наступних обов’язкових елементів: 

 системи суб’єктів публічної влади, задіяних у реалізації концепції 

соціальної держави; 

 завдань, повноважень та способів (процедур) їх діяльності; 

 відповідальності суб’єктів публічної влади, залучених до реалізації 

концепції соціальної держави, за неналежне виконання покладених на них 

завдань; 

 правовідносин, у межах яких відбувається розв’язання завдань, 

покладених на суб’єктів реалізації концепції соціальної держави. 

Правовий механізм реалізації концепції соціальної держави є 

полісистемним утворенням, адже різновекторність завдань, які виконуються у 

названій сфері великою кількістю суб’єктів, що володіють подекуди 

принципово різним правовим статусом, робить неможливим його нормативне 

забезпечення лише силами однієї галузі права. З огляду на це, а також 

враховуючи як наші попередні висновки, так і положення, сформульовані у 

літературі на предмет побудови системи права [62; 266; 681] тощо, допустимим 

буде вести мову про одночасне існування:  
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– конституційно-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (його основу закладають норми Конституції України та 

конституційних законів, а також в окремих випадках – політичні рішення [293]; 

суб’єктами реалізації виступають насамперед Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України у ситуації, коли вони реалізують 

свій саме конституційно-правовий статус); 

– міжнародно-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (основу становлять норми міжнародного взагалі та норми 

міжнародного соціального права зокрема; суб’єктами реалізації виступають 

учасники міжнародно-правових відносин, представлені насамперед державами, 

міжнародними міжурядовими організаціями, державоподібними утвореннями); 

– адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (основу становлять норми Загального адміністративного 

права та Особливого адміністративного права, представлені нормами 

соціального права; суб’єктами реалізації виступає публічна адміністрація, у 

тому числі і суб’єкти делегованих повноважень); 

– приватноправового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (основу становлять насамперед норми приватного права, 

зокрема цивільного та трудового права; суб’єктами реалізації є фізичні особи та 

юридичні особи приватного права); 

– кримінально-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (основу становлять норми кримінального права; суб’єктами 

реалізації виступають правоохоронні та судові органи); 

– процесуально-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (основу становлять норми адміністративно-процесуального 

та цивільного процесуального права; суб’єктами реалізації виступають 

адміністративні суди та суди загальної (цивільної) юрисдикції). 

Кожен з названих підвидів правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави складається з проаналізованих нами вище елементів. 

Певний виняток у цьому плані становить лише приватноправовий механізм, 
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адже для нього не є визначальними положення ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 

Конституції України. Його юридичну основу закладають, відповідно, інші 

норми Конституції України, що гарантують, наприклад, право на вільний 

розвиток особистості, право приватної власності, право на підприємницьку 

діяльність тощо, які також мають і можуть бути реалізованими у контексті 

концепції соціальної держави.  

Концентруючи свою подальшу увагу на змісті та особливостях 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави, зазначимо, що у наступних підрозділах дослідження ми 

детально проаналізуємо усі його елементи, тоді як зараз зосередимося на 

проблематиці відмежування даної категорії від поняття «механізм 

адміністративно-правового регулювання», яке, теоретично, могло б також 

знайти застосування у даній сфері. Інакше кажучи, уявляється за необхідне 

визначитися з тим, а чи немає потреби у заміні словосполучення 

«адміністративно-правовий механізм реалізації концепції соціальної держави» 

категорією «механізм адміністративно-правового регулювання реалізації 

концепції соціальної держави». 

Опрацювання літературних джерел показує, що нині вітчизняними 

авторами сформульовано чималу кількість позицій щодо розуміння категорії 

«механізм адміністративно-правового регулювання», які у значній частині є 

похідними від поняття «механізм правового регулювання». Отже, можна 

сказати, що те або інше ставлення до розуміння сутності і змісту механізму 

адміністративно-правового регулювання залежить від того, яку з існуючих 

концепцій розуміння сутності механізму правового регулювання підтримує 

конкретний вчений-адміністративіст. А підходів до визначення механізму 

правового регулювання та його складових елементів нині існує доволі багато. 

Аналіз останніх показує, що більшість науковців сходиться у тому, що 

механізм правового регулювання являє собою сукупність юридичних засобів, за 

допомогою або через які здійснюється вплив на суспільні відносини. 

Відмінності ж у позиціях починають проявлятися на рівні виділення переліку 
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таких засобів. Так, одні автори ведуть мову про норми права, правовідносини, 

акти реалізації юридичних прав та обов’язків [691, с. 341-342], інші про – 

норми права, факти юридичні, правові відносини, акти реалізації прав та 

обов’язків суб’єктів суспільних відносин, правові санкції щодо порушників 

норм права [722, с. 40-41], треті – про принципи права, норми права, нетипові 

правові розпорядження, правовідносини, суб’єктивні права і обов’язки в їх 

індивідуалізації, акти застосування норм права [594, с. 498-499], наступні – про 

норми права, правові відносини, акти реалізації прав та обов’язків, акти 

застосування права, законність, правосвідомість, правову культуру [710, с. 157-

158] тощо.  

Кожен із цих підходів, як вже зазначалося, «обволікається» у відповідну 

галузеву форму, і у результаті ми маємо наступне розуміння структури 

механізму адміністративно-правового регулювання: адміністративно-правові 

норми, акти тлумачення та акти реалізації адміністративно-правових норм, 

адміністративно-правові відносини [118, с. 23]; адміністративно-правові норми, 

акти тлумачення адміністративно-правових норм, акти реалізації 

адміністративно-правових норм, адміністративно-правові відносини [336, с. 

34]; норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – джерела права, 

публічна адміністрація, принципи діяльності публічної адміністрації, 

адміністративно-правові відносини, форми адміністративного права, 

тлумачення норм адміністративного права, методи адміністративного права, 

процедури реалізації адміністративно-правових норм, принцип законності [13, 

с. 87-90] тощо.  

Коментуючи викладені точки зору, не вдаючись однак до їх детального 

аналізу, оскільки це призвело б до невиправданого розширення предмета 

нашого дослідження, зазначимо: з більшістю з них погодитися доволі складно. 

На наш погляд, їх автори із незрозумілих причин доволі часто вдаються до 

розширення меж елементного складу механізму правового регулювання взагалі 

та механізму адміністративно-правового регулювання зокрема, включаючи до 

нього ті складові, які не мають нічого спільного із правовим впливом на 
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суспільні відносини як такі. Наразі йдеться про юридичні факти, законність, 

правосвідомість, правову культуру, публічну адміністрацію, форми та методи 

адміністративного права. Перераховані категорії знаходяться поза межами 

правового регулювання як такого. Вони можуть його супроводжувати 

(юридичні факти), становити його необхідний базис (правосвідомість, правова 

культура), надавати йому суб’єктивовану форму (публічна адміністрація) або 

свідчити про його стан (законність). Проте безпосередній вплив на суспільні 

відносини, тобто їх впорядкування (організацію), вони не здійснюють. За їх 

допомогою, тобто без «участі» у цьому процесі норм права та актів 

застосування права, правовий вплив на суспільні відносини здійснюватися не 

може.  

Що ж стосується таких елементів, як принципи та акти тлумачення права, 

то останні являють собою ніщо інше як окремий вид норм права, зафіксований 

у вигляді принципу чи акта тлумачення, а раз так, то відділяти їх від норм права 

немає жодної потреби й необхідності. Це ж стосується і правових санкцій, які 

також являють собою окремий вид норми права.  

Таким чином, ми можемо констатувати, що елементами механізму 

адміністративно-правового регулювання виступають лише норми права, акти 

безпосередньої реалізації норм (коли відсутня необхідність «включення» у 

процес реалізації норми уповноваженого державою суб’єкта), акти 

застосування права, тобто ті юридичні «явища», які у самостійному порядку 

(без включення інших елементів) можуть викликати упорядкований стан 

суспільних відносин. Що ж до адміністративних правовідносин, то у нас 

виникають сумніви на рахунок того, що останні, будучи, на думку науковців, 

одним із видів юридичних засобів, здатні здійснювати реальний правовий 

вплив на суспільні відносини, адже йдеться насправді про одні й ті ж самі 

відносини, які до моменту дії щодо них, скажімо, норми права, 

характеризуються як суспільні відносини, а після реалізації впливу набувають 

статусу правовідносин. З огляду на це ми схильні розглядати адміністративні 

правовідносини в якості функціонального елементу названого механізму, через 
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який, власне, і опосередковується правовий вплив на суспільні відносини.  

Отже, як випливає з викладеного, механізм адміністративно-правового 

регулювання дає відповідь на питання, яким чином його норми можуть діяти на 

рівні суспільних відносин, здійснюючи на них відповідний вплив. Проте за 

його межами залишається низка інших принципових питань, без врегулювання 

яких така дія не може бути забезпечена. Мова йде про суб’єктів, які будуть 

видавати та реалізовувати такі норми, про межі їх діяльності у даній сфері, про 

способи контролю за правомірністю як прийнятих ними норм, так і актів 

застосування останніх. Відповідно, якщо повернутися до предмета даного 

дослідження, стає очевидним, що механізм адміністративно-правового 

регулювання реалізації концепції соціальної держави є лише одним із елементів 

більш широкої за змістом категорії, якою виступає адміністративно-правовий 

механізм реалізації концепції соціальної держави. 

 

 

2.3. Юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави 

 

 

Адміністративно-правовий механізм реалізації концепції соціальної 

держави, як вже випливає з самої його назви, має тісний зв’язок із правом, 

будучи заснованим на ньому. У попередніх розділах дослідження ми вже 

частково торкалися питань його (механізму) нормативного регулювання, проте 

це було зроблено у постановочному порядку, що, як наслідок, змушує більш 

глибоко зануритися в дану проблематику, де першим кроком має стати 

уточнення термінології. Наразі йдеться про те, що у переважній більшості 

випадків вітчизняні автори, які зупиняються на питаннях нормативного 

регулювання або статусу суб’єктів публічної адміністрації, або процедур їх 

діяльності тощо, роблять це через вживання категорії «правовий», ведучи мову, 

наприклад, про правове регулювання публічної служби [695], правове 
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регулювання відкликання адміністративних актів [714], правове регулювання 

діяльності Уряду [603] тощо. Проте, на наш погляд, подібний підхід є 

помилковим, адже він базується на хибному тлумаченні категорії право та 

похідних від неї понять «правовий», «правовий акт» тощо. У результаті це 

призводить до відсутності одностайності у сфері юридичної термінології, що, 

як справедливо наголошується у літературі, може мати негативні наслідки як 

для правотворчої, так і для правозастосовної діяльності [648].  

Існуюче на сьогоднішній день розуміння категорій «право», «правовий», 

«правовий акт», як не прикро це визнавати, є подекуди заснованим на 

радянській юридичній доктрині, для якої, як відомо, право виступало 

синонімом категорії закон, а поняття «правовий» та «правовий акт» були 

синонімами категорій «юридичний» та «юридичний акт» відповідно [67; 726, 

с. 97]. У результаті ми і сьогодні доволі часто можемо зустрітися з думкою про 

синонімічність названих понять [716; 645, с. 114], яка не викликає у колег 

жодних заперечень [390]. Проте ми категорично не можемо погодитися з таким 

підходом, адже концепція природного праворозуміння, а також пов’язаний з 

нею принцип верховенства права обумовлюють необхідність філігранного 

ставлення до вживання в юридичному обігу категорії «право» та усіх похідних 

від неї дефініцій. У цьому плані доречним буде звернути увагу на низку рішень 

Конституційного Суду України, в яких було зазначено, що верховенство права 

вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 

передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із 

елементів верховенства права, продовжує Суд, є принцип пропорційності, який 

у сфері соціального захисту означає, зокрема, що заходи, передбачені в 

нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної 

мети та мають бути співмірними з нею [542; 552]. З викладеного випливає, що 

норми права, нормативні акти тощо можуть бути названі правовими лише тоді, 

коли вони відповідають сформульованим Конституційним Судом України 

вимогам. Це, у свою чергу, означає, що той або інший нормативний чи 
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правозастосовний акт або окрема норма можуть бути визначені як правові, 

лише за умови їх перевірки на відповідність принципу верховенства права. А 

враховуючи те, що така перевірка проводиться далеко не завжди або 

реалізується через деякий час після ухвалення того або іншого акта, називати 

останні правовими в автоматичному порядку немає достатніх підстав. 

Підтримувати таку лінію наукового мислення означає пропагувати 

безвідповідальне ставлення до розуміння та сутності як права, так і похідних 

від нього понять. 

З огляду на це пропонуємо вести мову саме про юридичні, а не про 

правові засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави.  

Переходячи до етапу конкретизації системи юридичних актів, які 

закладають основу для адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави (далі – адміністративно-правового механізму), 

наголосимо на наступному аспекті: анонсована система не збігається з 

системою джерел адміністративного права. Такий висновок є принциповим, 

адже він дає змогу з більш широких позицій підійти до визначення переліку 

нормативних актів, на яких засновано даний механізм. Зупинимося на цьому 

аспекті детальніше.  

Згадка про адміністративно-правові елементи у контексті розмови про 

механізм реалізації концепції соціальної держави майже автоматично 

приводить до думки, що йдеться нібито лише про норми адміністративного 

права, зафіксовані у його джерелах. Однак, на наш погляд, такий висновок є 

поверховим, адже він не враховує усіх особливостей нормативного 

регулювання діяльності публічної адміністрації, що, як було визначено вище, є 

центральним елементом названого механізму. З нами, скоріш за все, не 

погодяться окремі вчені-адміністративісти, зокрема, ті, які вважають, що 

джерела адміністративного права представлені, поміж іншим, Конституцією 

України та міжнародними актами [19, с. 142; 13, с.114; 359, с. 137], а раз так, то 

існуюча на сьогодні система джерел даної галузі права начебто «покриває» 
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абсолютно усі прояви та сфери діяльності публічної адміністрації. Як нам 

здається, подібний підхід є помилковим, адже він не узгоджується з 

визначенням самого терміна «джерело адміністративного права», під яким 

переважна більшість вчених розуміє зовнішню форму встановлення 

(закріплення) і виразу адміністративно-правових норм (норм адміністративного 

права). З огляду на це виникає логічне запитання: невже Конституція України 

містить норми адміністративного права?! Якщо слідувати такій логіці, то уся 

вона складається з норм інших галузей українського права, адже під час 

розмови про джерела цивільного права [203], трудового права [396], 

нотаріального права [702] завжди згадується і про один з його видів – 

Конституцію України. Подібний підхід є невиправданим, адже він призводить 

до вихолощування ролі й значення Основного Закону у регулюванні суспільних 

відносин у державі, зведення його норм до норм інших галузей та підгалузей 

(інститутів) національного права. Норми Конституції України є нормами 

конституційного права, а сама Конституція є його центральним джерелом. 

Гадаємо, що з таким висновком погодяться усі колеги, розділивши, як наслідок, 

думку й про те, що одна і та ж сама норма не може являти собою одночасно і 

норму конституційного, і норму адміністративного права, а сама Конституція 

не може бути, як наслідок, з одного боку, джерелом конституційного права, а з 

другого, – джерелом декількох десятків інших галузей права. З цього випливає, 

що у контексті розмови про джерела адміністративного права Конституція 

України може виступати і реально виступає: по-перше, основою для 

формування системи джерел адміністративного права; по-друге, основою для 

наповнення джерел адміністративного права конкретним змістом; по-третє, 

основою, на підставі якої відбувається перевірка розміщених у джерелах 

адміністративного права норм на предмет їх конституційності. Зрозуміло, що 

викладене жодним чином не виключає і не зменшує рівня обов’язковості 

Конституції України для публічної адміністрації, однаково, як і для інших 

учасників суспільних відносин в Україні. Інакше кажучи, Конституція України, 

не будучи джерелом адміністративного права, не втрачає свого регулюючого 
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значення для сфери функціонування публічної адміністрації. 

Майже подібним чином має бути сформульована і відповідь на питання 

про те, а чи є міжнародні договори, які пройшли ратифікацію в Україні, 

джерелами адміністративного права. Зазначимо, що знову ж таки більшість 

вітчизняних авторів відповідає на сформульоване запитання ствердно [94; 189; 

267], з чим ми, особисто, погодитися не можемо. У цьому плані у нас знаходить 

підтримку позиція О. В. Іваненка, який з посиланням на Г. В. Ігнатенка пише, 

що форми права однієї системи не можуть бути одночасно й формами права 

іншої системи, а раз так, то, по-перше, внутрішньодержавний нормативний акт 

не може бути джерелом міжнародного права, а, по-друге, міжнародний договір 

або звичай не є формою внутрішньодержавного права [203]. Вважаємо, що 

зазначене вище однаково стосується також і рішень Європейського суду з прав 

людини, які формують, фактично, джерельну базу європейського права.  

Викладене означає, що джерела адміністративного права (на рівні 

нормативних актів) можуть бути представлені лише такими юридичними 

актами або їх частинами (розділами, статтями, пунктами тощо), які об’єднують 

у собі виключно норми адміністративно-правової природи, тобто такі, що: 1) 

визначають адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації; 

2) закріплюють процедури їх діяльності в формі публічного адміністрування; 3) 

регулюють взаємовідносини публічної адміністрації з приватними особами або 

іншими суб’єктами публічного права.  

Однак сформульовану позицію все ще не можна вважати остаточною, 

адже проблемним на сьогоднішній день залишається питання про структурний 

вигляд системи джерел адміністративного права. Так, нині все ще поширеною є 

думка про неможливість (недоцільність) включення до системи джерел 

адміністративного права рішень органів судової влади взагалі та рішень 

Конституційного Суду України зокрема, юридичної доктрини та звичаїв і 

традицій. Певною мірою показовим у цьому плані є слова Р. Куйбіди та 

В. Шишкіна, які наголошують, що «судовий прецедент не є джерелом права у 

правовій системі України за континентальною доктриною». Певні винятки з 
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цього правила вони роблять лише щодо рішень Конституційного Суду України. 

Що ж до правових звичаїв, то науковці, не відкидаючи можливості зарахування 

їх до кола джерел адміністративного права, зазначають, однак, що «в Україні 

нема випадків прямого санкціонування державою правових звичаїв у сфері 

публічної адміністрації, оскільки вони вже давно трансформовані у норми 

чинного адміністративного права» [359, с. 136]. Подібні погляди доволі широко 

представлені і в інших літературних джерелах з адміністративного права [19, с. 

140-141; 233, с. 41-42; 12, с. 52-54].  

Не заглиблюючись у дану проблематику, оскільки питання системи 

джерел адміністративного права носить для нас технічний характер, 

визначаючи собою структуру викладення матеріалу, сформулюємо власну 

позицію з цього приводу у вигляді завершених висновків, наголосивши на 

наступному: 

– по-перше, уява про систему джерел права взагалі та джерел 

адміністративного права зокрема може і повинна з часом змінюватися, адже 

вона багато у чому визначається нашим ставленням до розуміння категорії 

«право». Відхід від нормативістського типу праворозуміння на користь теорії 

природного права, яка знайшла, фактично, офіційне визнання на рівні рішення 

Конституційного Суду України у справі про призначення більш м’якого 

покарання [542], а також включення до кола обов’язкових до виконання в 

Україні рішень Європейського суду з прав людини, з якими, відповідно до ч. 5 

ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [415], національна публічна адміністрація 

має узгоджувати свою адміністративну практику та зведення у ранг 

обов’язкових для суб’єктів владних повноважень висновків Верховного Суду 

України, прийнятих за результатами розгляду справ про неоднакове 

застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального чи процесуального права (ст. 244-2 КАС України), є очевидним 

свідченням того, що система джерел адміністративного права зазнала 

принципових змін; 
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– по-друге, необхідним є включення до системи джерел 

адміністративного права Рішень Конституційного Суду України. Причому, у 

даному випадку, йдеться не стільки про так звану «негативну правотворчість» 

[345; 346], скільки про діяльність Суду, пов’язану з офіційним тлумаченням 

Конституції та законів України. На наш погляд, результати такого тлумачення, 

яким Суд розширює (уточнює, конкретизує) нормативно-правову базу, 

набувають очевидного характеру джерела відповідної галузі права, у тому числі 

й з огляду на їх обов’язкий характер [463]. Подібний висновок узгоджується 

також і з позиціями європейських авторів, які характеризують тлумачення як 

засіб пошуку права [762, с.15], що, очевидно, має існувати у певній формі – 

рішенні Суду;  

– по-третє, юридична доктрина, без сумніву, також набуває характеру 

джерела адміністративного права [703], адже сформульовані у її межах 

положення покладаються як публічною адміністрацією, так і 

адміністративними судами у підґрунтя відповідних рішень. Наукове 

тлумачення норм права і відповідних юридичних категорій, з’ясування сутності 

та змісту щодо визначених та невизначених понять, якими оперують суб’єкти 

правотворчості, знаходить вияв у відповідних наукових висновках та 

рекомендаціях, які, у свою чергу, стають основою для прийняття того або 

іншого рішення. У цьому плані юридичну доктрину можна розглядати в якості 

базового рівня у системі джерел адміністративного права, який закладає 

необхідну теоретичну основу для безпосередньої правотворчої та 

правозастосовної практики суб’єктів публічної адміністрації. Інакше кажучи, 

юридична доктрина виступає в якості не основного, а додаткового, 

супроводжуючого джерела адміністративного права, являючи собою окремий 

підвид «нормативної формули» [581, с. 13] поведінки учасників 

адміністративно-правових відносин [100]. Отже, ігнорувати її нормативний 

характер немає жодних підстав;  

– по-четверте, ведучи мову про звичаї як джерело адміністративного 

права, варто погодитися з Р. С. Мельником, який слушно наголошує на тому, 
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що за сучасного стану нормативного регулювання діяльності публічної 

адміністрації для неформалізованих джерел адміністративного права 

залишається доволі небагато місця, проте це не виключає можливості їх 

існування. Для визнання норм моралі, традицій та звичаїв джерелами 

адміністративного права необхідними є такі передумови: їх тривала та загальна 

практика застосування (об’єктивний елемент); загальна переконаність у тому, 

що їх застосування є правомірним (суб’єктивний елемент); можливість їх 

формулювання у вигляді юридичної норми (змістовна визначеність) [309, 

с. 104].  

Отже, з огляду на викладене можна сказати, що джерела 

адміністративного права є лише одним з елементів системи юридичних 

регуляторів, який закладає основу для адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Решта елементів, які також однаковою 

мірою є обов’язковими для суб’єктів публічної адміністрації, будучи 

представленими Конституцією України, міжнародними юридичними актами, 

ратифікованими Україною, рішеннями Європейського суду з прав людини, 

надають даній системі завершеного вигляду.  

Ведучи мову про систему юридичних регуляторів, які закладають основу 

для адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, варто зупинитися і на проблемі їх супідрядності або юридичної сили. 

Даний аспект є надзвичайно важливим, адже суб’єкти публічної адміністрації, 

виконуючи покладені на них у соціальній сфері завдання, мають чітко розуміти, 

які юридичні регулятори є основоположними в їх діяльності, як мають 

вирішуватися випадки конкуренції юридичних норм у разі їх виникнення та на 

які юридичні акти вони мають орієнтуватися передусім, реалізуючи власні 

правотворчі та правозастосовні повноваження.  

Принагідно зазначимо, що випадки неправильного вирішення питання 

про юридичну силу нормативних актів взагалі та у сфері соціального захисту 

населення в Україні зокрема у практиці національної публічної адміністрації 

зустрічаються доволі часто. Так, в якості прикладу, звернемося до судової 
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практики, у межах якої мали місце справи за позовами потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи до управлінь (відділів) праці та соціального 

захисту населення у відповідних районах та містах про зобов’язання виплатити 

заборгованість зі щорічної допомоги на оздоровлення та інших компенсаційних 

виплат, передбачених ст. ст. 37, 39, 48 Закону України від 28 лютого 1991 р. № 

796-ХІІ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон № 796-ХІІ). У даній категорії справ 

проблема полягала в тому, з якого розміру мінімальної заробітної плати слід 

виходити під час проведення розрахунку цієї допомоги, а саме: із розміру, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 

836 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (далі – Постанова КМУ № 836) чи встановленого 

Законом України від 26 грудня 2002 р. № 373-IV «Про встановлення 

мінімальної заробітної плати на 2003 рік» або відповідними законами України 

про Державний бюджет України на відповідний рік, якими встановлено розмір 

мінімальної заробітної плати значно більший, ніж Постановою КМУ № 836 

[602]. Очевидним є у даному випадку той факт, що різні суб’єкти публічної 

адміністрації по-різному вирішували таку конкуренцію юридичних норм, що, 

як наслідок, призводило до порушення права приватних осіб на соціальний 

захист, які були змушені звертатися за захистом до адміністративних судів.  

Питання юридичної сили (ієрархії) нормативних регуляторів суспільних 

відносин або їх супідрядності, з одного боку, не є новим для вітчизняної 

юридичної доктрини, проте, з другого, – вважати його остаточно вирішеним 

також не можна, оскільки все ще продовжують існувати наукові точки зору, які 

явно не відповідають реаліям сьогодення. Забігаючи дещо наперед, зазначимо, 

що у нас викликає принципове заперечення позиція тих авторів, які у 

безапеляційному порядку наголошують на тому, що Конституція України має 

найвищу юридичну силу (найвищий ступінь) в ієрархії нормативно-правових 

актів [258; 290; 366; 602; 711] тощо. В якості основи для подібного твердження 

наводяться положення ч. 2 ст. 8 та ч. 2 ст. 9 Конституції України, де, нагадаємо, 
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зазначено, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 

після внесення відповідних змін до Конституції України. Подібний підхід до 

вирішення випадків конкуренції норм конституції та норм міжнародних 

договорів, будучи заснованим на теорії дуалізму, є доволі поширеним у світовій 

практиці. Згідно зі згаданою теорією міжнародні договори впливають на 

держави лише опосередковано, створюючи відповідальність тільки за 

міжнародним правом і не впливаючи жодним чином (без відповідної дії 

компетентного органу) на внутрішньодержавне право [198].  

Натомість на сьогоднішній день, який характеризується активним 

формуванням не лише міжнародного, а й наднаціонального права (права 

Європейського Союзу, центральне місце у межах якого займає Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод), теорія дуалізму усе частіше 

поступається місцем теорії монізму, яка характеризується тим, що вплив 

міжнародних договорів на національне право є прямим і вони вважаються 

джерелом внутрішньодержавного права одразу ж після набрання чинності 

[198]. Так, хоч на просторах Ради Європи все ще «складно знайти приклад 

пріоритету Конвенції над положеннями національних конституцій», тим не 

менш тут усе більше закріплюється «особливий підхід до співвідношення 

міжнародного і національного права у галузі захисту прав людини», який 

проявляється, зокрема, у тому, що національні правові системи де-факто 

сприйняли змінену роль Європейського суду як суб’єкта нормоконтроля [675]. 

Очевидно, що наявність у Європейського суду такої функції не може час від 

часу не призводити до протиріч між Конвенцією у її тлумаченні Європейським 

судом і нормами національних конституцій в їх інтерпретації органами 

конституційного контролю [278]. У подібних ситуаціях, очевидно, пріоритет 

має віддаватися саме Конвенції та рішенням Європейського суду, адже без 

цього не вдасться забезпечити панування єдиного праворозуміння та 

правосприйняття на рівні Європейського континенту, а отже, і єдиного, 

загальновизнаного усіма членами ЄС правового порядку.  
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З огляду на викладене різкій критиці з боку офіційних представників 

Української держави було піддано рішення Конституційного Суду Російської 

Федерації, в якому визначено, що у разі колізії між Конституцією РФ і 

рішенням ЄСПЛ пріоритет матимуть норми російської конституції. Інакше 

кажучи, у таких випадках Росія відмовлятиметься від виконання «спірних» 

рішень Суду. Оцінку ж конституційності рішень ЄСПЛ даватиме 

Конституційний суд РФ на підставі звернення державних органів Російської 

Федерації [323]. «Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку 

стурбованість вказаною постановою Конституційного суду РФ і розцінює її як 

цілеспрямований удар по системі захисту прав людини як в Російській 

Федерації, так і на європейському континенті в цілому» [318].  

Отже, в якості проміжного висновку наголосимо на тому, що ми стоїмо 

на позиції пріоритетності рішень Європейського суду з прав людини у справі 

нормативного регулювання суспільних відносин перед нормами Конституції 

України. Разом із тим зазначимо, що цей висновок має бути поширений і на 

саму Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Так, 

держави, які ратифікували Конвенцію, згідно зі ст. 1 Конвенції взяли на себе 

зобов’язання гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, 

права і свободи, визначені в Розділі 1 цієї Конвенції. Відповідно до ч. 3 п. (b) ст. 

31 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів від 1969 р., 

ратифікованої Україною 14 травня 1986 р., разом з договором враховується 

наступна практика його застосування, яка встановлює угоду учасників щодо 

тлумачення. Крім того, відповідно до ст. 32 Конвенції питання тлумачення і 

застосування Конвенції належить до виключної компетенції Європейського 

суду з прав людини, який діє відповідно до Конвенції. Таким чином, рішення 

Європейського суду є невід’ємною частиною Конвенції як практика її 

застосування і тлумачення [406], що, як наслідок, робить і саму Конвенцію 

обов’язковою до безумовного виконання на території України. На 

підтвердження цього висновку можна додатково навести і положення ст. 27 

згаданої вище Віденської конвенції, де зазначено, що учасник конвенції не 
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може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання 

для невиконання ним договору [84]. 

З приводу даної позиції зазначимо, що винятки із сформульованого 

правила можуть, напевно, мати місце лише у ситуації, коли Конституція 

України краще (у більшому обсязі) захищатиме (гарантуватиме) права людини і 

громадянина. Проте такий висновок має бути зроблений в офіційному порядку 

Конституційним Судом України з наведенням даних та обґрунтувань, які 

будуть сприйняті європейським співтовариством.  

Отже, система юридичних засад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави має наступний вигляд
2
:  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Щодо 

Конвенції необхідно наголосити на тому, що в ній немає статей (положень), 

безпосередньо присвячених питанням соціального захисту або соціальним 

правам індивіда. Такий крок був пов’язаний з тим, що країни-автори Конвенції 

намагалися розробити і впровадити у життя механізми захисту та гарантування 

насамперед політичних та громадянських прав людини і громадянина, за 

винятком права на мирне володіння майном та права на освіту, які були 

закріплені Протоколом № 1 у 1952 році. Така ситуація була пов’язана, скоріш 

за все, з небажанням держав-членів Ради Європи зв’язувати себе 

зобов’язаннями у соціальній сфері. Проте це не завадило Європейському суду з 

прав людини з розширених позицій тлумачити закріплені у Конвенції права 

людини і громадянина, що призвело до формування доволі об’ємної судової 

практики з питань соціального захисту населення [673]; 

Рішення Європейського суду з прав людини. На сьогоднішній день, як 

зазначає А. Л. Федорова, Європейський суд розглядав «соціальні» питання в 

рамках багатьох статей Конвенції. Однак у цілому практика Європейського 

суду у сфері захисту соціальних прав сконцентрована в рішеннях за ст. ст. 6, 8, 

3, 2, 14 Конвенції та Протоколу 12, а також ст. 1 Протоколу 1. Наразі йдеться 

                                                           
2
 Наведено лише основні види нормативних актів та інших юридичних регуляторів. Більш детально 

особливості юридичних засад адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

буде висвітлено у наступних розділах дослідження.  
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про справи «Міллер проти Австрії», «Гайгузус проти Австрії», «Стек та інші 

проти Сполученого Королівства», «Доймлянд проти Німеччини» [673]. 

Зазначимо, що Європейським судом з прав людини було прийнято певну 

кількість рішень і щодо України, які також тією або іншою мірою стосувалися 

питань соціального захисту приватних осіб. В якості прикладів можна назвати 

справи «Сук проти України» [536], «Войтенко проти України» [532], 

«Свінтицький та Гончаров проти України» [535], «Науменко проти України» 

[533], «Пронина проти України» [534], «Богатова проти України» [531] тощо; 

Конституція України. Питанням соціального захисту, соціальних прав 

приватних осіб, з одного боку, та обов’язкам та повноваженням суб’єктів 

публічної влади у соціальній сфері, з другого, – у Конституції України 

присвячено декілька статей, серед яких насамперед необхідно назвати: ст. 1 

(Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава); 

абз. 4 ст. 13 (Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки); абз. 5 ст. 17 (Держава 

забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у 

Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів 

їхніх сімей); ст. 46 (Громадяни мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 

а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право 

гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 

мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом); абз. 2 ст. 47 (Громадянам, 

які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами 

місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату 
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відповідно до закону);  

Рішення Конституційного Суду України. Стисло зупиняючись на 

аналізі даної групи юридичних засад, зазначимо, що Конституційний Суд 

України доволі активно приймає рішення, які стосуються соціальних прав 

громадян. Так, за підрахунками вчених, кількість таких рішень дорівнює 12 % 

від їх загальної кількості. Активна позиція Конституційного Суду України 

виявилась у захисті соціальних прав, зокрема, тих громадян України, які: 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; відповідно до Конституції 

України потребують додаткових гарантій держави у соціальному захисті як 

посадові (службові) особи; отримують державну допомогу, пенсію і заробітну 

плату, розмір яких є нижчим від встановленого законом прожиткового 

мінімуму; належать до ветеранів органів внутрішніх справ і членів їхніх сімей; 

працюють у наукових установах або за контрактом; здобувають освіту; 

потребують медичної допомоги; отримують допомогу по безробіттю як 

звільнені за угодою сторін [79]. 

До найбільш значимих рішень Конституційного Суду України у названій 

категорії справ можна віднести:  

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного 

тлумачення положень частини третьої ст. 63 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 13 

травня 2015 р. [540]; 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного 

тлумачення словосполучення «пенсіонерів по старості», яке міститься в абзаці 

шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР від 11 червня 2014 р. 

[541]; 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення 

положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95,частини другої статті 
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96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 

129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного 

кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями 

Конституції України від 25 січня 2012 р. [552]; 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого 

речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 7 жовтня 2009 р. [553] тощо; 

міжнародні договори України, ратифіковані Верховною Радою України. 

На сьогоднішній день на міжнародному рівні розроблено та прийнято доволі 

значну кількість міжнародних договорів, які стосуються різних аспектів 

взаємовідносин держави та приватних осіб у соціальній сфері. Проте Україною 

ратифіковано лише декілька з них. Відповідно, обов’язковими на теренах нашої 

держави є лише: Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 

р. [175] та Європейська конвенція про статус працівників-мігрантів [174];  

закони та постанови Верховної Ради України. Правотворча діяльність 

Верховної Ради України у сфері розробки державної соціальної політики 

завжди була доволі активною, що підтверджується наявністю численних 

законодавчих актів з даного питання. До основних з них можна віднести:  

Закон України «Про соціальний діалог» [492]; 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [460]; 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [438]; 

Закон України «Про соціальні послуги» [496]; 

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам» [429]; 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
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сім’ям» [430]; 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» [439]; 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» [495];  

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» [478];  

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [497] тощо. 

Стосовно постанов Верховної Ради України, то їх переважна більшість в 

окресленій сфері пов’язана із законотворчим процесом, що не стосується 

адміністративно-правового механізму як такого, проте мають місце й такі 

нормативні акти, якими безпосередньо урегульовуються окремі питання 

соціальних гарантій та захисту. Наприклад, постановою Верховної Ради 

України «Про деякі державні соціальні гарантії малозабезпеченим громадянам» 

від 9 червня 1995 р. № 227/95-ВР [431] встановлюється мінімальний розмір 

середньодушового сукупного доходу, що дає право на отримання допомоги; 

укази Президента України. Названа група нормативних актів спрямована 

на розв’язання різноманітних завдань у сфері реалізації соціальної політики 

держави, зокрема, з приводу закріплення правового статусу окремих суб’єктів 

публічної адміністрації, задіяних у соціальній сфері, визначення комплексу 

заходів, спрямованих на забезпечення прав громадян на соціальний захист, 

належне виконання суб’єктами публічної адміністрації обов’язків з приводу 

дотримання прав громадян на соціальні виплати тощо. Наприклад, до них 

можна віднести наступні: 

Указ «Про Положення про Міністерство соціальної політики України» 

[481]; 

Указ «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» [433]; 

Указ «Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат 



163 
 

населенню» [474];  

Указ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» [469] та ін.; 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Правотворча 

діяльність Кабінету Міністрів України у соціальній сфері є не менш активною, 

аніж законотворча діяльність Верховної Ради України, про що свідчать 

численні нормативні акти Кабінету Міністрів України з питань встановлення 

правового статусу суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 

соціального забезпечення, порядку взаємодії публічної адміністрації та 

приватних осіб з приводу соціального захисту останніх та ін. Серед них, 

зокрема, можна виділити наступні: 

постанова «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної 

політики України» [449]; 

постанова «Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду 

соціального страхування» [145]; 

постанова «Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні ушкодження 

середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» [494]; 

постанова «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [476]; 

постанова «Про затвердження Порядку виплати пенсії та надання 

соціальних послуг громадянам України, які проживають на території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» [453]; 

постанова «Про посилення соціального захисту населення в умовах 

підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» [483]; 

постанова «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» 

[452]; 

постанова «Про затвердження Загального положення про центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» [444] та інші. 
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Окрім того, нормативними актами Кабінету Міністрів України 

затверджуються/схвалюються різноманітні соціальні програми, стратегії та 

концепції у сфері надання соціальних послуг та здійснення соціального захисту 

населення, наприклад: 

постанова «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

підтримки сім’ї до 2016 року» [443]; 

розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи надання 

соціальних послуг» [500] тощо; 

накази центральних органів виконавчої влади. До цієї групи 

нормативних актів слід насамперед віднести накази Міністерства соціальної 

політики України, якими, як і за допомогою попередньо названих видів 

нормативних актів, можуть визначатись правовий статус суб’єктів публічної 

адміністрації, а також питання стандартів, нормативів надання соціальних 

послуг, форми документів, необхідних для отримання соціальної допомоги 

тощо. Наприклад: 

– наказ «Про затвердження Типового положення про центр обліку 

бездомних осіб» [457]; 

– наказ «Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту 

інвалідів» [450]; 

– наказ «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної 

підтримки населенню» [456]; 

– наказ «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання 

реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам» [455]; 

– наказ «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та пільг» [458] та ін. 

Окрім того, окреслений перелік підзаконних нормативно-правових актів 

можна доповнити також спільними наказами Міністерства соціальної політики 

України та інших центральних органів виконавчої влади, зокрема, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України тощо. Прикладом 

таких наказів, можуть бути наступні: 
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– наказ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні 

соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» [451]; 

– наказ «Про затвердження Змін до Порядку надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» [445] та ін.; 

нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації регіонального та 

місцевого рівнів. До них належать накази та розпорядження місцевих 

державних адміністрацій, рішення органів місцевого самоврядування, 

призначені для урегулювання питань у соціальній сфері регіонального та 

місцевого значення відповідно. Як приклад таких актів можна навести Рішення 

Київської міської ради «Про затвердження Порядку надання допомоги киянам – 

учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час 

антитерористичної операції» від 9 жовтня 2014 р. № 271/271 [454]; 

рішення Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів 

України. У переліку юридичних засад адміністративно-правового механізму 

дана група займає окреме місце, оскільки її основним значенням, на нашу 

думку, є вирішення питань юрисдикції національних судів та підсудності справ 

у соціальній сфері за участю тих або інших суб’єктів публічної адміністрації. 

Окрім того, у рішення названих органів судової влади надаються висновки з 

приводу визначення понять та категорій, можливості застосування певних 

правових норм до конкретних видів суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення тощо. У контексті недосконалості чинних нормативно-правових 

актів, наявних прогалин, суперечностей, відсутності спеціального 

кодифікованого акта, рішення Верховного Суду України та вищих 

спеціалізованих судів України набувають особливого значення, оскільки 

сприяють як праворозумінню, так і правозастосовній практиці. Як приклад 

можна навести постанову Пленуму Вищого адміністративного суду України 

«Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» від 20 травня 2013 р. 

№ 8 [470]. 

Уся сукупність розглянутих регуляторів, які закладають юридичні засади 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 
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та, відповідно, належать до джерел соціального права (про що ми дещо 

згадували у попередніх підрозділах дослідження), може бути зведена до кількох 

основних груп: 

1) нормативні положення, які закріплюють перелік соціальних прав 

людини і громадянина, а також гарантії їх дотримання та реалізації;  

2) нормативні положення, які закріплюють систему суб’єктів публічної 

адміністрації відповідальних за реалізацію соціальної політики держави та 

утвердження й гарантування соціальних прав людини та громадянина, а також 

їх повноваження у даній сфері; 

3) нормативні положення, які закріплюють процедури діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації у даній сфері; 

4) нормативні положення, які визначають способи контролю за 

належним виконанням публічною адміністрацією покладених на неї у 

соціальній сфері повноважень.  

Подібне групування нормативних актів, як нам здається, має важливе 

значення на шляху розробки проекту Соціального кодексу, оскільки сприяє 

коректній організації процесу систематизації джерел соціального права за 

допомогою їх упорядкування за змістовним наповненням. Необхідність 

здійснення такої систематизації, у свою чергу, обумовлюється кількома 

вагомими обставинами, серед яких можемо виділити наступні: 

– по-перше, постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 р. № 

7547-ХІV «Про Засади державної політики України в галузі прав людини» [441] 

визначено, що одним із основних напрямів державної політики в галузі прав 

людини є «забезпечення кодифікації законодавства про соціальний захист 

шляхом прийняття Соціального кодексу України». Тобто, проведення 

систематизації окреслених нормативно-правових актів та прийняття 

кодифікованого акта у соціальній сфері є одним із обов’язкових завдань 

держави на шляху забезпечення та дотримання прав людини; 

– по-друге, як встановлено Указом Президента України від 24 травня 

2000 р. № 717/2000 «Про основні напрями соціальної політики на період до 
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2004 року» [475], розроблення і прийняття Соціального кодексу сприятиме 

правовому забезпеченню здійснення соціальної політики у державі, а отже, й 

забезпеченню права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, 

наданню адресної підтримки незахищеним верствам населення, поліпшенню 

охорони здоров’я та ін.; 

– по-третє, як підкреслюється у наукових джерелах, у соціальній сфері на 

сьогоднішній день налічується щонайменше 33 закони та понад 100 

підзаконних актів [223], удосконалення кожного з яких окремо видається 

складною та подекуди зайвою процедурою. Більш того, регулювання соціально-

правових відносин такою кількістю нормативно-правових актів створює 

проблеми на практиці, зокрема: ускладнює громадянам пошук необхідних 

правових норм для звернення до уповноважених суб’єктів з метою отримання 

відповідних соціальних благ або захисту їх прав та інтересів, викликає 

труднощі при обранні нормативно-правових актів та їх окремих положень, 

якими слід керуватись у правозастосовній практиці тощо. Зазначене, на нашу 

думку, перешкоджає реалізації концепції соціальної держави та дотриманню 

прав людини.  

При цьому аналіз зазначеного масиву нормативних актів дає нам змогу 

також зауважити, що їм властиві численні недоліки, у тому числі: 

– наявність дублюючих один одного нормативно-правових актів різної 

юридичної сили, наприклад: Указ Президента України «Про Положення про 

Міністерство соціальної політики України» від 6 квітня 2011 р. № 389/2011 та 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Міністерство соціальної політики України» від 17 червня 2015 р. № 423; 

– застосування застарілої термінології, яка відповідає вимогам сучасності 

та європейським стандартам, на що вказує хоча б відсутність у нормативно-

правових актах таких категорій, як «публічна адміністрація», «суб’єкти 

публічної адміністрації», «публічна влада» тощо та їх визначень; 

– відсутність нормативно закріплених стандартів та принципів 

адміністративної процедури, нормативно закріпленого інструментарію 
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суб’єктів публічної адміністрації у цій сфері. 

На нашу думку, такий стан нормативного забезпечення соціальних 

правовідносин не сприяє ані ефективній діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, ані повноцінній реалізації соціальних прав громадян. Тому 

вважаємо, що необхідним кроком у напрямі подолання окреслених проблем є 

саме систематизація джерел соціального права, під якою, нагадаємо, 

розуміється діяльність з приведення нормативно-правових актів у єдину, 

упорядковану, внутрішньо узгоджену систему з метою вдосконалення 

законодавства, звільнення його від застарілих і суперечливих норм, усунення 

прогалин в праві та упорядкування діючих інститутів права [334]. Результатом 

її проведення, відповідно, має стати прийняття Соціального кодексу України, 

що, як неодноразово підкреслювалось у юридичній літературі, дасть змогу 

розв’язати, зокрема, наступні завдання: закріплення соціальних прав громадян; 

усунення колізій між різними законодавчими актами; забезпечення 

взаємозв’язку з актами інших галузей законодавства; усунення декларативності 

в регулюванні відносин соціального забезпечення; вдосконалення соціального 

законодавства на підставі узагальнення практики його застосування [249]; 

виправлення недоліків соціального законодавства; систематизація, спрощення 

та гармонізація чималої кількості законодавчих актів щодо соціального захисту 

населення; гармонізація вітчизняної системи соціального захисту з нормами 

міжнародного права, застосовуючи міжнародний досвід [13; 674; 712]; 

вдосконалення положень актів у сфері соціального захисту та повноважень 

органів управління у соціальній сфері [507]; виведення соціальних норм, 

врегульованих підзаконними актами, на рівень закону [196]; закріплення 

принципів соціальної держави, механізму впровадження соціальних програм, 

контролю за дотриманням соціально спрямованого законодавства [677] та ін. 

Отже, можемо підсумувати, що потреба у систематизації джерел 

соціального права з метою забезпечення дієвого адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави є безсумнівною. Однак на 

сьогоднішній день ця діяльність супроводжується низкою проблем як на 
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науковому рівні, так і на рівні підготовки проекту Соціального кодексу. З 

огляду на наше дослідження, пропонуємо ознайомитись із ними окремо. 

Так, за допомогою вивчення наукових джерел ми встановили, що основні 

проблеми наукового обґрунтування систематизації джерел соціального права 

виникають з приводу визначення правової природи Соціального кодексу, серед 

яких, зокрема, можна виділити наступні: 1) визначення його належності до 

певної галузі законодавства і, відповідно, визначення сфери його правового 

впливу [342; 719]; 2) формулювання його назви [342]. Зокрема, ставлячи під 

сумнів доцільність іменування цього акта як «Соціального» кодексу та 

пропонуючи змінити його назву на «Кодекс соціального забезпечення», вчені 

наводять наступні міркування: 

– соціальні відносини у взаємозв’язку із трудовими й економічними 

відносинами охоплюють увесь період життя та діяльності людини і 

регламентуються цивільним, адміністративним, трудовим, сімейним, 

податковим та іншими галузями законодавства [342]; 

– застосоване в назві проекту Соціального кодексу України поняття 

«соціальний» за своєю суттю передбачає охоплення всіх соціальних прав 

людини, які крім державних соціальних стандартів, соціального страхування, 

соціальних допомог, соціального обслуговування включають в себе право на 

працю, освіту, охорону здоров’я тощо. Відповідно, назва «Соціальний кодекс» є 

значно ширшою за своїм змістом, ніж коло суспільних відносин, охоплених 

запропонованим кодифікаційним актом [647]; 

– положення Соціального кодексу здебільшого складаються з норм 

чинного законодавства про соціальний захист;  

– законопроект мав би встановлювати основи правового регулювання 

соціальних відносин, закріплювати соціальні права громадян і механізми їх 

реалізації, визначати правовий статус учасників соціальних відносин. 

Насправді ж положення Соціального кодексу передбачають врегулювання 

соціально-забезпечувальних та інших відносин (процедурних, організаційно-

розпорядчих й охоронних), визначають порядок виникнення й реалізації прав 
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громадян на соціальний захист; 

– об’єднання у Соціальному кодексі, як комплексному акті, положень, що 

охоплюють норми соціальних галузей національного законодавства, не тільки 

не сприятиме удосконаленню правового регулювання суспільних відносин у 

соціальній сфері, а й збільшить проблему дублювання норм, юридичних колізій 

та прогалин; 

– тільки галузь законодавства про соціальний захист, яка відрізняється 

значним масивом нормативно-правових актів, потребує систематизації та 

суттєвого оновлення, на відміну від інших галузей, які відносять до соціальних 

[342]. 

Такий підхід ми вважаємо суперечливим та не можемо з ним погодитись, 

спираючись на наступні аргументи: 

– по-перше, вчені помилково тлумачать поняття «соціальних відносин» 

виключно через загальну категорію «соціум» (суспільство, громадськість) 

[342], внаслідок чого і відносять до них практично усі можливі зв’язки між 

членами суспільства, які, відповідно, регулюються різноманітними галузями 

права. Разом з тим зауважимо, що хід думок авторів обумовлено взятим з назви 

Кодексу терміном «соціальний» окремо від контексту та змісту ч. 1 ст. 1 

проекту Кодексу [508], якою встановлено, які саме соціальні відносини 

регулюються цим актом. На нашу думку, такий крок є нелогічним, оскільки 

безпідставно розширює сутність соціальних правовідносин, викривлює 

розуміння предмета правового регулювання та джерел соціального права;  

– по-друге, застосовуючи аналогічний підхід до тлумачення «соціальних 

прав» громадян, вчені відносять до них будь-які права, якими наділяє людину і 

громадянина чинне законодавство (як-то трудові або екологічні права). Однак 

ми переконані, що поняття «соціальних» прав не варто зводити до усієї 

сукупності прав та свобод, закріплених на нормативному рівні. Припускаємо, 

що таке помилкове тлумачення вказаної категорії обумовлене відсутністю 

нормативно затверджених дефініцій основних понять і категорій у соціально-

правовій сфері. Це, як наслідок, змушує вчених тлумачити спеціальну 



171 
 

юридичну термінологію виключно через загальні тлумачні словники та 

енциклопедії, які через специфіку свого призначення не враховують 

особливостей розуміння та значення категорій, застосованих у юриспруденції 

та юридичній практиці;  

– по-третє, вважаємо що названа нами проблема тлумачення категорій 

«соціальні відносини», «соціальні права» також частково обумовлена тим, що 

вчені не беруть до уваги їх зв’язок із соціальним правом як галуззю права (як це 

має місце з трудовими правами та правовідносинами, екологічними, 

адміністративними, цивільними та ін.), оскільки не розглядають питання 

належності останньої взагалі до галузей права. На нашу думку, означений 

аспект досліджуваної проблеми може бути вирішений лише шляхом визнання 

за соціальним правом статусу галузі права та визначення його місця у системі 

національного права (про що раніше уже йшлося у роботі); 

– по-четверте, вказуючи на те, що «положення Соціального кодексу 

здебільшого складаються з норм чинного законодавства про соціальний захист» 

[342], науковці не припускають можливості внесення змін та доповнень до 

цього Кодексу, не розглядають питання повноти його змісту та відповідності 

положень європейським стандартам. Тобто, сучасний вигляд проекту 

Соціального кодексу сприймається вченими як константа, що, на нашу думку, 

нівелює комплексний характер наукового дослідження та не може надати 

обґрунтованої відповіді на питання про правову природу названого 

кодифікованого акта. Відповідно, наведене твердження авторів не може 

слугувати аргументом на користь обмеження сфери правового впливу 

Соціального кодексу лише окремими аспектами відносин соціального 

забезпечення; 

– по-п’яте, автори розглянутого підходу, з одного боку, пропонують 

провести систематизацію лише тих нормативних положень, які регулюють 

матеріальну складову відносин соціального забезпечення (закріплення 

соціальних прав, правового статусу учасників соціальних відносин), залишаючи 

поза увагою порядок та процедуру їх реалізації. З другого ж боку, вони 
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вказують на необхідність закріплення у Кодексі положень, якими визначено 

механізм реалізації соціальних прав громадян, що, на нашу думку, вже є 

неможливим без урегулювання, зокрема, відповідних процедур. Тобто, 

науковці використовують аргументи, які суперечать один одному, що вказує не 

недостатній рівень розуміння сутності досліджуваних відносин; 

– по-шосте, викликає заперечення і посилання авторів на «соціальні 

галузі національного законодавства» [342]. Як ми можемо зрозуміти, йдеться 

про «суспільні» галузі законодавства, тобто абсолютно усі з існуючих у системі 

національного права, включаючи кримінальну, процесуальні та інші. Вважаємо, 

що, зокрема, аналізуючи проект Соціального кодексу, науковцям варто відійти 

від терміна «соціальний», як провідного у побудові їх позиції, оскільки 

«соціально-правові» відносини та загалом «суспільні» (за викладом авторів 

критикованого підходу – соціальні) відносини не є тотожними поняттями. А 

тому їх (вчених) міркування втрачають логіку та своє значення; 

– по-сьоме, припускаємо, що, ведучи мову про систематизацію 

нормативних актів, автори не брали до уваги поняття, сутність та 

призначення названої діяльності. Адже вчені вказують, що внаслідок її 

проведення «збільшиться проблема дублювання норм, юридичних колізій 

та прогалин» [342], хоча систематизація сама по собі спрямована на їх 

подолання. Відтак, не можна говорити про збільшення чи зменшення 

вказаних недоліків нормативного-правового забезпечення, оскільки вони 

мають бути виправлені за допомогою прийняття кодифікованого акта . 

Отже, з розглянутого можемо зробити висновок, що проблеми визначення 

правової природи Соціального кодексу, висвітлені у наукових джерелах, 

переважно пов’язані з недостатнім розумінням сутності понять соціальних 

правовідносин, соціальних правових норм, механізму реалізації соціальних 

прав, систематизації джерел соціального права та інших категорій, а також 

проведенням досліджень без врахування усіх необхідних аспектів правового 

регулювання відносин у соціальній сфері (як приклад, європейських стандартів 

регламентації таких відносин). Водночас, з метою вирішення окреслених 
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проблем, вважаємо за доцільне сформулювати власну позицію з цього приводу. 

У цьому ракурсі зазначимо, що у контексті реалізації соціальної політики 

держави, як і у більшості сфер життєдіяльності суспільства, діяльність 

публічної адміністрації супроводжується виникненням численних правових 

зв’язків між суб’єктами права, що регламентуються нормами різноманітних 

галузей права. Проте останні регулюють лише окремі аспекти діяльності 

публічної адміністрації у соціальній сфері (бухгалтерський облік витрат на 

соціальну допомогу, притягнення до відповідальності за порушення 

соціального законодавства, прийняття на публічну службу до Міністерства 

соціальної політики України тощо) згідно зі сферою їх правового впливу. 

Відповідно, в частині предмета правового регулювання кримінального права, 

процесуальних галузей права, приватноправових галузей (цивільного, 

трудового) юридичні засади регулювання соціально-правових відносин 

представлені положеннями нормативно-правових актів насамперед 

кодифікованих актів названих галузей права (Кримінальний кодекс України 

[260], Цивільний кодекс України [692], Цивільний процесуальний кодекс 

України [693] та ін.).  

З цього випливає, що систематизація має бути проведена насамперед 

щодо тих нормативних актів та їх положень, які не увійшли до змісту названих 

(кодифікованих) актів, а Соціальним кодексом, як наслідок, мають бути 

врегульовані не охоплені ними питання. Окрім того, ведучи мову про 

нормативний матеріал, який підлягає систематизації, варто нагадати, що ця 

діяльність спрямована, зокрема, на подолання прогалин, колізій нормативно-

правових актів та інших недоліків нормативного забезпечення суспільних 

відносин. Отже, при підготовці Соціального кодексу варто виходити з того, які 

саме проблеми необхідно вирішити, які відносини слід врегулювати, 

заповнивши прогалини у законодавстві, та ін. 

Враховуючи викладене, зазначимо також і те, що соціальні 

правовідносини, на регулювання яких спрямовано дію джерел соціального 

права (проблеми систематизації яких, власне, і досліджуються), складаються 
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між публічною адміністрацією та приватними особами з приводу надання 

соціальних послуг, соціальної допомоги, соціального захисту. За усіма 

відомими юридичній доктрині ознаками їх можна віднести до адміністративно-

правових відносин (детальніший аналіз цього питання здійснювався нами у 

попередніх підрозділах нашої роботи, тому ми лише вказуємо на його результат 

як на факт). Це ствердження, у свою чергу, обумовлює визначення 

обов’язкових для закріплення у Соціальному кодексі елементів, а саме: 

правового статусу названих суб’єктів у соціальних правовідносинах 

(повноваження, права та обов’язки, відповідальність), порядку, процедур та 

інструментів діяльності суб’єктів публічної адміністрації у контексті реалізації 

соціальних прав громадян та ін. Від їх якісної регламентації залежить 

можливість дотримання прав та інтересів громадян і їх ефективного захисту.  

Додатково зауважимо, що доцільність унормування у Соціальному 

кодексі зазначених питань підтверджується також європейським досвідом 

регулювання соціальних правовідносин, який, певною мірою, є обов’язковим 

для нашої держави у контексті європейської інтеграції України. Наприклад, у 

Книзі Х Соціального кодексу Німеччини розміщено положення про 

адміністративну процедуру у цій сфері, що включають питання: юрисдикції 

суб’єктів публічної адміністрації з приводу застосування відповідних процедур; 

принципів адміністративної процедури; інструментів діяльності та вимог до 

них (зокрема, з приводу форми адміністративного акта, його обґрунтування, 

доведення до відома приватних осіб, юридичної сили); та ін. [781]. Тобто, як 

бачимо, врегулювання окреслених правовідносин шляхом прийняття 

Соціального кодексу є перевіреною часом європейською практикою, яку можна 

розглядати у якості стандарту (орієнтиру) для українського права та юридичної 

доктрини. 

Таким чином, викладене дає змогу сформулювати вирішення проблеми 

визначення правової природи Соціального кодексу наступним чином: названим 

актом має бути налагоджено адміністративно-правовий механізм регулювання 

соціальних правовідносин шляхом заповнення прогалин та подолання інших 
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недоліків їх нормативного забезпечення. Цей крок сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності суб’єктів публічної адміністрації та встановленню 

додаткових гарантій реалізації і захисту соціальних прав та інтересів громадян.  

Водночас підготовка проекту Соціального кодексу, на що ми вказували 

раніше, також супроводжується певними проблемами, які, загалом, можна 

звести до двох основних: низького рівня підготовки спеціалістів, залучених до 

розроблення проекту Соціального кодексу, та, власне, відсутності на 

сьогоднішній день законопроекту, який би відповідав вимогам законодавства та 

потребам правового регулювання соціальних правовідносин. Окреслене можна 

простежити, зокрема, за допомогою аналізу наданих (проте згодом 

відкликаних) на розгляд Верховній Раді України проектів Соціального кодексу 

України від 2 серпня 2012 р. № 11061 [509] та від 15 лютого 2013 р. № 2311 

[508]. На його підставі нами було виділено декілька основних недоліків, 

властивих названим законопроектам, а саме:  

– невідповідність сучасним реаліям та потребам нормативно-правової 

регламентації соціальних правовідносин (зокрема, ч. 2 ст. 1, ст. ст. 8, 10 

обмежують сферу впливу Кодексу лише конституційними правами та 

гарантіями людини. Однак, як відомо, Конституція України не закріплює усіх 

соціальних прав і гарантій, вони містяться у численних нормативних актах, які, 

як наслідок, залишаються «поза увагою» кодифікованого акта); 

– дублювання однакових за змістом положень (наприклад, ст. ст. 8 і 10 

проектів, якими закріплено «мету встановлення державних соціальних 

стандартів і нормативів»);  

– наявність численних прогалин (наприклад, у проекті не визначено: 

дефініції основних понять та категорій, застосованих у Кодексі; систему 

суб’єктів публічної влади, задіяних у реалізації концепції соціальної держави; 

завдання, повноваження та способи (процедури) їх діяльності; вичерпний 

перелік інструментів їх діяльності; принципи адміністративних процедур у 

соціальній сфері; відповідальність суб’єктів публічної влади, залучених до 

реалізації концепції соціальної держави, за неналежне виконання покладених на 
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них завдань та ін.). 

При цьому вивчення наукових джерел допомогло звернути увагу й на 

інші, наявні у названих законопроектах, недоліки. Наприклад: 

– у цих документах відсутній чіткий системний підхід щодо поділу на 

загальну та спеціальну частини. Зокрема, алогічним видається віднесення до 

загальної частини Кодексу основ загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та соціального обслуговування. Крім того, в загальній 

частині проекту Соціального кодексу пропонується перелік державних 

стандартів та гарантій, норми щодо яких розміщені непослідовно. Як приклад, 

серед основних державних гарантій, які визначаються виключно законами, 

відсутній гарантований Конституцією України прожитковий мінімум (ст. 15), 

хоча у ст. ст. 12, 18 вказане поняття застосовується і визначається його 

правовий зміст) [647]; 

– при розробці цих проектів не дотримано методологію кодифікаційної 

діяльності, що, як наслідок, призвело до недосконалості структури і змісту 

запропонованих кодифікаційних актів [135; 342]. 

До того ж, рухаючись в обраному напрямі, варто згадати і про висновок 

на проект Соціального кодексу України (№ 2311 від 15 лютого 2013 р.), 

підготовлений Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради 

України (далі – Головне управління) [83], яким було рекомендовано відхилити 

зазначений законопроект за результатами його розгляду у першому читанні. У 

цьому документі Головним управлінням визначено низку проблем та недоліків 

проекту Соціального кодексу, серед яких, у тому числі, наступні: 

1) запропонований законопроект за багатьма параметрами не відповідає 

вимогам, які ставляться до законодавчих актів у формі кодексів. Зокрема: 

– одним із вагомих недоліків проекту є недостатній рівень оновлення, 

узагальнення та систематизації нормативного матеріалу. Це відображається в 

тому, що в структурному відношенні проект Соціального кодексу складається 

із штучно об’єднаних та належним чином не опрацьованих законодавчих актів; 

– не дотримана і така принципово важлива умова кодифікації законів, як 
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подолання розпорошеності відповідних норм у значній кількості джерел права, 

що ставить під сумнів саму ідею необхідності здійснення кодифікації у 

пропонованому вигляді;  

– суб’єктом законодавчої ініціативи не запропоновано жодних змін до 

чинного законодавства України у сфері соціального захисту, не передбачений 

перелік законів, що мають бути скасовані після набуття чинності цим кодексом. 

Тим самим порушується вимога ч. 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України 

[488] щодо такого: «якщо для реалізації положень поданого законопроекту 

після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають 

викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або 

одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті» [83]; 

2) у проекті Соціального кодексу не враховано цілу низку важливих і 

масштабних змін у відповідному законодавстві, наприклад:  

– запровадження з 1 січня 2011 р. єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (Закон України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);  

– прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» 

[440], який набрав чинності з 1 січня 2013 р., нормами якого передбачено нові 

механізми стимулювання зайнятості населення, змінено правовий статус 

Державної служби зайнятості, яку визначено як центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, та прикінцевими положеннями якого внесено зміни до низки законів 

України, в тому числі і до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття»;  

– набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується через відповідних міністрів» [417], нормами якого замінено 

назви державних органів на центральний орган виконавчої влади, який 
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забезпечує формування та реалізує державну політику у конкретній сфері [83]; 

3) у Загальній та Спеціальній частинах проекту Соціального кодексу 

основні положення викладено суперечливо та недостатньо послідовно, наявні 

прогалини, наприклад: 

– у ст. 1 із назвою «Завдання Соціального кодексу України» розміщено 

норми, що визначають по суті предмет цього законодавчого акта. При цьому 

основний термін із наведеного предмета регулювання – «соціальні відносини», 

не знаходить свого безпосереднього визначення у тексті проекту; 

– не виваженою є пропозиція включити до сфери регулювання цього 

Кодексу відносини із «забезпечення судового захисту соціальних прав 

людини», оскільки вони регулюються окремим – процесуальним 

законодавством; 

– текст розділів IV–VI проекту Соціального кодексу, присвячених 

урегулюванню питань загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, не містить таких головних норм, як поняття 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та його види, 

страховий стаж, страховий випадок і страховий ризик, відповідальність сторін 

та інші, які важливі для належного регулювання соціального страхування. У 

главі 5.2, норми якої регулюють питання соціального захисту внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відсутній 

такий важливий компонент цього виду страхування, як профілактика від 

нещасних випадків, а також норми щодо порядку визначення класу 

професійного ризику, обов’язків Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків стосовно координації страхової діяльності, його відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання умов страхування та інші; 

– у тексті законопроекту взагалі відсутні норми щодо управління 

соціальним страхуванням та державного нагляду у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Це не узгоджується із самим проектом 

Соціального кодексу, яким регулюються соціальні й пов’язані з ними відносини 

з питань, зокрема, організації соціального захисту та його управління, 
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державного нагляду і контролю за дотриманням соціального законодавства (ч. 

3 ст. 1) [83]; 

4) законопроект містить недоліки термінологічно-понятійного апарату, 

які полягають у застосуванні невдалих (зокрема, невластивих нормам закону, 

малозрозумілих) термінів і формулювань, наприклад, таких, як: «коригуючі 

вироби» (підпункт «д» п. 5 ч. 1 ст. 63); «провідні вітчизняні наукові установи» 

(ч. 3 ст. 330); «змістовне дозвілля та відпочинок молоді» (ч. 4 ст. 330); «молоді 

громадяни» (ч. 1 ст. 331); «представники молодих громадян», «платні 

лікувальні заклади країни» (абз. 3 ч. 2 ст. 331); «органи, що організовують 

оздоровлення» (ч. 4 ст. 445); «уповноважені органи виконавчої влади» (ст. 472); 

та ін.[83]. 

З огляду на це можемо підсумувати, що з метою утвердження концепції 

соціальної держави та створення дієвих юридичних засад адміністративно-

правового механізму її реалізації проект Соціального кодексу потребує 

доопрацювання. Тому серед напрямів вирішення сформульованих проблем 

можемо запропонувати наступні: 

по-перше, необхідним виглядає вдосконалення самого процесу підготовки 

проекту Соціального кодексу, що передбачає:  

– зміну кадрів, залучених до систематизації нормативно-правових актів у 

соціальній сфері та задіяних у розробленні названого кодифікованого акта. 

Такий крок можемо обґрунтувати тим, що розглянуті нами проблеми та 

недоліки насамперед обумовлені відсутністю розуміння сутності соціально-

правових відносин, предмета правового впливу соціального права, а також 

низьким рівнем знань нормопроектувальної техніки, порядку та особливостей 

здійснення систематизації нормативних документів та ін.; 

– залучення фахівців у сфері соціального права (науковців, юристів-

практиків) до розробки проекту Соціального кодексу, оскільки пропозиції із 

внесення змін та доповнень до чинного законодавства мають бути науково 

обґрунтованими; 

– упорядкування та організацію процесу систематизації нормативно-
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правових актів у соціальній сфері на належному рівні. У цьому ракурсі 

вважаємо за доречне знов підкреслити доцільність застування запропонованого 

нами підходу з групування формалізованих джерел соціального права, а також 

погодитись із Головним управлінням з приводу необхідності врахування таких 

аспектів розробки проекту Соціального кодексу, як: відповідність 

запропонованих основних засад формування структури Кодексу завданням 

систематизації законодавства України з соціальних питань; цілісність та 

послідовність проведеної кодифікації норм; визначення доцільності та 

коректності запропонованих нововведень щодо правового регулювання 

відносин у сфері соціального захисту [83]; 

по-друге, потрібно вдосконалити зміст та структуру проекту Соціального 

кодексу, зокрема, шляхом: 

– вилучення дублюючих статей Кодексу (таких, як ст. ст. 8 і 10 проектів 

Соціального кодексу); 

– корегування понятійно-категоріального апарату, застосованого у 

проекті Кодексу, відповідно до стандартів проектування нормативно-правових 

актів, чинним законодавством України, а також європейськими стандартами у 

цій сфері. Цьому сприятиме, на нашу думку, закріплення у Загальній частині 

Кодексу (як правило, це ст. 1 або ст. 2 нормативного акта) дефініцій основних 

термінів, застосованих у ньому, наприклад: соціальних відносин, соціальних 

прав, загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо; 

– заповнення прогалин за допомогою унормування таких питань, як: 

система суб’єктів публічної влади, задіяних у реалізації концепції соціальної 

держави; завдання, повноваження та способи (процедури) їх діяльності; 

вичерпний перелік інструментів їх діяльності; принципи адміністративних 

процедур у соціальній сфері; відповідальність суб’єктів публічної влади, 

залучених до реалізації концепції соціальної держави, за неналежне виконання 

покладених на них завдань та ін.; 

– гармонізації положень проекту Соціального кодексу із діючими 

національними нормативно-правовими актами у соціальній сфері (наприклад, з 
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приводу подолання суперечностей з актами інших галузей законодавства) та 

європейськими стандартами (зокрема, це стосується врахування європейських 

принципів діяльності суб’єктів публічної адміністрації, вимог до їх 

інструментів тощо при формулюванні відповідних статей кодексу з метою 

заповнення прогалин останнього). 

На додаток маємо зауважити, що розглянуті нами проблеми зумовлюють 

у науковців формування також іншої думки з приводу шляхів їх вирішення. 

Зокрема, деякі вчені пов’язують наявність такої кількості проблем 

систематизації джерел соціального права з тим, що, на їх думку, одним 

кодифікованим актом (Соціальним кодексом) неможливо охопити усі форми 

соціального забезпечення та ефективно урегулювати увесь комплекс соціально-

правових відносин. Як наслідок, ними пропонується проведення кодифікації за 

напрямами реалізації концепції соціальної держави та, відповідно, прийняття: 

– Кодексу соціального страхування та Кодексу соціального забезпечення 

[223], або 

– кодифікованих актів, окремо присвячених питанням: 1) соціального 

страхування за рахунок обов’язкових страхових внесків до відповідного фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування та добровільних внесків до 

зазначених фондів або недержавних страхових фондів; 2) державного 

забезпечення та надання соціальних послуг окремим категоріям громадян за 

рахунок державного бюджету; 3) соціальної допомоги та соціальної підтримки 

непрацездатних громадян за рахунок державного та місцевих бюджетів [334]. 

Проте з такою позицією ми погодитись не можемо, оскільки можливість 

ефективного урегулювання усіх видів соціально-правових відносин та, як 

наслідок, повноцінне нормативне забезпечення адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави за допомогою Соціального 

кодексу підтверджується багаторічним європейським досвідом. Так, наприклад, 

Соціальний кодекс Німеччини, створення якого почалось ще у 1975 р. [729, с. 

161], налічує на сьогоднішній день 12 книг: 1) «Загальна частина» (положення 

про завдання Кодексу та соціальних прав, загальну інформацію про соціальні 
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послуги, загальний опис індивідуальних виплат, принципи надання соціальних 

пільг та ін.) (1975 р.); 2) «Базовий соціальний захист осіб, що знаходяться у 

пошуку праці» (2005 р.); 3) «Підтримка зайнятості» (1998 р.); 4) «Загальні 

положення соціального страхування» (1977 р.); 5) «Обов’язкове медичне 

страхування» (1989 р.); 6) «Пенсійне страхування» (1992 р.); 7) «Страхування 

від нещасних випадків» (1997 р.); 8) «Допомога дітям і молоді» (1990–1991 рр.); 

9) «Реабілітація та інтеграція інвалідів» (2001 р.); 10) «Соціальна 

адміністративна процедура і захист соціальних даних»; 11) «Соціальне 

страхування на випадок необхідності догляду» (1995–1996 рр.); 12) «Соціальна 

допомога» (2005 р.) [202; 734; 781]. 

Наведене дає змогу зробити кілька висновків: 

– по-перше, Соціальний кодекс Німеччини містить структурні частини, які 

закладають правову основу різноманітним аспектам адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави та регламентують практично усі 

відносини, що складаються між суб’єктами публічної адміністрації та приватними 

особами у соціальній сфері: відносини соціального страхування за видами 

останнього, соціальної допомоги, соціального захисту тощо. Відповідно, правова 

регламентація окресленого кола питань за допомогою одного кодифікованого акта 

(Соціального кодексу) є можливою, а отже, такий підхід може бути застосовано і в 

Україні. Тому видається незрозумілою позиція авторів, які наголошують на 

доцільності прийняття декількох кодифікованих актів, що спеціалізуються на 

регулюванні окремо визначених видів соціально-правових відносин; 

– по-друге, процес систематизації нормативно-правових актів у 

соціальній сфері, як свідчить приклад Німеччини, може бути доволі тривалим у 

зв’язку з поступовим удосконаленням національного законодавства, 

запровадженням та реалізацією державних програм або з інших причин, які 

впливають на формування механізму нормативно-правового забезпечення 

суспільних відносин. Тому наявність певних труднощів при підготовці проекту 

Соціального кодексу не слід сприймати як аргументи на користь неможливості 

прийняття такого акта. Тим паче, що відомі проблеми систематизації джерел 
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соціального права можна вирішити за допомогою запропонованих нами вище 

заходів. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, зазначимо, що на сьогоднішній день 

юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави сформовані чималою кількістю правових регуляторів, 

починаючи від міжнародних нормативних документів і закінчуючи юридичною 

доктриною, правовими традиціями та звичаями. Найбільшу роль серед них 

відіграють формалізовані джерела соціального права, представлені насамперед 

значним масивом національних нормативно-правових актів різної юридичної сили. 

Їх аналіз допоміг нам виявити численні проблеми та недоліки, властиві сучасному 

стану нормативно-правового забезпечення соціально-правових відносин, які 

можуть бути вирішені виключно шляхом проведення комплексної систематизації 

джерел соціального права та, як наслідок, прийняття Соціального кодексу України. 

Однак реалізація такого кроку дещо ускладнюється внаслідок низки проблем 

наукового і практичного характеру, якими супроводжується діяльність із 

систематизації нормативно-правових актів у соціальній сфері. Їх подолання 

потребує запровадження ряду змін у процес організації і проведення систематизації 

та розробки проекту Соціального кодексу, серед яких, зокрема: залучення до 

діяльності із систематизації науковців у сфері соціального права, юристів-практиків 

тощо з метою розроблення проекту Соціального кодексу відповідно до юридичної 

доктрини, національних нормативно-правових актів та європейських стандартів у 

цій сфері; опрацювання проекту Соціального кодексу на предмет заповнення 

прогалин законодавства, подолання колізій та інших недоліків, властивих сучасним 

проектам Соціального кодексу України та ін. Окрім того, вважаємо, що 

вдосконаленню правових основ адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави та, як наслідок, утвердженню останньої сприятиме 

активізація наукових розробок у сфері соціального права, оскільки це допоможе 

покращити розуміння сутності соціальних правовідносин та обґрунтувати потреби 

у подальшому вдосконаленні їх нормативно-правової регламентації. 
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Висновки до Розділу 2 

 

 

Обґрунтовано точку зору, згідно з якою питання про юридичну природу 

норм права, що закладають основу концепції соціальної держави, має важливе 

практичне значення і зводиться до наступного:  

– по-перше, від чіткого визначення правової природи норм, які 

регламентують суспільні відносини, пов’язані із соціальним захистом 

населення, залежить ефективність їх судового захисту. Правильне розуміння 

сутності та юридичної природи тих або інших правовідносин на фоні існування 

в Україні доволі розгалуженої за напрямами спеціалізації судової системи є 

єдино можливим і єдино правильним способом визначення компетенції того 

або іншого суду, що, як наслідок, і пояснює необхідність конкретизації питання 

про юридичну природу соціальних правовідносин; 

– по-друге, правильне розуміння юридичної природи соціальних 

правовідносин є важливим також і в контексті функціонування публічної 

адміністрації; 

– по-третє, юридична природа соціальних правовідносин та її правильне 

розуміння є необхідними і у законотворчій сфері, адже нормативні акти, хоча й 

носять досить часто комплексний характер, тобто складаються як з норм 

приватного, так і з норм публічного права, мають бути «пронизані» однією 

головною лінією. Інакше кажучи, в їх межах не можуть об’єднуватися норми 

права різної юридичної природи за принципом випадковості. Законодавець 

повинен чітко розуміти, які саме суспільні відносини та за участю яких 

суб’єктів він планує регулювати майбутнім нормативним актом, адже від цього 

залежатиме набір того інструментарію, який для цього буде застосовано; 

– по-четверте, питання правової природи норм права, про які йдеться, є 

важливим і у контексті підготовки майбутніх юристів, а також проведення 

наукових досліджень. 
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Зроблено висновок про необхідність визначення терміна, який має 

використовуватися для позначення норм права, які регулюють соціальні 

відносини у країні. Доведено, що такою категорією має стати соціальне право.  

Такий вибір засновано на наступних підставах: 

– по-перше, категорія «соціальний захист/соціальне забезпечення» не 

може вмістити у себе увесь комплекс відносин, які формуються у сфері 

становлення та реалізації концепції соціальної держави. З огляду на це 

логічним буде припустити, що похідне від категорії «соціальний захист» 

поняття «право соціального захисту» не в змозі охопити собою усю сукупність 

норм права, які регулюють соціальні відносини в Україні; 

– по-друге, наразі у нашій державі відбувається процес становлення 

нового права та нової системи права, тобто таких, які мають відповідати 

сучасному конституційному устрою нашої країни, оскільки, зрозуміло, що 

держава демократичного, соціального та правового профілю не може 

функціонувати на правовій основі, створеній за часів радянської державності;  

– по-третє, не можна забувати і про тенденції, пов’язані з адаптацією 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, що є 

необхідним та обов’язковим кроком на шляху європейської інтеграції. 

Надаючи характеристику соціальному праву, наголошено, що останнє: 

– регулює суспільні відносини, які мають яскраво виражений публічний 

характер. З огляду на це соціальне право набуває ознак публічно-правового 

утворення; 

– є елементом Особливого адміністративного права, оскільки суспільні 

відносини, що становлять його предмет, поглинаються предметом 

адміністративного права; 

– будучи пов’язаним з адміністративним правом, таким чином, набуває 

ознак, які властиві для останнього, а раз так, то норми соціального права 

являють собою один із підвидів норм адміністративного права. Це означає, що 

реалізація концепції соціальної держави, спеціальну (фахову) основу якої 

закладають норми соціального права, впроваджується у життя через 
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інструменти, які є загальними для усіх складових елементів (галузей права), 

об’єднаних у межах системи Особливого адміністративного права. У цьому 

контексті допустимо зазначити, що соціальне право, певною мірою, не є 

самостійним правовим утворенням, адже воно може бути застосовано лише 

крізь призму основоположних засад, зафіксованих у нормах Загального 

адміністративного права. 

Обґрунтовано позицію, що концепція соціальної держави на 

нормативному рівні утверджується та забезпечується за рахунок норм 

публічного права, центральне місце серед яких займають норми соціального 

права. Саме за допомогою останніх закріплюються соціальні права людини і 

громадянина, визначаються функції, завдання та принципи діяльності у 

названій сфері суб’єктів публічної адміністрації, відповідальних за 

утвердження й реалізацію названих прав. Проте для належного функціонування 

соціальної держави як такої цього замало, адже необхідним є «перенесення» 

норм соціального права з нормативного рівня на рівень практичний, що 

здійснюється за допомогою норм насамперед Загального адміністративного 

права, які, у відомій мірі, виконують щодо соціального права забезпечувальну 

роль. Відповідно, викладене дає змогу говорити про існування адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Висловлено пропозиції щодо загальних принципів удосконалення 

нормативного закріплення правового статусу суб’єктів публічної влади, які 

зводяться: по-перше, до наголосу у нормативних актах на тому факті, що 

повноваження надаються суб’єкту публічної влади для реалізації виключно тих 

завдань, які за ним закріплено, та, по-друге, до необхідності такого 

формулювання повноважень, за якого останні чітко б кореспондувалися із 

змістом завдань, покладених на суб’єкта публічної влади. На думку автора, 

повноважень має бути рівно стільки, скільки потрібно для належного 

функціонування відповідного суб’єкта. Наділення представника публічної 

влади повноваженнями «із запасом» бути не може.  

 Висловлено пропозиції, спрямовані на покращення адміністративно-
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процедурного забезпечення функціонування суб’єктів публічної адміністрації. 

Зокрема, наголошено, що регулювання способів діяльності суб’єктів публічної 

влади (адміністративних процедур) має бути здійснено на законодавчому рівні. 

Такий висновок випливає, зокрема, з положень п. 12 ст. 92 Конституції 

України, де зазначено, що виключно законами України визначаються 

організація і діяльність (виділено нами. – Н.Г.) органів виконавчої влади, яка 

(діяльність) знаходить свій вияв саме у відповідних способах (процедурах). 

Зазначеним формулюванням Конституція України обмежила право суб’єктів 

публічної влади на видання підзаконних нормативних актів з питань діяльності 

органів виконавчої влади. Разом із тим не можна не звернути увагу на той факт, 

що дане обмеження стосується лише органів виконавчої влади, що виглядає 

доволі дивним на фоні існування численних суб’єктів публічної адміністрації, 

які не маючи статусу органу виконавчої влади, реалізують управлінські 

функції, наприклад, Національні комісії з регулювання природних монополій 

чи органи місцевого самоврядування. 

 За результатами аналізу системи суб’єктів, які беруть участь у реалізації 

концепції соціальної держави, у контексті ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції 

України, звертається увага на те, що у названих статтях, в якості останніх, 

називаються лише органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Проте участь у реалізації соціальної функції беруть і інші 

представники публічної влади, які не є ані органами державної влади, ані 

органами місцевого самоврядування. Наразі йдеться про органи влади АР 

Крим, а також суб’єктів делегованих повноважень. 

Виділено функції, які виконують правовідносини у контексті механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Так, останні:  

 сприяють досягненню мети, що знаходить фіксацію або випливає із 

змісту норм соціального права; 

 забезпечують взаємний зв’язок учасників названого механізму між 

собою; 

 гарантують двосторонність зв’язку між згаданими учасниками через їх 
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взаємне уповноваження та зобов’язання; 

 забезпечують індивідуалізацію суб’єктів публічної влади та приватних 

осіб, задіяних у реалізації концепції соціальної держави.  

Зроблено висновок, що система юридичних актів, які закладають основу 

для адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, не збігається із системою джерел адміністративного права. Такий 

висновок є принциповим, адже він дає змогу з більш широких позицій підійти 

до визначення переліку нормативних актів, на яких засновано даний механізм.  

Обґрунтовано позицію, що система юридичних засад адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави має наступний 

вигляд:  

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; 

 рішення Європейського суду з прав людини; 

 Конституція України; 

 рішення Конституційного Суду України; 

 міжнародні договори України; 

 закони та постанови Верховної Ради України; 

 укази Президента України; 

 постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 

 накази центральних органів виконавчої влади; 

 нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації регіонального та 

місцевого рівнів; 

 рішення Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів 

України. 

Встановлено, що сучасний стан нормативного забезпечення соціальних 

правовідносин не сприяє ані ефективній діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, ані повноцінній реалізації соціальних прав громадян. Тому 

необхідний крок у напрямі подолання окреслених проблем – це систематизація 

джерел соціального прав, результатом проведення якої має стати прийняття 



189 
 

Соціального кодексу України. Це допоможе розв’язати наступні завдання: 

– закріпити повний перелік соціальних прав громадян;  

– усунути колізії між різними законодавчими актами; 

– забезпечити взаємозв’язок Кодексу з актами інших галузей 

законодавства; 

– усунути декларативність у регулюванні відносин соціального захисту; 

– вдосконалити соціальне законодавство на підставі узагальнення 

практики його застосування; 

– виправити недоліки соціального законодавства; 

– гармонізувати вітчизняну систему соціального захисту з нормами 

міжнародного права; 

– вивести соціальні норми, врегульовані підзаконними актами, на рівень 

закону тощо. 

Акцентовано увагу на тому, що наразі мають місце окремі проблеми 

наукового обґрунтування систематизації джерел соціального права, які 

зводяться до: 1) визначення належності Соціального кодексу до певної галузі 

законодавства і, відповідно, конкретизації сфери його правового впливу; 2) 

формулювання назви даного кодексу. Названі проблеми переважно пов’язані з 

недостатнім розумінням сутності понять соціальних правовідносин, соціальних 

правових норм, механізму реалізації соціальних прав, систематизації джерел 

соціального права та інших категорій, а також проведенням досліджень без 

урахування усіх необхідних аспектів правового регулювання відносин у 

соціальній сфері (як приклад, європейських стандартів регламентації таких 

відносин). 
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РОЗДІЛ 3 

СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ТА ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДЕРЖАВИ 

 

 

3.1. Суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави 

 

 

Приступаючи до вивчення питання суб’єктного складу адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави, насамперед 

акцентуємо увагу на його теоретичній та практичній важливості. Теоретичний 

бік названої проблематики пов’язується з тим, що існування логічного ланцюга 

«справедливість – верховенство права – норма права – акт застосування норми 

права» неможливе без належного інституційного підґрунтя, яке й охоплює 

згаданих вище суб’єктів. Якщо ж звернути увагу на практичний бік цієї 

проблематики, то він також є значимим, причому як для приватних осіб, так і 

для представників публічної влади, враховуючи тенденції становлення й 

розвитку європейської та української юридичної доктрини і практики. 

Аналіз юридичної літератури показує, що більшість науковців сходиться 

у тому, що суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави – це зазвичай 

структуровані об’єднання, визначені в Конституції та законах України, 

діяльність яких у межах режиму законності спрямована на утвердження та 

забезпечення реалізації пенсійного забезпечення, виплати соціальної допомоги 

і надання соціальних послуг людині, громадянину [64]. З огляду на 

множинність сфер, у яких діють такі суб’єкти, має місце, відповідно, і їх 

розгалужена система, що обумовлює необхідність проведення групування 

останніх. Разом з тим зазначимо, що у цьому напрямі є значні проблеми, 
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оскільки до сьогоднішнього дня у літературі все ще не сформовано цілісної 

системи суб’єктів, відповідальних за впровадження у життя концепції 

соціальної держави. У переважній більшості випадків такі суб’єкти або 

називаються у безсистемному порядку, або зводяться до двох груп – загальних і 

спеціальних, що, зрозуміло, не витримує жодної критики.  

Наприклад, Ж.М. Богословська виділяє такі органи: загальної компетенції 

(парламент України; Кабінет Міністрів України; центральні органи виконавчої 

влади; місцеві органи виконавчої влади; судові органи; контрольно-наглядові 

органи); спеціальної компетенції (Міністерство праці та соціальної політики 

України; Пенсійний фонд України, Фонд соціального захисту інвалідів, обласні 

та районні, міст Києва і Севастополя, районні в місті Києві та Севастополі 

управління праці та соціального захисту, інші органи державної служби 

зайнятості) [64]. Очевидно, що наразі має місце ситуація, пов’язана з 

об’єднанням у межах названих груп суб’єктів, які володіють різним правовим 

статусом, є елементами різних гілок влади та виконують принципово різні 

завдання у сфері соціального захисту. Слід звернути увагу й на той факт, що 

згадана дослідниця у своїй праці окремих суб’єктів взагалі «загубила». Наразі 

йдеться про органи влади Автономної Республіки Крим, які, очевидно, також 

реалізують завдання, пов’язані із впровадженням у життя концепції соціальної 

держави. Принагідно зазначимо, що подібний факт є доволі поширеним, адже у 

багатьох сучасних працях з адміністративного права останнє названі органи або 

взагалі не називаються, або аналізуються науковцями у межах системи органів 

виконавчої влади [270, с. 106-107]. Висловлюючись з цього приводу, зазначимо, 

що подібна точка зору є принципово неправильною, оскільки вона прямо 

суперечить ст. 136 Конституції України [248]; ст. ст. 1, 21–23 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» [461]; ст. ст. 1, 16; п.п. 11, 23 ч. 2 ст. 8; п. 6 

ч. 4 ст. 10; ч. 2 ст. 14; ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 18; п.п. 24, 25 ч. 4 ст. 19 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» [502]; ч. 3 і ч. 4 ст. 1; ч. 2 ст. 3; ч. 5 

ст. 5; ч. 1 ст. 26; ч. 1 ст. 35; ст. ст. 45–47 Закону України «Про затвердження 

Конституції Автономної Республіки Крим» [446]; ст. 1; ч. 1 ст. 14 Закону 
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України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» [486].  

Аналіз перерахованих законодавчих норм дає змогу дійти однозначного 

висновку про те, що на території Автономної Республіки Крим функціонує 

окрема (самостійна) система органів публічної влади, до якої належать Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим (уряд), міністерства, республіканські 

комітети, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. На 

переконання Р.С. Мельника та В.М. Бевзенка, наведена система обумовлена 

такими особливостями: відповідні органи не мають статусу загальнодержавних 

органів виконавчої влади; щодо Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади України є суб’єктами нижчого (місцевого) рівня; їх 

існування обумовлене статусом Автономної Республіки Крим як автономії, 

відповідно ці органи є автономними; у межах автономії утворюють цілісну, 

самодостатню, ієрархічну, централізовану систему органів (у цій системі 

існують вищі, центральні та місцеві органи влади); статус закріплюється 

спеціальним законодавством [309, с. 142-143]. Тобто, органи влади Автономної 

Республіки Крим утворюють власну систему публічних органів, у якій втілено 

засади інстанційності та спеціалізації; функціонують автономно, але з 

урахуванням територіальних обмежень і встановленої Конституцією України та 

Конституцією Автономної Республіки Крим компетенції.  

Враховуючи описані вище негативні приклади, очевидною є необхідність 

побудови цілісної та логічно обґрунтованої системи суб’єктів, відповідальних 

за впровадження у життя адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави. У контексті нашого дослідження ми 

дотримуємося думки про основоположну роль публічних органів як суб’єктів, 

задіяних у реалізації концепції соціальної держави, що О. Кульчицькою 

розглядається в такому сенсі: саме вони реалізують державну соціальну 

політику, у тому числі й шляхом надання різних видів соціальних допомог і 

послуг. Державні органи – одні з основних колективних суб’єктів [264]. Тобто, 

як ми бачимо, на рівні доктрини відзначається особлива роль саме державних 

органів при здійсненні соціального захисту. Система цих органів формується на 
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основі теорії поділу влади, конституційного виміру реалізації ідеї соціальної 

держави та законодавчо регламентованих обов’язків таких інституцій. Разом із 

тим не можна не звернути увагу й на той факт, що поряд із державними 

органами функціональне навантаження у названій сфері несуть також і інші 

суб’єкти, які за своїми сутнісними ознаками є наближеними до них. Наразі 

йдеться про органи місцевого самоврядування та згадані вище органи влади 

Автономної Республіки Крим, що, як наслідок, викликає необхідність пошуку 

категорії, яка б могла «увібрати» у себе усіх названих суб’єктів. На наш погляд, 

сформульоване завдання може бути вирішено шляхом введення у правовий обіг 

категорії «публічна адміністрація», яка, до речі, вже доволі давно вживається у 

законодавстві та доктрині європейських країн [8, с. 28].  

Правову природу та сутність публічної адміністрації в Україні в останні 

часи вивчали такі вчені, як Т.О. Білозерська, І.С. Гриценко, В.К. Колпаков, 

В.Я. Малиновський, М.С. Міхровська та інші [60; 125; 296; 328], проте першим 

серед них був В. Б. Авер’янов, який свого часу запропонував під публічною 

адміністрацією розуміти систему органів, що здійснюють публічне 

адміністрування, яке включає в себе обсяг владних повноважень, а саме: 

компетенцію, закріплену у компетенційних (або «статутних») нормативно-

правових актах, що доповнюється важливими елементами – завданнями, 

функціями, характером взаємозв’язків з іншими органами (як «по вертикалі», 

так і «по горизонталі») [1].  

Розвиток наукової думки з приводу «публічної адміністрації» привів до 

поступового формування на рівні національної доктрини низки підходів, які, на 

думку їх авторів, мають розкрити сутність даного явища. Наразі йдеться про 

такі з них:  

1) інституційно-функціональний підхід. У його межах акцент робиться на 

змістовному прояві повноважень публічної адміністрації, у зв’язку з чим під 

останньою розуміється: сукупність різних організацій, що виконують публічні 

функції – органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування 

[645, с. 80]; вся сукупність органів та інших інституцій, підпорядкованих 
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політичній владі, що забезпечують виконання закону та здійснюють публічні 

функції у публічних інтересах [274]; організація та діяльність органів і установ, 

які підпорядковані політичній владі, забезпечують виконання закону, діють у 

публічних інтересах та наділені прерогативами публічної влади [8, с. 32]; 

множина органів виконавчої влади та самоврядування, підпорядкованих 

політичній владі, що забезпечують виконання закону та здійснюють інші 

публічно-управлінські функції [2]; 

2) телеологічно-функціональний підхід у сенсі еволюції позицій щодо 

тлумачення поняття «публічна адміністрація»: термін «публічна адміністрація» 

виступає симбіозом змісту термінів «державне управління» та «місцеве 

самоврядування», є множиною органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, підпорядкованих публічній владі, діяльність яких спрямована 

на виконання закону та реалізацію інших публічно-управлінських функцій, які 

можуть делегуватися підприємствам, установам та організаціям та будь-яким 

іншім суб’єкти, що здійснюють функції публічного управління, які своєю 

діяльністю забезпечують права та свободи людини та громадянина [329]. 

Характеризуючи названі концепції, зазначимо, що, на наш погляд, 

інституційно-функціональний підхід, у цілому, має право на існування, 

оскільки він доволі повно розкриває юридичний зміст категорії «публічна 

адміністрація». Проте з огляду на предмет нашого дослідження ідеальним його 

визнати усе-таки не можна, оскільки ним не охоплюються усі існуючі напрями 

діяльності суб’єктів, які беруть участь у реалізації концепції соціальної 

держави. Крім цього, він не висвітлює антропоцентричні засади 

функціонування публічної адміністрації, залишає осторонь мету «служіння 

суспільству» та «ігнорує» органи влади Автономної Республіки Крим, які, 

очевидно, також є елементом публічної адміністрації. Не позбавлений певних 

недоліків і телеологічно-функціональний підхід. У даному випадку йдеться про 

те, що він не повною мірою втілює сучасні європейські традиції щодо 

призначення публічної адміністрації, особливостей її функціонування в 

публічному секторі та критеріїв для досягнення балансу між конкуруючими 
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публічним і приватним інтересами в механізмі адміністративно-правового 

забезпечення. У нашому випадку – концепції соціальної держави. 

Так, європейська парадигма призначення публічної адміністрації 

спирається на активну роль останньої, що досягається через встановлення для 

публічної адміністрації обов’язку виконувати свої зобов’язання перед 

громадянським суспільством. До таких зобов’язань входять негативні 

зобов’язання утримуватися від неправомірного втручання в гарантовані 

Європейською конвенцією права та свободи, а також позитивні зобов’язання, 

які забезпечують негативні навіть тоді, коли вони прямо не передбачені в її 

тексті [743; 747] (справи «Маркс проти Бельгії», «Янґ, Джеймс та Вебстер 

проти Сполученого Королівства»). У практиці Європейського суду з прав 

людини, зокрема в окремій думці, яку висловив суддя Мартенс у справі «Гал 

проти Швейцарії», позитивні зобов’язання розглядаються як такі, що 

«вимагають … вживання заходів» [690]. Ми підтримуємо позицію, згідно з 

якою основною характеристикою позитивних зобов’язань публічної 

адміністрації є те, що вони вимагають запровадити та застосовувати необхідні 

засоби для гарантування прав людини, а точніше – вжити прийнятних 

(розумних) і належних заходів (для забезпечення та захисту основоположних 

прав у кожному конкретному випадку) [738, с. 6-7]. Обсяг і межі реалізації 

такої компетенції публічної адміністрації за європейськими підходами залежать 

від критеріїв доброї волі, сумлінності, добросовісності та розумності, у тому 

числі у сфері реалізації концепції соціальної держави.  

Ведучи мову про європейський вимір публічної адміністрації, варто 

звернути увагу на особливості функціонування суб’єктів у публічному 

європейському секторі. Зокрема, у ст. 3 постанови Ради ЄС від 13 грудня 

1993 р. № 3603/93 («Council Regulation (EC) specifying definitions for the 

application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104 b (1) of the 

Treaty») міститься детальне визначення публічного сектору як інституції або 

органів Співтовариства, центральних урядів, регіональних, місцевих або інших 

органів публічної влади, інших органів, діяльність яких регулюється нормами 
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публічного права або діями держав-членів [749]. По суті, європейський 

публічний сектор є правовою рамкою для реалізації компетенції публічної 

адміністрації. Це зумовлено невичерпним переліком органів, згаданих у ст. 3 

постанови Ради ЄС від 13 грудня 1993 р. № 3603/93, і наведеними вище 

сутнісними рисами публічної адміністрації. Що ж до останньої, то у ст. 102 (1) 

(колишня ст. 104а) і ст. 103 (колишня ст. 104b) Договору про заснування 

Європейського Співтовариства, яким неодноразово підкреслюється роль 

публічної адміністрації [317, с. 28], до неї включаються такі суб’єкти, як уряди, 

регіональні, місцеві та інші органи публічної влади, інші структури публічного 

права, державні підприємства держав-членів [157]. 

У наведеній дефініції для нас особливо важливим формулюванням є 

«інші структури публічного права», що безпосередньо дає змогу включати до 

публічної адміністрації не лише владні органи, зокрема публічні підприємства, 

суб’єктів делегованих повноважень. Підтвердженням тому є ч. 1 ст. 8 згаданої 

вище постанови Ради ЄС від 13 грудня 1993 р. № 3603/93, де в межах 

публічного сектору згадуються публічні підприємства, до яких входять будь-які 

підприємства, на які державні чи інші регіональні або місцеві органи влади 

можуть безпосередньо або опосередковано здійснювати домінуючий вплив, 

виходячи із структури власності, способу функціонування чи правових норм, 

що застосовуються [749]. У названому форматі взаємовідносин ключовими 

аспектами є середовище функціонування (публічний сектор), нормативно 

встановлені основи взаємодії держави в особі уповноважених органів і 

публічних підприємств. Тому можна говорити про включення до публічної 

адміністрації тих суб’єктів господарювання, які підпадають під критерії, 

встановлені постановою Ради ЄС від 13 грудня 1993 р. № 3603/93, і виконують 

публічні функції. 

Зважаючи на викладене, наголосимо, що широкий підхід до розуміння 

публічної адміністрації характерний для окремих європейських країн. У цьому 

аспекті варто звернути увагу на низку прецедентних рішень Європейського 

суду справедливості. Наприклад, у рішеннях Європейського суду 
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справедливості від 6 жовтня 1981 р. у справі № 246/80 

«С. Broekmeulen v. Huisarts Registratie Commissie» [741] і від 12 липня 1990 р. у 

справі № С-188/89 «A. Foster and others v. British Gas pic.» [755] йдеться не 

лише про публічну адміністрацію у вузькому значенні слова (органи державної 

влади та місцевого самоврядування), а також про тих суб’єктів (у тому числі 

державні підприємства або інші, які контролюються органами публічної 

адміністрації), що не віднесені до неї (публічної адміністрації) організаційно, 

але виконують делеговані нею функції [317, с. 29-30]. Аналогічно у рішенні 

Європейського суду справедливості від 20 вересня 1998 р. у справі № 31/87 

«Gebroeders Beentjes BV contre État des Pays-Bas» [757] згадується орган, який з 

формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату, але 

визнається суб’єктом, наділеним державними повноваженнями, за умови, що 

його структура та завдання визначаються в законі (причому ці завдання 

віднесені до сфери функціонування держави), правління призначається 

регіональними органами влади, а засади схвалюються органом, визначеним 

главою держави [317, с. 29]. З цього слідує, що у разі дотримання наведених 

умов до публічної адміністрації можуть включатися утворення, які за своєю 

правовою природою не є органами влади, наприклад, суб’єкти делегованих 

повноважень. 

Ведучи мову про питання призначення та суб’єктного складу публічної 

адміністрації за європейськими підходами, слід звернути увагу на те, що 

складові цієї категорії з урахуванням специфіки їхнього правового статусу та 

функціональних обов’язків мають як публічний, так і приватний інтерес. Для 

узгодження цих інтересів Європейський суд з прав людини сформулював 

правило, на підставі якого «належить врахувати справедливий баланс, який має 

бути встановлений між інтересами всього суспільства й інтересами окремої 

людини» [745]. У справі «Бусуйок проти Молдови» визнано допустимим 

застосування різних пріоритетів у захисті окремих категорій осіб [615]. 

Відповідно, публічна адміністрація повинна спиратися на досягнення 

справедливого балансу між наявними конкуруючими інтересами (інтересами 
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окремої людини та суспільства в цілому) [618, 742; 746] (справи «Кіган проти 

Ірландії», «Соренсен і Расмуссен проти Данії», «Хаттон та інші проти 

Сполученого Королівства» та ін.).  

Таким чином, на підставі аналізу формалізованих та неформалізованих 

джерел права Європейського Співтовариства можна стверджувати, що за 

європейською практикою публічна адміністрація охоплює суб’єктів публічного 

права, до яких входять всі види органів, інституцій, установ, організацій 

публічного права, зокрема держава та її органи, органи місцевого 

самоврядування, незалежні публічні підприємства та суб’єкти делегованих 

повноважень, які реалізують компетенцію офіційних органів (під час такої 

діяльності). При цьому, діючи в публічному секторі, публічна адміністрація 

зобов’язана дотримуватися у своїй діяльності балансу між конкуруючими 

публічним і приватним інтересами в механізмі правового забезпечення. 

З огляду на це можна зробити проміжний висновок, що публічною 

адміністрацією в межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави є суб’єкти, що з метою реалізації публічного 

інтересу та досягнення балансу між ним і приватними інтересами інститутів 

громадянського суспільства та бізнесу здійснюють на постійній та/або 

тимчасовій основі функції публічного управління в галузях соціального 

захисту; забезпечення прав на достатній життєвий рівень; на медичну та 

соціальну допомогу; на користування послугами соціальних служб; на 

справедливі, безпечні та здорові умови праці; на охорону материнства 

(насамперед йдеться про таке право працюючих жінок); на отримання 

соціального житла.  

На підставі сформульованих вище позицій доходимо висновку, що 

система суб’єктів публічної адміністрації має наступний вигляд:  

– органи виконавчої влади [20, с. 104];  

– органи влади Автономної Республіки Крим [309, с. 127]; 

– органи місцевого самоврядування [20, с. 104; 309, с. 127]; 

– інші публічні органи: 
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Президент України [20, с. 104; 309, с. 127];  

органи прокуратури у межах позапроцесуальної діяльності [309, с. 128; 

659, с. 8-9];  

органи, які беруть участь в адміністративних правовідносинах переважно 

через свої апарати (наприклад, Апарат та комітети Верховної Ради України) 

[20, с. 104]; 

органи державної влади, які не входять до системи виконавчої влади 

(національні комісії регулювання природних монополій, Служба безпеки 

України тощо) [309, с. 129];  

суб’єкти публічних повноважень із особливим статусом (Національний 

банк України [309, с. 129]; Центральна виборча комісія України [20, с. 104]; 

Рахункова палата України [20, с. 104; 309, с. 127;]);  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини [309, с. 127];  

Рада національної безпеки і оборони України [309, с. 128];  

Представник Президента України в Автономній Республіці Крим [309, с. 

128];  

дипломатичні представництва та консульські установи України, постійні 

представництва України при міжнародних організаціях [309, с. 129], місії 

(ОБСЄ) [309, с. 136]; 

юридичні особи публічного права, які не мають статусу органа публічної 

влади [309, с. 130]: установи (заклади) публічного права [309, с. 161]; фонди 

публічного права [309, с.165]; 

інші суб’єкти при здійсненні ними управлінських функцій на основі 

законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень [309, с. 127], у 

тому числі недержавні організації як суб’єкти приватного права. 

Сформульований перелік суб’єктів публічної адміністрації, так би 

мовити, носить загальний характер, що, як наслідок, змушує нас провести його 

певну адаптацію до потреб даного дослідження. З огляду на це можна 

запропонувати використовувати засадничі положення правового 

екзистенціоналізму як базис для групування публічних суб’єктів, що беруть 
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участь в адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної 

держави. Саме інтенція, на нашу думку, як одна з фундаментальних категорій 

цього підходу, що означає спрямування, рух до мети, дає змогу краще осягнути 

сутність інституційно-функціонального забезпечення адміністративно-

правового механізму у цій галузі. Так, як зазначає А. В. Лаврухін, ідея 

інтенціональності ґрунтується на дескриптивному методі та виявляється в 

якості кореляції онтологічної й епістемологічної перспектив дослідження [273]. 

У зв’язку з цим можна прослідкувати сутнісний вимір інституційної парадигми 

суб’єктів у сфері реалізації концепції соціальної держави на найвищому рівні 

абстрагування з урахуванням відповідних реляційних аспектів, кореляції з 

практичними реаліями та доктринальними обґрунтуваннями. У такому плані 

основоположна для класичної теорії пізнання структура «суб’єкт-об’єкт» 

виводиться на периферію дослідницького інтересу завдяки первинній 

актуальності інтенції та модифікацій суб’єктного складу на основі фундованих 

змін їх інтенціональних структур.  

Специфічна особливість екзистенції в ракурсі наведених вище положень, 

яку виділив Ф. Гайнеманн, полягає у тому, що вона повинна бути «формуючо-

регулятивною». Тут важливе місце займає вибір, який має здійснювати 

екзистенція, за рахунок чого вона формується та саморегулюється. Крім того, 

цей екзистенціальний вибір не є лише якоюсь простою дією чи актом, але 

вибору завжди передує внутрішня зміна. Інакше вона, згідно з Ф. Гайнеманном, 

не зовсім «жива», бо є лише конститутивною, а не регулюючою [764, с. 195]. 

Це означає, що специфіка їхнього правового статусу та характер 

функціональних взаємовідносин між ними мають спиратися на екзистенціальні 

«формуючо-регулятивні» характеристики з урахуванням диференціації та 

спеціалізації іманентних їм структур та аспектів інтенціональних актів у межах 

конкретної онтологічної реальності. У цьому плані діють зв’язок і взаємна 

послідовність переходу від якісних характеристик осіб публічного та 

приватного сектору, що реалізують концепцію соціальної держави, до їх 

функціональних обов’язків та існування як того, у подальшому – до дійсності 
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соціального захисту та практичного втілення компетенції таких суб’єктів, а 

потім до екзистенціальних категорій присутності (Anwesung) і наявності 

(Dasein у його звичному значенні). Саме в таких екзистенціальних правових 

рамках зароджується соціальна дійсність, де суб’єкти, що функціонують у 

межах правового механізму соціальної держави, взаємодіють із суспільним 

буттям. 

З огляду на запропоновані вище підходи інституційний аспект 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

потрібно сприймати через екзистенцію як вектор руху до соціальної держави. У 

цьому сенсі істотну роль відіграють функціональні характеристики таких осіб 

як підстава для їх класифікації (йдеться про застосування компетенції 

суб’єктного складу вказаного механізму як основного типологізуючого 

критерію). Так, на основі принципу поділу влади, закладеному у ст. 6 

Конституції України [248], у системі суб’єктів, задіяних у реалізації концепції 

соціальної держави, необхідно виокремлювати за інституціональним критерієм 

такі складові: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

органи влади Автономної Республіки Крим, фонди публічного права, 

Президента України та інших юридичних осіб публічного права, включаючи 

суб’єктів делегованих повноважень.  

Разом із тим лише шляхом перерахування суб’єктів, задіяних у реалізації 

концепції соціальної держави, неможливо встановити їхню роль у такому 

механізмі. Тому доцільно звернути увагу ще й на їхню компетенцію в цій сфері. 

Ознайомлення з науковою літературою показує, що публічно-владні 

повноваження виражаються в компетенції органів [141, с. 118]. З цього приводу 

існує два підходи тлумачення поняття «компетенція органу»: 1) компетенцію 

визначають як комплекс його прав і обов’язків (повноважень), закріплених у 

законодавстві та спрямованих на реалізацію функцій відповідного органу [141, 

с. 120; 275, с. 101; 517, с. 53; 638, с. 157]; 2) до складу компетенції, крім прав і 

обов’язків, включають також предмети відання та юридичну відповідальність 

[192, с. 342; 382; 596, с. 394]. Разом з тим зазначимо, що наведені вище підходи 
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щодо компетенційних характеристик суб’єктів публічного сектору є тотожними 

за своєю суттю.  

Ми поділяємо позицію про виділення у структурі компетенції як 

повноважень, так і предметів відання органу, але, як слушно зазначає 

Б. М. Лазарєв, «той факт, що при встановленні компетенції органа управління 

вказуються його «предмети відання», не дає … підстав для висновку, нібито 

компетенція охоплює «два складові елементи – предмети відання … і визначені 

повноваження» [275, с. 45]. У цьому плані маємо на увазі те, що кожен 

публічний орган при реалізації концепції соціальної держави в межах предметів 

відання має компетенцію, для практичного втілення якої він наділений 

конкретними повноваженнями. Відповідні органи з урахуванням 

конституційних приписів, зокрема ч. 2 ст. 19 Основного Закону [248], 

зобов’язані діяти виключно в межах «букви» закону та «духу» верховенства 

права. У теорії адміністративного права наголошується на тому, що 

компетенція – це складовий елемент правового статусу органу, тобто 

компетенція публічного органу та його правовий статус співвідносяться як 

частина та ціле. Це твердження ґрунтується на запропонованому 

представниками науки адміністративного права поділі діяльності публічного 

органу на публічно- та приватноправову сфери [141, с. 121-122].  

Зважаючи на викладене, у межах адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави публічні органи можуть здійснювати 

свої публічно-владні повноваження в рамках встановленої компетенції. 

Водночас вони мають право вчиняти і приватноправові правочини з іншими 

учасниками цивільного обороту, що охоплюється приватноправовою сферою 

(суб’єкти публічного сектору виступають учасниками цивільних відносин). 

Відповідно, ці органи мають владну та «невладну» компетенцію в межах свого 

правового статусу. Критерієм для розмежування названих компетенцій є 

правова природа прав і обов’язків цих суб’єктів. Необхідно також враховувати 

той факт, що для публічних органів у сфері соціального захисту компетенція 

відображає їх спеціальний правовий статус. Підтвердження цієї думки ми 
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знаходимо на сторінках наукової літератури, де стверджується, що правовий 

статус державного органу є ширшим поняттям, ніж його компетенція, оскільки 

включає в себе, крім останньої, ще й ті права та обов’язки державного органу, 

які він реалізує в приватноправовій сфері суспільних відносин [264]. Тому 

можна констатувати, що компетенція суб’єктів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави охоплює їх законодавчо 

регламентовані повноваження.  

У цьому контексті потрібно також дати відповідь і на питання, а чи 

можливо запропоновану вище категорію «компетенція» застосовувати до 

недержавних суб’єктів. Так, Д. Бахрах вважає це поняття основною частиною 

правового статусу, яка складається із сукупності саме владних повноважень 

щодо предметів відання та зміст якої поділяється на дві складові: обов’язки і 

права, пов’язані зі здійсненням влади, участю у владних відносинах, у тому 

числі й право видавати певні акти; підвідомчість, правове закріплення кола 

об’єктів, предметів, справ, на які поширюються владні повноваження [49, с. 

178]. На переконання А. Альохіна, це «система повноважень цього органу щодо 

здійснення … влади ... вона містить в собі обов’язок і право виконувати 

визначені завдання та функції...» [31, с. 132]. Ю. Козлов акцентує увагу на 

базовому елементі компетенції – наявності визначеного обсягу юридично-

владних повноважень [10, с. 148]. Отже, з викладеного очевидним є висновок, 

що компетенцією можуть бути наділені виключно суб’єкти, які мають 

публічно-владні повноваження та вступають у відповідні владні відносини. 

Висловлюючи власне ставлення до такого висновку, зазначимо, що з ним ми 

можемо погодитися лише частково. Так, дійсно, категорія «компетенція» у 

переважній більшості випадків застосовується саме для характеристики тих або 

інших суб’єктів публічного права, наділених владними повноваженнями. 

Проте, як було встановлено вище, владні повноваження на тимчасовій основі 

можуть реалізовуватися і суб’єктами делегованих повноважень, як-то 

юридичними особами приватного права або окремими приватними особами. 

Це, як наслідок, означає, що у межах такої делегованої діяльності вони 
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реалізують частину публічно-владної компетенції. Що ж стосується 

приватних осіб, які є лише адресатами соціальних послуг, то вони, зрозуміло, 

ніякою компетенцією не наділяються. Щодо них можна застосувати або 

загальну категорію «правовий статус», або категорію спеціального порядку, 

наприклад, «адміністративно-правовий статус» чи «соціально-правовий 

статус», залежно від того, учасниками якого саме виду правовідносин вони є.  

Отже, зазначимо, що функціональний критерій в межах адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави може бути 

застосований до тих суб’єктів, які відповідають таким сутнісним ознакам: 

структуровані об’єднання людей; здійснюють утвердження та забезпечують 

реалізацію конституційного права людини та громадянина на соціальний 

захист; мають діяти в межах режиму законності [64]. Зауважимо, що для 

органів публічної влади відповідний перелік ознак є ширшим і більш жорстким. 

Доволі чітко на цьому аспекті наголосили В. В. Копєйчиков, М. Н. Марченко та 

інші науковці-теоретики, вказуючи на такі характеристики: формування 

публічних органів відбувається за волею держави, і вони виконують свої 

функції від імені держави; виконання кожним державним органом чітко 

визначених у законодавчому порядку видів і форм діяльності; наявність у 

кожного органу юридично закріплених організаційної структури, 

територіального масштабу діяльності, спеціального положення, яке визначає 

його місце та роль у державному апараті, а також порядок його взаємодії з 

іншими державними органами та організаціями; наділення державних органів 

повноваженнями публічно-владного характеру [193, с. 89; 349, с. 262]. З 

приводу сформульованої позиції ми можемо погодитися з О. І. Кульчицькою у 

тому, що для остаточного відмежування публічних органів від інших суб’єктів 

важливо виділити ще одну їхню суттєву ознаку. Публічні органи, на відміну від 

недержавних організацій та установ, фінансуються за рахунок коштів 

Державного бюджету України [264] або бюджету АР Крим чи місцевих 

бюджетів.  

Ведучи мову про окремих суб’єктів, які реалізують концепцію соціальної 
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держави, насамперед потрібно звернути увагу на органи виконавчої влади з 

урахуванням їхніх інстанційно-предметних характеристик (за ієрархією органів 

і сутністю процедур, які реалізуються на кожному з відповідних щаблів, а 

також за сферами компетенції цих утворень).  

Першим або найвищим суб’єктом у системі органів виконавчої влади є 

Уряд України, який відповідно до п.п. 3, 4 ст. 116 Конституції України 

забезпечує проведення політики у сфері соціального захисту; розробляє і 

здійснює загальнодержавні програми соціального розвитку України [248]. Таке 

формулювання повноважень Уряду у даній сфері у цілому є достатнім, адже 

Конституція України не повинна «сходити» на рівень конкретного. Її сфера – це 

сфера загального.  

Разом з тим для українських реалій найбільш важливим аспектом 

діяльності Уряду, зокрема у соціальній сфері, є питання якості реалізації 

компетенції та довіри. При цьому в країнах північно-західної Європи відомим є 

принцип «негативного парламентаризму», який означає, що уряди окремих 

країн не завжди розраховують на вотум парламентської довіри. Хоча й тут 

парламент має можливість затверджувати програму діяльності уряду, проте на 

початку урядової активності цього не вимагається [528, с. 119]. Для України 

актуальним буде орієнтуватися на те, що Кабінет Міністрів України може 

здійснювати свої повноваження, допоки йому не буде відмовлено в підтримці 

парламентом, який має довести шляхом голосування той факт, що Уряд втратив 

політичну підтримку. 

Зауважимо, що Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади; утворює, реорганізовує та 

ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів 

виконавчої влади [248] (п.п. 9, 9-1 ст. 116 Основного Закону). Аналогічні 

правові норми, а також право Уряду затверджувати положення про центральні 

органи виконавчої влади закріплено в п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» [461]. З викладеного випливає, що в аспекті 
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нормативного забезпечення діяльності підпорядкованих Кабінету Міністрів 

України органів публічної адміністрації потрібно застосовувати передусім ті 

акти, які затвердив вищий орган у цій системі, тобто Уряд. Тому абсолютно 

незрозумілою є ситуація, яку буде охарактеризовано трохи нижче, щодо 

одночасної дії, наприклад, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2015 р. № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної 

політики України» [449] та Указу Президента України від 6 квітня 2011 р. 

№ 389/2011 «Про Положення про Міністерство соціальної політики України» 

[481]. 

У названій сфері Уряд забезпечує виконання Конституції і законів 

України, актів Президента України [248] (п. 1 ст. 166 Основного Закону 

України). Із цього, на перший погляд очевидного та недвозначного 

формулювання, випливає питання про сутність фрази «забезпечує виконання», 

оскільки на рівні ч. 1 ст. 19; п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» згадано ще й Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України, схвалену Верховною Радою України [461]. При цьому в ч. 3 ст. 113 

названо Конституцію та закони України, а також укази Президента України та 

постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та 

законів України, якими керується Кабінет Міністрів України [248] (ідентична 

норма міститься в ч. 1 і ч. 2 ст. 4 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» [461]). Із філологічної точки зору «забезпечувати» означає, зокрема, 

створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; 

захищати, охороняти кого-що-небудь від небезпеки [78, с. 281], а 

«керуватися» – діяти, чинити згідно з чим-небудь, на підставі чогось, залежно 

від чогось [78, с. 425]. По суті, ці формулювання мають синонімічний характер. 

Стосовно ж різного переліку актів, то до 2004 р. вони збігалися, а потім, 

очевидно, положення п. 1 ст. 116 було збережено в тексті Конституції без змін, 

на відміну від ст. 113, яка зазнала змін двічі (у 2004 р. і 2014 р.). Тому доцільно 

узгодити названі акти, умови для реалізації яких, у тому числі в соціальній 

сфері, повинен створювати Уряд (має як керуватися, так і забезпечувати 
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виконання Конституції та законів України, указів Президента України та 

постанов Верховної Ради України, прийнятих на підставі Конституції та законів 

України, а також своєї Програми діяльності). 

На центральному рівні системи органів виконавчої влади, які діють у 

соціальній сфері, перебувають профільне міністерство та інші центральні 

органи виконавчої влади. Зокрема, правовий статус Міністерства праці та 

соціальної політики України регламентовано на рівні двох нормативно-

правових актів: постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. 

№ 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики 

України» [449] та Указу Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389/2011 

«Про Положення про Міністерство соціальної політики України» [481]. 

Зазначена колізія має бути вирішена на користь постанови Уряду, оскільки, як 

було згадано вище, законом надано право саме Кабінету Міністрів України 

унормовувати діяльність центральних органів виконавчої влади. Згідно з п. 1 

Положення про Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. 

№ 423, міністерство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує 

формування та реалізує державну політику, у тому числі у сфері соціальної 

політики, соціального діалогу, соціального захисту, а також організовує 

формування та реалізацію державної політики щодо соціального захисту 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення 

їх житлом [449]. Реалізація повноважень згаданого суб’єкта втілюється через 

нормотворчу діяльність (підп. 1–5 п. 4 Положення про Міністерство соціальної 

політики України від 17 червня 2015 р. [449]); аналіз виконання державних 

соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту (підп. 26 

п. 4 Положення про Міністерство соціальної політики України від 17 червня 

2015 р. [449]); забезпечувальну діяльність зі сприяння створенню умов для 

використання праці громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також із розробки та внесення в 
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установленому порядку пропозиції з питань соціального захисту населення від 

безробіття (підп. 15, 16 п. 4 Положення про Міністерство соціальної політики 

України від 17 червня 2015 р. [449]); координаційні, координаційно-аналітичні 

та координаційно-методичні функції (підп. 6, 8, 9, 53 п. 4 Положення про 

Міністерство соціальної політики України від 17 червня 2015 р. [449]); 

моніторингові функції (підп. 33 п. 4 Положення про Міністерство соціальної 

політики України від 17 червня 2015 р. [449]); інформаційно-аналітичні функції 

(підп. 51 п. 4 Положення про Міністерство соціальної політики України від 

17 червня 2015 р. [449]) та ін. 

Не менш важливим питанням правового положення вказаного 

міністерства є можливість впливати на інституційну складову публічної 

адміністрації шляхом створення підпорядкованих міністерству суб’єктів та 

керівництва діяльністю служб зайнятості, пенсійного забезпечення й 

соціального захисту. 

Разом із тим, зважаючи на зміст наведених повноважень, стає очевидним, 

що вони не можуть бути виконані виключно Міністерством соціальної політики 

України. Для реалізації окремих з них можуть/мають залучатися: Міністерство 

охорони здоров’я України, Міністерство освіти та науки України та інші 

спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади із суміжною 

компетенцією у соціальній сфері. Звідси необґрунтованим вдається включення 

категорії «соціальної політики» до назви лише одного міністерства, бо така 

політика реалізується також і низкою інших суб’єктів. У цьому сенсі корисним 

видається досвід Франції, де міністерства поділяються на три категорії: до 

першої категорії віднесено міністерства, що мають структури, які не залежать 

від політики уряду; до другої – структури яких зі зміною уряду 

трансформуються, шляхом об’єднання або роз’єднання; до третьої –

 міністерства, які мають короткий термін існування чи можуть увійти до складу 

інших міністерств [283, с. 269]. Так, в історичному розрізі на рівні Міністерства 

соціальної політики України (на той час – праці та соціальної політики 

України) було механічно об’єднано Міністерство праці України та 
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Міністерство соціального захисту України. Це є підтвердженням того, що 

відповідне міністерство зараз перебуває у другій категорії, тобто його 

структура трансформується зі зміною уряду, а компетенція стосується питань 

праці та соціального захисту. Натомість поняття соціальної політики, як було 

нами описано в попередньому розділі, має більш широкий зміст.  

З огляду на це доцільно або розширити компетенцію Міністерства 

соціальної політики України в аспекті включення до його повноважень питань 

забезпечення права на достатній життєвий рівень, на медичну та соціальну 

допомогу, на користування послугами соціальних служб, або перейменувати 

його відповідно до наданих повноважень у «Міністерство соціального захисту 

України». До того ж для утвердження провідної ролі названого міністерства в 

системі органів виконавчої влади функції формування державної політики в 

соціальній сфері мають бути закріплені виключно за ними, як це зроблено, 

наприклад, у Польщі, Угорщині, Чеській Республіці [178, с. 59; 579, с. 162-163; 

756]. Коли ж за формування будь-якої політики, включаючи соціальну, 

відповідають інші суб’єкти, то це перешкоджає ефективному функціонуванню 

виконавчої гілки влади. При цьому за реалізацію соціальної політики повинно 

відповідати не профільне міністерство, а інші центральні та підпорядковані їм 

регіональні і місцеві органи влади, які й наділені конкретними повноваженнями 

для виконання такої функції. У Міністерства соціальної політики України 

повинні залишатися суто координаційні та контрольно-наглядові важелі впливу 

на таких суб’єктів. У зв’язку з цим потрібно внести відповідні зміни до п.п. 1, 4 

Положення про Міністерство соціальної політики України та Положень про 

відповідні органи. Доцільно також ввести посаду державного секретаря для 

розробки шляхів практичного втілення ініціатив міністра у соціальній сфері, 

забезпечення верховенства права, законності та наступництва в діяльності 

всього міністерства. 

У контексті зроблених вище пропозицій зазначимо, що у сфері реалізації 

соціальної політики діють центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-
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прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України, а саме: 

Державна служба України з питань праці, Державна служба зайнятості України, 

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, Державна 

інспекція України з питань праці. При цьому, зважаючи на їхній правовий 

статус у вигляді служб та інспекції, ці органи серед своїх першочергових 

завдань при реалізації концепції соціальної держави мають передбачати 

питання надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду 

(контролю) у цій сфері. У такому ракурсі доволі чітко сформульовано 

компетенцію та правовий статус Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, яка згідно з 

Положенням про неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

10 вересня 2014 р. № 416, реалізує державну політику у сфері соціального 

захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та 

професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з 

військової служби, та учасників антитерористичної операції, в межах своїх 

повноважень державну політику у сфері волонтерської діяльності [144]. На 

жаль, це один із небагатьох прикладів вдалого нормативного забезпечення в 

галузі реалізації концепції соціальної держави. Інші приклади носять переважно 

негативний характер. Зокрема, нині у системі центральних органів виконавчої 

влади, наділених компетенцією з реалізації соціальної політики, спостерігається 

незрозуміла ситуація з регламентацією та розподілом функціональних 

обов’язків відповідних органів із питань праці та зайнятості. Так, виконання 

функцій соціального захисту на випадок безробіття віднесено як до компетенції 

Державної служби України з питань праці (п. 1 Положення про Державну 

службу України з питань праці [448]), так і до сфери відання Державної служби 

зайнятості (п. 1 Розділу ІІ Положення про державну службу зайнятості. Щодо 

другого з названих органів питання регламентації правового статусу є вкрай 

неузгодженим: діють два Положення, затверджені не Урядом України, а 

Президентом [428] і Міністерством соціальної політики України [447]). У 

розвиток цього потрібно зазначити також, що органи державної служби 
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зайнятості мають свою систему: а) Державний центр зайнятості Міністерства 

праці та соціальної політики України; б) центри зайнятості Автономної 

Республіки Крим, областей, Київські та Севастопольські міські, районні, 

міськрайонні, міські та районі в містах; в) центри організації професійного 

навчання незайнятого населення; г) центри професійної орієнтації населення; 

д) інспекції з контролю за додержанням законності про зайнятість населення 

[64]. 

Не вдаючись до детального аналізу компетенції Державної служби 

України з питань праці та Державної служби зайнятості, наголосимо на 

дублюванні повноважень цих суб’єктів, а тому вважатимемо за необхідне 

утворити єдиний орган у цій сфері – Державну службу України з питань праці 

та зайнятості, що дасть змогу оптимізувати систему органів виконавчої влади, 

ефективно й оперативно вирішувати першочергові та поточні проблеми, 

надавати якісні адміністративні послуги у сфері соціального захисту.  

Принагідно зазначимо, що контрольно-наглядовими повноваженнями у 

названій сфері наділена і Державна інспекція України з питань праці згідно з 

абз. 2 п. 1 Положення про неї [480]. Одразу ж постає питання про те, чому 

видавцем акту, яким затверджено Положення про Державну інспекція України 

з питань праці, є Президент України, а не Уряд, як це передбачено в п. 6 ч. 1 

ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [461]. Відтак, 

неможливо встановити порядок здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері зайнятості. Йдеться про ситуацію, коли перевіряється додержання 

суб’єктами приватного права вимог законодавства з питань соціального захисту 

на випадок безробіття. Ми дотримуємося підходу, що з огляду на компетенцію 

вказаного вище контролюючого органу, очевидно, його повноваження можуть 

поширюватися й на описаний вище випадок. Водночас необхідно зважати на 

той факт, що як такого центрального органу виконавчої влади з такими 

контрольно-наглядовими повноваженнями не існує. Тим не менше, саме 

держава в особі уповноважених органів має контролювати та здійснювати 

нагляд щодо діяльності суб’єктів приватного та публічного сектору в 
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соціальній сфері з метою оцінки ефективності та якості відповідних процедур і 

форм, надання соціального захисту. Тому бажано усунути вказані вище 

неузгодженості шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка 

регламентуватиме порядок публічного правонаступництва Державної інспекції 

України з питань праці новоствореному органу – Державній інспекції зі 

соціальних питань, що здійснюватиме контрольно-наглядові повноваження при 

реалізації всього спектру державної соціальної політики. 

Що ж до місцевого рівня публічної адміністрації у сфері реалізації 

концепції соціальної держави, то тут проблемним залишається питання 

розмежування компетенції місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування, навіть незважаючи на існування двох профільних 

законів, які, до речі, цю проблему лише загострюють. Так, зокрема, у ст. 23 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [466] і в ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [465] містяться майже 

однакові положення про повноваження вказаних органів у сфері соціального 

захисту населення: здійснення соціального захисту інвалідів (п.п. 1, 4, 8 ч. 1 

ст. 23 і підп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 34 відповідно), багатодітних сімей (п. 1 ч. 1 ст. 23 і 

підп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 34 відповідно), обслуговування соціально незахищених чи 

малозабезпечених громадян (п. 2 ч. 1 ст. 23 і підп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 34 

відповідно), функціонування закладів соціального захисту населення, у тому 

числі будинків-інтернатів, побутового обслуговування (п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 23 і 

підп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 34 відповідно). До того ж у виконанні наведених та інших 

функцій задіяні й управління праці та соціального захисту населення, що 

підпорядковуються як місцевим органам виконавчої влади, так і органам 

місцевого самоврядування, через що неможливо встановити конкретний орган, 

відповідальний за реалізацію концепції соціальної держави.  

На основі конституційних засад правового регулювання місцеві державні 

адміністрації на відповідній території забезпечують виконання державних і 

регіональних програм соціально-економічного розвитку, реалізацію інших 

наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень 
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[248] (п.п. 3, 7 ст. 119 Основного Закону). Тобто, не можна вважати, що 

Конституція відводить місцевим державним адміністраціям лише право на 

діяльність із реалізації програм у соціальній сфері – невичерпний перелік 

повноважень дає змогу виконувати й інші функції. Разом з тим, як зазначають 

В.Г. Бульба, В.В. Говоруха, А.Є. Тамм, слід зазначити неефективну організацію 

взаємодії між місцевими державними адміністраціями різних рівнів. Районний 

рівень є достатньо слабким для проведення ефективної державної політики. 

Крім того, контрольні функції районної державної адміністрації обмежені лише 

містами районного значення, селами, селищами. Щодо міст обласного 

значення, то передбачена Конституцією контрольна функція місцевих 

державних адміністрацій практично не застосовується ні з боку обласної 

державної адміністрації, ні з боку районної державної адміністрації [612]. 

Основна проблема при цьому полягає у відсутності належних правових 

процедур здійснення державного контролю в соціальній сфері. Тому необхідно 

покращити організаційні аспекти взаємодії на різних рівнях місцевих 

державних адміністрацій і детально визначити механізм проведення 

державного контролю в галузі соціального захисту, орієнтуючись на 

функціональні та змістовні характеристики цього процесу. 

На стан реалізації концепції соціальної держави місцевими органами 

виконавчої влади впливають і питання фінансового забезпечення. Ці органи не 

мають можливості здійснювати вплив на бюджетний процес на місцевому рівні 

та не володіють достатньою фіскальною автономією, що не сприяє 

ефективному використанню ними приватноправових інструментів діяльності 

публічної адміністрації, пов’язаних із наданням публічної допомоги в галузі 

соціального захисту. До того ж є проблема з матеріальним забезпеченням 

надання публічних соціальних послуг. Так, зберігається тенденція щодо 

утримання приміщень суб’єктами публічної адміністрації, не уповноваженими 

на здійснення соціального захисту. З огляду на це публічній адміністрації 

місцевого рівня в соціальній галузі не вистачає приміщень для виконання 

повноважень із реалізації концепції соціальної держави стосовно надання 
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окремих соціальних послуг. Це також збільшує бюджетні витрати та ускладнює 

укладення договорів оренди об’єктів мережі таких бюджетних установ із 

суб’єктами підприємницької діяльності, які причетні до реалізації концепції 

соціальної держави.  

З приводу сформульованої позиції зазначимо: ми можемо погодитися з 

В. Куйбідою у тому, що до проблем у функціонуванні місцевих державних 

адміністрацій з питань надання соціального захисту можна ще віднести 

недосконалу систему державної служби взагалі; незабезпеченість паритетних 

засад у відносинах особи з місцевими органами виконавчої влади; низьку 

ефективність суспільних реформ, зокрема у сфері соціального захисту, що 

призвело до зростання тіньової економіки та корупції [262]. У цьому сенсі 

необхідно деполітизувати та підвищити відкритість і прозорість діяльності 

місцевих державних адміністрацій; на основі принципу територіальності, 

здійснити «горизонтальну» перебудову їх системи не за критерієм механічного 

утворення за адміністративно-територіальними одиницями, а з урахуванням 

кількості населення, соціальних потреб та інтересів у межах конкретного 

регіону, інфраструктурних питань; раціоналізувати з урахуванням 

особливостей регіонального розвитку систему цих органів публічної 

адміністрації в аспекті використання їхніх спільних зусиль; оновити процедури 

розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між ними; підвищити 

стандарти надання соціальних послуг. 

Натомість органи місцевого самоврядування в частині реалізації 

концепції соціальної держави являють собою фундаментальну ланку в 

гарантуванні демократичних засад державного устрою з метою задоволення 

потреб та інтересів локального характеру та представництва спільних 

публічних інтересів громади, а також вирішення проблем місцевого значення. 

До таких видів органів на підставі адміністративно-територіального устрою 

належать сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та виконавчі органи 

рад; сільські селищні, міські, районні в місті ради, інші органи самоорганізації 

населення; сільський, селищний, міський голова (згідно зі ст.ст. 133, 140 
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Конституції України [248]; ч. 1 і ч. 2 ст. 10; ч. 1 ст. 11; ч. 3 ст. 11; ч. 1 ст. 14 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [465]; положеннями 

Закону України «Про органи самоорганізації населення» [471]). Причому 

доречними в ракурсі участі цих органів у здійснення соціального захисту 

виглядають слова Р.С. Мельника та В.М. Бевзенка з приводу того, що 

відносини підпорядкування для їх системи не притаманні, а проявами 

діяльності публічної адміністрації є самоврядне управління, укладання та 

виконання адміністративних договорів, сервісно-обслуговуюча діяльність 

(надання адміністративних послуг), загальноорганізаційна діяльність –

 внутрішні та зовнішні відносини [309, с. 154 ]. По суті, має місце ситуація, 

коли навіть без імперативного підпорядкування органів місцевого 

самоврядування один одному ці самоврядні представницькі органи через 

реалізацію концепції соціальної держави сприяють формуванню спроможної та 

незалежної територіальної громади, вирішуючи в межах Конституції і законів 

України питання місцевого значення, пов’язані з її публічними інтересами. 

Підтвердження цієї думки можна знайти в практиці Конституційного Суду 

України, наприклад, у рішенні від 1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010 [538]. 

Принагідно зазначимо, що органи місцевого самоврядування 

затверджують програми соціально-економічного розвитку і контролюють їх 

виконання (територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування, обласні та районні ради); 

затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного 

бюджету для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних 

засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних 

програм, і контролюють їх виконання (обласні та районні ради); вирішують 

інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції 

(територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування, обласні та районні ради) (відповідно 

до ст. 143 Конституції України [248). На підставі ж легального (законодавчого) 

критерію, передбаченого в ч. 1 ст. 10 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», вказані суб’єкти свої функції мають здійснювати 

від імені та в інтересах відповідних територіальних громад [465]. Наприклад, 

Ю.Д. Юрченко, досліджуючи викладені питання, встановив, що формування 

моделі системи управління соціальним захистом населення на регіональному 

рівні за роки незалежності України, досвіду Миколаївської, Харківської та 

Львівської областей дали можливість сформувати новий підхід до організації 

управління соціального захисту населення в регіоні, який включає, зокрема, 

підрозділи виробничого забезпечення соціального захисту населення – центри 

соціального захисту населення при виконкомах сільських та селищних рад, 

центри у віддалених мікрорайонах міст. Така модель управління органічно 

вписується в ринкову економіку і значно посилює контрольні функції за 

реалізацією державної політики в цілому, а не лише своєї безпосередньої 

функціональної діяльності [724].  

Життєздатною в цьому плані виглядає позиція І.С. Гриценка та 

В.Б. Авер’янова, пов’язана з тим, що такі органи наразі зберігають важливе 

значення при реалізації функцій «публічно-сервісного» спрямування. Тому 

характерною ознакою їхньої діяльності є забезпечення реалізації та захисту 

прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у їхніх стосунках із 

органами публічної влади [4; 125]. У розрізі ст. ст. 140, 142–145 Основного 

Закону [248] і практики діяльності названих суб’єктів необхідно вказати, що 

їхня роль стосується виконання регіональних і місцевих програм, вирішення 

питань соціального захисту, представлення інтересів громад у цій галузі. Тобто, 

органи місцевого самоврядування мають публічні повноваження в частині 

програмного та іншого соціального захисту, набуваючи статусу учасника 

адміністративних правовідносин внутрішнього та зовнішнього спрямування. 

Важливим чинником при цьому є їхня спроможність набувати активного 

статусу в цих відносинах, але з урахуванням територіальних обмежень: на 

підставі легального критерію можуть вступати в названі відносини в соціальній 

сфері лише в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Цей 

аспект, а також нераціональне використання ресурсів, недостатній рівень 
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доступності та якості публічних соціальних послуг є недоліками нинішньої 

системи правової регламентації процесу надання соціального захисту. 

Спираючись на наведені положення, засадничою характеристикою модернізації 

системи місцевого самоврядування щодо управління соціальним захистом 

населення є децентралізація діяльності всіх місцевих суб’єктів публічного 

сектору при одночасному збереженні багаторівневої вертикалі публічного 

управління, повноцінне запровадження доступної адресної соціальної 

допомоги, зумовленої соціальними запитами незахищених чи малозабезпечених 

верств населення (потрібно враховувати характеристики кожної конкретної 

особистості як члена соціуму, її майновий стан).  

Зважаючи на вказані вище особливості місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування і пропозиції щодо вдосконалення їхнього 

функціонального забезпечення, наголосимо, що навряд чи успішним виявиться 

реформування цих суб’єктів окремо. Єдиним правильним шляхом у такому 

контексті буде комплексне та системне оновлення всієї системи органів 

публічної адміністрації на місцевому рівні за умови здійснення децентралізації 

та залишення на місцях як представників від державної влади, так і від 

місцевого самоврядування. На думку М.Я. Сидора, для прикладу: у країнах 

континентальної правової системи, як правило, на місця призначаються 

представники уряду (префекти, супрефекти, бургомістри), завдання яких 

полягає у виконанні державних функцій і нагляді за законністю в діяльності 

органів місцевої влади [586]. В Аналітичній доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень «Взаємодія органів державної влади та місцевого 

самоврядування у межах нової системи територіальної організації влади в 

Україні» при аналізі цієї ж правової системи, до якої, до речі, входить Україна, 

в аналогічний спосіб передбачається співіснування місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування на регіональному та 

подекуди субрегіональному рівнях, коли державні адміністрації можуть 

здійснювати прямий чи непрямий вплив на діяльність органів місцевої 

публічної влади [81].  
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Як приклад можна назвати японську модель, специфіка організаційної 

побудови місцевої влади в якій, як вдало ілюструє П. Ворона, зумовлена 

підвищенням управлінських спроможностей місцевих органів влади під 

контролем центрального уряду. Лише тоді можна передавати їм повноваження 

та засоби їх реалізації, але тільки в разі, якщо такої реформи захочуть 

громадяни [89]. На нашу думку, ця теза є універсальною для всіх молодих 

демократій, куди входить і Україна. У нашому правовому полі, де оптимізація 

органів влади не принесла очікуваних покращень, командно-управлінські 

методи вже давно віджили своє, орієнтиром для оновлення системи публічної 

адміністрації на місцевому рівні може бути формування координаційних рад із 

питань взаємодії між місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування, використання публічних договірних інструментів –

 взаємних договорів між цими органами щодо узгодження взаємних прав та 

обов’язків і порядку вирішення компетенційних спорів, у тому числі при 

наданні соціального захисту. Для цього необхідно внести відповідні зміни до 

Законів України «Про місцеві державні адміністрації» і «Про місцеве 

самоврядування в Україні», провести адміністративно-територіальну реформу з 

метою врахування публічних інтересів громади при формування нового поділу 

на адміністративно-територіальні одиниці. У такому випадку пропонуємо вести 

мову про взаємозмінюваність і взаємодоповнюваність компетенції місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах 

соціальних функціонально-територіальних одиниць за якісними ознаками 

першочергових і поточних, загальних і спеціальних соціальних послуг, які 

надаються публічною адміністрацією на місцевому рівні (без прив’язки до 

адміністративно-територіального поділу України), коли здійснюється тісна 

співпраця між вказаними органами. 

У цьому розрізі необхідно звернути увагу також і на той факт, що 

згаданими двома системами публічних суб’єктів система останніх не 

вичерпується. Зокрема, у частині реалізації концепції соціальної держави згідно 

з п. 5 ч. 1 ст. 138 Конституції України [248], п. 12 ч. 1 ст. 18 Конституції 
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Автономної Республіки Крим [446] до відання органів влади Автономної 

Республіки Крим належить розроблення, затвердження та реалізація програм 

Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного розвитку – на 

підставі загальнодержавних програм. Звідси засадничим аспектом 

функціонування цих органів є орієнтація на програмно-забезпечувальну 

діяльність, у рамках якої виконуються конкретні заходи щодо соціального 

захисту. При цьому, відповідно до ст. 31 Закону України «Про Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим», Рада міністрів Автономної Республіки Крим у 

сфері праці та соціальної політики в названій сфері діє через окреме 

республіканське міністерство – Міністерство соціальної політики Автономної 

республіки Крим [486]. Принагідно, зважаючи на відсутність прямої 

законодавчої норми щодо компетенції Автономної Республіки Крим із 

формування та реалізації соціальної політики в межах своєї автономії, 

необхідно деталізувати на рівні закону порядок виконання такої компетенції 

Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим. Інакше має 

місце прогалина в праві, за якої відповідний вищий орган у системі суб’єктів 

публічної адміністрації, які реалізують концепцію соціальної держави в 

Автономній Республіці Крим, діє всупереч конституційним приписам про межі, 

підстави та спосіб здійснення повноважень, що мають бути чітко й однозначно 

конкретизовані в законі. 

У цьому плані інтерес для нас являють собою і положення ч. 1 ст. 20 

Конституції Автономної Республіки Крим, де передбачено існування 

Постійного представництва Автономної Республіки Крим у столиці України 

місті Києві, а також представництва з питань соціального та іншого 

співробітництва в регіонах, для реалізації угод, укладених з ними Автономною 

Республікою Крим у межах своєї компетенції [446]. Виходячи зі змісту 

наведених правових норм, перспективним напрямом подальшого 

вдосконалення публічного управління в частині виконання завдань із 

соціального захисту в Автономній Республіці Крим є покращення 

інструментальної бази у вигляді адміністративних договорів і 
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приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації, а також 

законодавче закріплення форм і процедур у межах взаємодії між органами 

влади Автономної Республіки Крим та іншими суб’єктами, задіяними в 

реалізації концепції соціальної держави. 

Принциповим аспектом розмови про суб’єктів, що беруть участь у 

здійсненні соціального захисту, є також і визначення правового статусу фондів 

публічного права, таких як Пенсійний фонд України, Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням, Фонд соціального 

захисту інвалідів. Вивчення сучасної юридичної літератури показує, що ці 

органи мають такі особливості: є неприбутковими, організаційними, 

державними або самоврядними утвореннями зі статусом юридичної особи; 

існують поза системою органів державної влади, не належать до жодної з 

існуючих гілок влади; є спеціалізованими фінансовими установами; діяльність, 

статус, структура таких фондів урегульована нормами публічного 

(адміністративного) законодавства; накопичують, розподіляють, 

перерозподіляють і виплачують грошові кошти (мета: компенсація втрат, яких 

зазнали фізичні особи особливих категорій – особи з професійним або іншим 

захворюванням, частково або повністю непрацездатні особи; грошова допомога 

особам із обмеженими фізичними можливостями; соціальний захист осіб, які 

втратили роботу) [309, с. 166-167]. 

Зазначимо, що ці інституції в галузі соціального захисту мають різний 

правовий статус, який варіює від центрального органу виконавчої влади щодо 

Пенсійного фонду України та урядового органу державного управління щодо 

Фонду соціального захисту інвалідів до недержавного статусу інших із 

названих інституцій. Їхня діяльність може спрямовуватися та координуватися 

через Міністерство праці та соціальної політики України (Пенсійний фонд 
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України), вони можуть діяти в складі цього міністерства (Фонд соціального 

захисту інвалідів), бути незалежними учасниками відносин із соціального 

захисту, які отримують позабюджетне фінансування (Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням).  

Висловлюючись з приводу наведених позицій, зазначимо, що в діяльності 

вказаних фондів публічного права в Україні є значні недоліки, пов’язані як з 

недосконалістю системи соціального захисту, так і з організаційно-

інституційними та функціональними характеристиками цих органів. Із першою 

з названих проблем (недосконалим характером системи пенсійного 

забезпечення) найчастіше стикається Пенсійний фонд України, але необхідно 

враховувати й вузьковідомчий підхід законодавця до діяльності цього органу, 

що з функціональної точки зору унеможливлює належну реалізацію цим 

суб’єктом своєї компетенції. Із приводу проблеми організаційно-інституційного 

характеру в діяльності фондів публічного права висловилися А.М. Якимова та 

В.А. Горб, демонструючи проблеми реєстрації платників страхових внесків до 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: не всі 

приватні підприємства та підприємці – фізичні особи реєструються у 

виконавчих дирекціях відділень за місцем державної реєстрації чи проживання, 

тим самим уникаючи сплати обов’язкових внесків та ігноруючи відшкодування 

соціальних виплат [728]. У цьому ракурсі варто зазначити, що Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань також має аналогічну проблему, оскільки не наділений правом 

розробляти національні, галузеві та регіональні програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але зобов’язаний 

фінансувати профілактичні заходи, визначені цими програмами. Основні 

ризики пов’язані з тим, що відповідний фонд не може впливати на обсяг 
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фінансових ресурсів, а тому без активної його участі в розробці відповідних 

програм можливе ігнорування реальної спроможності вказаного суб’єкта 

виконати поставлені перед ним обов’язки.  

Що стосується вдосконалення діяльності визначених вище фондів, то тут 

варто наголосити на такому. Вкрай важливо для належного виконання 

концепції соціальної держави створити умови для перетворення Пенсійного 

фонду України на самоврядну неприбуткову організацію, що сприятиме 

встановленню партнерства між державою та громадянським суспільством, 

дасть змогу залучити більші кошти на реалізацію соціальної політики. Після 

запровадження такої зміни в статусі Пенсійного фонду України можна перейти 

до процесу модернізації функціонування всіх вказаних фондів публічного 

права: необхідно практично реалізувати основоположні стратегічні орієнтири 

соціальної політики шляхом встановлення ефективного розподілу та 

перерозподілу повноважень і динамічної соціальної рівноваги. У такому 

випадку потрібно погодитися з О. Крентовською в тому, що така рівновага в 

сучасному західному суспільстві залежно від характеру соціальної моделі може 

досягатися на основі більшої або меншої ролі держави, більшої чи меншої 

«ліберальності» соціальної політики, але в рамках діапазону ефективності 

соціальної політики [259].  

Тобто, перспективними напрямами можуть стати нові механізми 

взаємодії цих фондів між собою та з іншими складовими публічної 

адміністрації, приватним сектором, модернізація ролі соціальної держави та 

зміщення акценту на спеціальні моделі соціальної політики (орієнтуватися 

потрібно на «бісмарківську модель», за якої надання соціального захисту 

повинно йти насамперед не від держави, а від незалежних фондів, приватних 

структур). З огляду на це ми схиляємося до необхідності гарантувати та 

регламентувати реальну незалежність і самокерованість фондів публічного 

права в Україні, орієнтацію на інституційно-функціональний аспект 

соціального захисту в частині узгодження публічного інтересу та потреб 

суспільства в соціальних послугах відповідного змісту та рівня якості; 
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розробити відповідні регіональні й місцеві програми у межах соціальних 

функціонально-територіальних одиниць. Правові рамки в цьому випадку 

повинен визначати прагматичний критерій, орієнтований на нагальні 

соціально-економічні виклики та запити, реальні можливості публічної 

адміністрації та суб’єктів приватного права. 

Орієнтиром при цьому може бути досвід провідних світових спеціальних 

соціальних фондів, зокрема, SITRA (Фінляндія), Естонського фонду розвитку 

Argengufond (Естонія), Фонду соціальних інвестицій підприємств 

(Великобританія), Парку соціальних інновацій від DENOKINN (Іспанія), 

Національного інституту соціальних інновацій (Нідерланди). Наприклад, парк 

соціальних інновацій в Іспанії взагалі вважається «соціально орієнтованою 

силіконовою долиною», де забезпечено умови для створення нових соціальних 

підприємств з доступом до навчання та наставництва. Простежується й тісний 

взаємозв’язок цих фондів із владою: SITRA підконтрольний парламенту 

Фінляндії, Парк соціальних інновацій отримує підтримку уряду та місцевих 

органів влади Іспанії [748, с. 69-71]. Усі вказані фонди є незалежними, 

інноваційно орієнтованими та мають високий рівень матеріально-фінансового 

забезпечення (бюджет, як правило, поповнюється учасниками приватного 

сектору економіки).  

На основі наведених світових практик доцільно модернізувати діючу в 

Україні систему фондів публічного права за такими характеристиками: 

інноваційна орієнтація (запровадження інновацій при наданні соціальних, 

насамперед медичних послуг, під час здійснення соціального захисту; 

використання новітніх інформаційних технологій у діяльності фондів та 

сервісний характер виконуваних функцій); нагромадження капіталу (залучення 

венчурних інвестицій, фінансування від суб’єктів приватного права, а саме: 

приватних корпорацій, некомерційних структур, соціальних підприємств, а 

також внесків працівників соціальної сфери); міжнародна перспектива 

(налагодження механізмів довгострокової взаємовигідної співпраці з 

міжнародними компаніями й асоціаціями); інтеграція з навчально-науковою 
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сферою (створення Інституту соціальних інновацій для професійно-наукового 

забезпечення розвитку фондів публічного права в соціальній сфері та 

проведення спеціальної підготовки молодих фахівців). 

Наступним кроком нашого дослідження, як було анонсовано вище, має 

стати з’ясування специфіки правового становища органів, які гарантують 

додержання конституційного права на соціальний захист і забезпечують захист 

порушених, невизнаних, оспорюваних соціальних прав, свобод чи інтересів. До 

суб’єктів, відповідальних за реалізацію функціональних обов’язків 

гарантаційної спрямованості, належить Президент України. У ст. 106 

Конституції України [248] наведено невичерпний (він невичерпний лише в цій 

статті, але обмежується компетенцією, встановленою в Конституції) перелік 

повноважень цього органу. У сфері соціального захисту основна роль глави 

держави полягає в гарантуванні відповідних прав, нормативному забезпеченні 

названої діяльності через видання указів і законодавчу ініціативу, реалізації 

кадрової так контролюючої функцій. Водночас, незважаючи на те, що на 

підставі ст. 102 Основного Закону України Президент України є гарантом 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [248], 

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції України також 

вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина [248] 

(п.п. 1, 2 ст. 113 Конституції). Тобто, на конституційному рівні містяться норми 

про повноваження глави держави та уряду, що збігаються, а тому необхідно 

розробити стратегію конструктивної взаємодії між ними з метою реалізації 

єдиної державної соціальної політики.  

Іншою важливою проблемою правового статусу Президента України 

щодо здійснення соціального захисту та в межах інших його повноважень є 

відсутність законодавчого акта, який би визначав її сутність та особливості. У 

межах Основного Закону неможливо передбачити всі аспекти процедурної 

складової в цій сфері, а також порядок її реалізації. При цьому, як вказує 

О.О. Іванець, наприклад, у Франції названі питання вирішуються в органічному 

законі, який конкретизує відповідні повноваження. Водночас його існування 



225 
 

встановлює особливий порядок внесення змін до цього закону порівняно зі 

звичайними законами [204]. Саме тому вкрай потрібен органічний закон, який 

би визначив ефективний механізм забезпечення главою держави автономності 

одна від одної гілок влади та здійснення ним своїх повноважень, зокрема у 

соціальній сфері. Ці зміни в межах існуючої гібридної форми правління в 

Україні повинні спиратися на полікратичні засади демократичного характеру 

переформатування повноважень органів влади з дотриманням принципу 

стримувань і противаг, створення балансу між інтересами влади на вищому, 

центральному та місцевому рівнях. Роль Президента в цьому процесі повинна 

зумовлюватися пріоритетом «дбати про свободу Українського народу», яка 

включає і його соціальні інтереси та потреби. 

Говорячи більш докладно про суб’єктів, які реалізують концепцію 

соціальної держави, зазначимо, що на рівні доктрини нерідко застосовується 

підхід, відповідно до якого йдеться ще й про недержавні організації, що 

забезпечують конституційне право на соціальний захист, серед яких слід 

назвати суб’єктів громадянського суспільства, які мають загальну і спеціальну 

компетенцію: до суб’єктів загальної компетенції можна віднести органи та 

посадових осіб місцевого самоврядування; політичні партії; громадські 

організації, а до недержавних організацій зі спеціальною компетенцією –

 недержавний пенсійний фонд; недержавні страхові організації [64]; біржу 

праці та ін. [48, с. 38]. Ми категорично не можемо погодитися з такою позицією 

ні щодо формулювання узагальнюючого терміна для суб’єктного складу 

учасників відносин із реалізації концепції соціальної держави, ні щодо його 

складових елементів. Так, поняття «недержавні організації» має доволі вузький 

зміст, оскільки стосується саме організацій, які реалізують концепцію 

соціальної держави в недержавному секторі. До того ж органи місцевого 

самоврядування не є елементом громадянського суспільства – це елемент 

системи публічної влади Разом з тим нещодавно стало посилюватися значення 

«приватних установ соціальної роботи» – некомерційних громадських установ 

в галузі надання соціальних послуг (домінує організаційний аспект, орієнтація 



226 
 

на добровільний самоорганізуючий характер функціонування). Звідси більш 

адекватним видається застосування до осіб, які здійснюють соціальний захист, 

такої узагальнюючої категорії, як «суб’єкти приватного соціального права». До 

учасників недержавного сектору, які беруть участь в адміністративно-

правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави, необхідно 

віднести суб’єктів делегованих повноважень – інститути громадянського 

суспільства в частині суб’єктів приватного соціального права, що реалізують 

діяльність загального або спеціального спрямування (громадських, благодійних 

і релігійних організацій, біржі праці, страхових компаній, компаній з 

управління активами, недержавних пенсійних фондів, брокерів і банківських 

установ); представників бізнесу. 

Аналіз досяжної для ознайомлення літератури дає змогу зробити 

висновок, що інститути громадянського суспільства, оскільки йдеться про 

громадськість як суб’єктів приватного соціального права, що реалізують 

діяльність загального спрямування, є організаціями недержавного сектору. На 

підставі ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» громадським 

об’єднанням є добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема, соціальних інтересів [424]. Серед прикладів можна 

назвати громадську неприбуткову організацію «Оселя» як спільноту 

взаємодопомоги в рамках всесвітнього руху допомоги бездомним «Емаус»; 

громадську організацію «Для спільної справи», що з’явилася як волонтерська 

ініціатива. До речі, у п. 6 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність 

та благодійні організації» встановлено, що сферами благодійної діяльності є 

соціальний захист, соціальні послуги і подолання бідності, а згідно з ч. 2 ст. 11 

на працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальний захист 

[414]. При цьому можуть створюватися громадські організації для 

представлення інтересів окремих категорій осіб (зазвичай дискримінованих) з 

питань їх соціальних потреб та інтересів. Наприклад, у розділі ІІІ Закону 
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України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

регламентовано особливості створення та функціонування громадських 

організацій інвалідів, з урахуванням думки яких відповідно до ст. 9 цього ж 

Закону центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень можуть 

звертатися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вдосконалення 

законодавства з проблем інвалідності, сприяють розвитку співробітництва 

державних і громадських організацій з іноземними країнами з питань 

соціальної захищеності інвалідів [473]. Важливою є і роль релігійних 

організацій у здійсненні соціального захисту. Так, у їх власності можуть бути 

об’єкти соціального та добродійного призначення (ч. 2 ст. 18 Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» [490]), а в ст. 28 регламентовано 

право на соціальний захист громадян, які працюють у релігійних організаціях 

та створених ними підприємствах і закладах [490]. 

При цьому варто звернути увагу на трансформацію ролі громадських, 

благодійних і релігійних організацій як суб’єктів приватного соціального права, 

що реалізують діяльність загального спрямування. Наприклад, Engineers without 

borders (EWB) Australia – громадська організація – один із переможців проекту 

Google Impact Challenge Australia, яка наполягає на тому, що знання техніки та 

мистецтва мають належати кожному, незалежно від його соціального й 

фінансового статусу. Ідея одного з проектів полягає у встановленні спеціально 

спроектованих біотуалетів, які розкладають відходи, що допоможе підвищити 

рівень санітари у всіх країнах, де це необхідно [694]. Повністю погоджуємося з 

Р. Дзундзою в тому, що громадський сектор спроможний сьогодні взяти на себе 

значну частину функцій із надання соціальних послуг для населення. 

Законодавство гарантує право недержавним організаціям брати участь на ринку 

соціальних послуг, залучати бюджетні кошти для такої діяльності й отримувати 

плату за послуги. Це означає, що соціальні послуги можуть бути предметом 

купівлі-продажу, а система соціальних послуг розвиватиметься за законами 

ринкових відносин [149]. З огляду на викладене серйозні перспективи 

поліпшення правового становища таких учасників відносин соціального 
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захисту в Україні вбачаються в нормативному вдосконаленні процедур у цій 

сфері, зокрема, тендерних закупівель соціальних послуг, безпосереднього 

адресного надання соціальних послуг у межах громади з орієнтацією на 

створення умов для самостійного вирішення своїх проблем соціально 

незахищеними верствами населення через опанування трудових навичок, які 

користуються попитом на ринку. Слушним може виявитися функціональний 

перерозподіл повноважень інститутів громадянського суспільства в цьому 

процесі: інформаційне забезпечення, координація волонтерської діяльності, 

робота в громадах і т.п. 

Не менш важливою є роль суб’єктів приватного соціального права, що 

реалізують діяльність спеціального спрямування. Ці суб’єкти відповідають за 

посередництво між робітниками та підприємцями з метою купівлі-продажу 

робочої сили [297, с. 580] (біржа праці), здійснення виплат строкового та 

пожиттєвого ануїтетів [56] (страхові компанії), реалізацію добровільної 

накопичувальної системи [112, с. 87] (страхові компанії, недержавні пенсійні 

фонди), укладання договорів страхування довічної пенсії [136] (страхові 

компанії), укладання пенсійних контрактів між адміністраторами фондів та 

вкладниками [136] (недержавні пенсійні фонди), укладання договорів про 

відкриття пенсійних депозитних рахунків [136] (банківські установи), 

страхування додаткової пенсії [42, с. 116] (страхові компанії, недержавні 

пенсіийні фонди), страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду [136] (страхові компанії). Цікавою для України може виявитися 

стратегія розвитку приватного пенсійного забезпечення в Угорщині, яка 

полягає у використанні вже існуючих фінансових інститутів (страхових 

компаній, банків, компаній з управління активами, брокерів) для заохочення їх 

до надання послуг пенсійним касам [211, с. 254-255]. При цьому з публічної 

адміністрації знімається частина навантаження, пов’язаного з вказаною вище 

діяльністю щодо соціально незахищених верств населення, зменшення 

соціальної напруженості в суспільстві. Це дає змогу залежно від соціально-

економічних умов здійснювати соціальний захист в межах держави загального 
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добробуту або «нічного сторожа» тих, хто самостійно не може реалізувати свої 

права, інтереси та потреби в соціальній сфері.  

Разом з тим не можна не помітити, що значні проблеми в реалізації 

вказаних повноважень цими суб’єктами, пов’язані з відсутністю належного 

рівня нормативно-правового забезпечення, неготовністю фінансових 

посередників до такої діяльності, звуження спектра соціальних послуг, які 

можуть бути реально надані. Тому необхідно вдосконалити нормативно-

правову базу в частині детального закріплення процедури функціонування 

наведених вище суб’єктів, допуску суб’єктів ринку до пенсійних ресурсів під 

час їх накопичення, здійснення окремого ліцензування компаній зі страхування 

життя, введення сертифікації актуаріїв, запровадження персоніфікованого 

обліку споживачів соціальних послуг, визначення порядку використання 

інструментів фрілансу на біржі праці, у тому числі в електронному варіанті, 

детермінації механізму обліку та контролю в цій сфері. 

Наступним елементом системи суб’єктів недержавного сектору, які 

пов’язані з адміністративно-правовим механізмом реалізації концепції 

соціальної держави, є бізнес (суб’єкти соціального підприємництва). Сутність 

діяльності цих осіб зазвичай розглядають як підприємницьку діяльність, 

спрямовану на інновативну, суттєву та позитивну зміну в суспільстві, головним 

мотивом якої є не фінанси, а прагнення розвитку громади [694]; те 

підприємництво, де залучаються до праці соціально незахищені особи: люди з 

інвалідністю, безпритульні, або звичайний бізнес, який усі свої кошти віддає на 

розвиток якоїсь організації соціального спрямування, для вирішення певної 

соціальної проблеми [353]; тип підприємницької діяльності, що задовольняє ті 

потреби, які не може задовольнити державний сектор, а приватний – ігнорує 

[694]. По суті, під бізнесом як суб’єктом, задіяним у реалізації концепції 

соціальної держави, ми вважатимемо такий вид підприємницької діяльності, що 

дає змогу вирішити суспільні соціальні проблеми, залучити до праці соціально 

незахищені верстви населення з метою задоволення публічного інтересу 

громади на основі використання інноваційних технологій. 
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Можна навести приклади, як і коли бізнес може залучатися до вирішення 

соціальних проблем. Зокрема, доцільним буде згадати французьке соціальне 

підприємство «1001 Fontaines», яке має на меті поширювати технологію 

очищення води по всьому світу [694]; британську мережу благодійних 

ресторанів «Fifteen», як платформу професійного розвитку для молоді, яка 

потребує підтримки у працевлаштуванні [85]; британське соціальне 

підприємство «Solar Aid», що прагне надати доступ до сонячного освітлення 

громадам Африки шляхом створення дистриб’юторської мережі з місцевими 

підприємцями [694]; британську компанію-виробника води «BeluWater», що 

дотримується екологічних стандартів і вирішує глобальну проблему нестачі 

чистої води, інвестуючи у соціальні проекти [85]; британську компанію-

виробника аксесуарів Elvis & Kresse, що переробляє старі пожежні шланги та 

інші промислові відходи для створення якісних та оригінальних аксесуарів, а 

50 % свого прибутку соціальне підприємство віддає на потреби Пожежного 

благодійного фонду Fire Fighters Charity [85]; індійське соціальне підприємство 

«DIGITAL GREEN», яке забезпечує онлайн-курси сільського господарства для 

близько 1 мільйона фермерів із 10000 сіл Індії [694]. Зауважимо, що в нашій 

державі зараз намагаються запровадити саме британську модель такої 

діяльності, згідно з якою, на думку В. Назарчука, по-перше, це бізнес, по-друге, 

соціальна мета – те, для чого працює цей бізнес, по-третє, розподіл прибутку, 

де чітко визначено, скільки відсотків буде йти на соціальну мету або, 

наприклад, на реінвестування цього бізнесу, по-четверте, демократичне 

управління (якщо вирішується якась соціальна проблема, то усі, кого вона 

стосується, мають бути залучені до прийняття рішень однаково) [73]. При 

цьому для України характерним є ще й залучення рис американської та світової 

соціально-інноваційної моделей: взаємодія бізнесу з комерційними проектами 

громадських організацій, активне використання інновацій з метою покращення 

загального рівня життя.  

З приводу сформульованої позиції зазначимо, що наразі існують значні 

перспективи включення бізнесу до суб’єктів, задіяних у реалізацій концепції 
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соціальної держави, зважаючи на збільшення «клієнтів» соціального захисту та 

неспроможність держави підвищити свої витрати на соціальні заходи. Разом з 

тим В. Танці дотримується думки, що «у новому глобалізованому світі держава 

відіграватиме більш значущу і розумну регулюючу роль, а приватний сектор 

повинен нести велику відповідальність у сферах, що традиційно перебували у 

віданні держави, наприклад, інфраструктура і комунальні послуги, пенсійне 

забезпечення, освіта й охорона здоров’я» [634]. Тобто бізнес (як діяльність 

окремих юридичних і фізичних осіб) втілює ідею «служіння» суспільству 

шляхом створення необхідних «суспільних благ» для тих, хто не в змозі 

забезпечити себе ними самостійно. Також цей суб’єкт може орієнтуватися й на 

забезпечені верстви населення, наділені правом на соціальний захист, а через 

елемент конкуренції між представниками приватного бізнесу за «клієнтів» в 

цілому підвищуватиметься якість соціального захисту в країні. 

Принциповим питанням під час аналізу правового статусу бізнесу як 

суб’єкта реалізації соціальної політики є також і проблеми в цій сфері, щодо 

переліку яких ми підтримуємо В. Назарчука: недосконалість законодавчої бази, 

відсутність фінансових ресурсів, а третій пункт може ранжуватися: інформація, 

навчальні програми, заходи для підприємців. У соціальних підприємств, які 

створюються для вирішення соціальної проблеми, як правило, немає стартової 

інвестиції [73]. Основною проблемою в цьому ракурсі є неспроможність 

бізнесу соціальної спрямованості на належному рівні конкурувати за капітал і 

ресурси з іншими комерційними суб’єктами господарювання. Саме тому 

доцільно вдосконалити нормативно-правову базу в частині запровадження 

економічно вигідних і конкурентних умов діяльності для таких суб’єктів з 

метою залучення інвестицій, отримання пільгового кредитування та виходу на 

краудфандингові платформи; розробити порядок демократичного розподілу 

прибутку – виділення конкретної його частки на внутрішні потреби бізнесу та 

зовнішнє інвестування в соціальні проекти; здійснювати наукові дослідження в 

цій галузі з метою формування ефективних механізмів здійснення соціального 

підприємництва. 
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Таким чином, проаналізувавши функції кожного з суб’єктів публічного та 

приватного права, задіяних у реалізації концепції соціальної держави, ми 

схильні вважати, що основним суб’єктом у межах такого адміністративно-

правового механізму є публічна адміністрація, яка для задоволення публічного 

інтересу у цій сфері за рахунок своїх публічно-владних повноважень скеровує 

власні зусилля на покращення процесу публічного управління в галузях 

соціального захисту; забезпечення прав на достатній життєвий рівень, у тому 

числі право на мінімальний розмір заробітної плати; на медичну та соціальну 

допомогу; на користування послугами соціальних служб; на справедливі, 

безпечні та здорові умови праці; на охорону материнства (насамперед йдеться 

про таке право працюючих жінок); на отримання соціального житла. У цьому 

сенсі система таких суб’єктів базується на відповідних суспільних відносинах, 

які постають як підґрунтя для практичного втілення функцій публічної 

адміністрації. Зазначені ж функції відображають напрями публічного 

управління в межах основних галузей соціального права в контексті 

задоволення соціальних потреб. Відтак, ми стоїмо на позиції, яка узгоджується 

з точкою зору й інших авторів, зокрема Ю.С. Кіцул та Р.О. Лиси, що об’єктивні 

потреби отримують суб’єктивне відображення в цілях діяльності, тобто в 

уявленнях про ті результати, на досягнення яких спрямована діяльність. 

Функції суб’єктів публічної адміністрації визначаються метою ефективного 

впливу на суспільні відносини, тобто кінцева мета суб’єкта публічної 

адміністрації полягає в організації та забезпеченні визначеного стану інших 

суб’єктів громадянського суспільства. Ціль – «як закон, визначає спосіб і 

характер» діяльності суб’єкта, підкоряючи їй свою волю [220].  

Тобто, на думку Ю. Тихомирова, органи публічного адміністрування 

мають не просто владні, а публічно-владні повноваження, тому що виступають 

із метою реалізації, охорони та захисту публічного інтересу. Зокрема, 

публічний інтерес визначається як суспільний інтерес, без задоволення якого 

неможливо реалізувати приватні інтереси та забезпечити цілісність, стійкість і 

розвиток держави та суспільства в цілому. Мається на увазі офіційно визнаний 
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інтерес, що підтримується державою та захищається правом. Відповідно, 

публічний інтерес – це визнаний державою та забезпечений правом інтерес 

соціальної спільноти, задоволення якого слугує умовою та гарантією її 

існування та розвитку [646, с. 54-55]. На наше переконання, у цьому 

виявляється взаємозв’язок публічної адміністрації з іншими учасниками 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави, 

оскільки шляхом задоволення соціальних прав, свобод, потреб та інтересів 

людини досягаються мета та завдання публічної адміністрації. Власне, цілі 

останньої детермінують зміст її функцій, що впливає на межі й обсяг публічно-

владних повноважень цих суб’єктів публічного та приватного права. 

Отже, з огляду на викладене можна сказати, що систему суб’єктів 

адміністративно-правового механізму, задіяних у реалізації концепції 

соціальної держави, утворюють: публічна адміністрація та суб’єкти приватного 

права – етатистський, соціоцентристський та корпоративістський підходи; 

спеціалізовані органи (президент, прокуратура у межах позапроцесуальної 

діяльності) – етатистський, соціоцентристський підходи; інші технічні, 

обслуговуючі, сервісні, охоронні органи установи, організації, – ліберально-

демократичний, гуманістичний підходи. Функціональна спрямованість цих 

суб’єктів є визначальним критерієм розмежування сфер їхньої відповідальності 

з урахуванням засад справедливості та ефективності, які мають визначатися в 

конкретних соціально-економічних умовах. При цьому можна виокремити таку 

функціональну систему та види суб’єктів, що беруть участь у реалізації 

концепції соціальної держави: 1) формування та реалізація соціальної політики 

(органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; органи влади 

Автономної Республіки Крим; фонди публічного права; суб’єкти делегованих 

повноважень, правовий статус і специфіку компетенції яких буде розкрито в 

підрозділі 3.2); 2) гарантування додержання конституційного права на 

соціальний захист (президент); 3) сприяння в узгодженні публічного та 

приватного інтересів під час реалізації концепції соціальної держави (суб’єкти 

приватного сектору, представлені інститутами громадянського суспільства та 
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бізнесом). 

 

 

3.2. Інститут делегування повноважень у механізмі реалізації 

концепції соціальної держави 

 

 

Осмислюючи зміст категорії делегування повноважень, одразу звернемо 

увагу на складність реалізації цього інструменту, викликану насамперед 

недостатньою його розробленістю на теренах України. Принагідно зазначимо, 

що навіть у провідних європейських країнах у зв’язку з відсутністю усталених 

тенденцій щодо «асиметричного» та «симетричного» розвитку процесу 

делегування повноважень немає остаточно сформованої практики в галузі 

співпраці між однорівневими державними та самоврядними структурами, а 

також в ієрархічній системі їх співробітництва з приватним сектором. Що ж до 

соціальної держави, то ця сфера має окремий науково-практичний інтерес, 

зважаючи на новітні економіко-правові тенденції, що проявляються на всіх 

рівнях системи соціального захисту з боку публічної адміністрації та інших 

суб’єктів, задіяних в адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції 

соціальної держави. 

Варто звернути увагу на той факт, що інститут делегування повноважень 

є однією з нових тенденцій розвитку сфери публічного адміністрування. Так, 

легальне закріплення вказаної категорії в українському правовому полі 

відбулося 26 березня 1992 р., коли було прийнято Закон України «Про внесення 

змін і доповнень до Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве самоврядування»» [423]. Йдеться про ч. 4-6 ст. 50 

цього нормативно-правового акта, присвячені процедурі делегування 

повноважень органами виконавчої влади (обласною державною адміністрацією, 

міською Радою, її виконавчим комітетом) органам місцевого самоврядування 

(районній в місті Раді, її виконавчому комітету), яка могла мати як 
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факультативний, так і в окремих випадках обов’язковий характер. У цьому 

сенсі необхідно зробити наголос на первинному законодавчому, а не власне 

конституційному закріпленні категорії делегування повноважень. Разом із тим 

порівняно швидко відбулася й конституційна легітимація названого терміну, а 

саме: у контексті прийняття 19 грудня 1992 р. Закону України «Про доповнення 

Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і 

доповнень до статей 106, 114-5 і 120 Конституції України», п. 1 якого 

регламентував механізм за ст. 97-1 Основного Закону щодо делегування 

Верховною Радою України законодавчих повноважень Кабінету Міністрів 

України [434]. 

Враховуючи викладене, зазначимо, що інститут делегування 

повноважень, закріплений в названих нормативно-правових актах, стосувався 

лише одного з можливих проявів – «горизонтального», тобто передачі частини 

компетенції від одного суб’єкта публічного сектору до іншого (мається на увазі 

широка інтерпретація, коли такими особами могли бути як органи державної 

влади, так і місцевого самоврядування). Зазначимо, що зародки форми 

делегування повноважень у «вертикальному вимірі» також були закладені, але 

по суті це ніде не було закріплено. Основним призначенням запровадження 

можливості делегувати повноваження було наближення вектора розвитку 

України у відповідність до динаміки соціально-економічних перетворень. 

Звичайно, на той час питання соціальної держави не стояло так гостро, як зараз, 

але хоча б в опосередкованому варіанті воно не могло не зачіпати введення 

стандартів ринкової економіки замість її адміністративно-командної форми, яка 

діяла в радянські часи. У подальшому ця тенденція була посилена на підставі 

введення у дію Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [465], 

у ст. 1 якого вже містилася дефініція поняття «делеговані повноваження». 

Говорячи більш докладно про згадану вище категорію, необхідно 

враховувати той факт, що це, звичайно, не єдина форма надання повноважень 

від одного органу до іншого. Тобто, набуває поширення точка зору тих авторів, 

які наголошують, що з теоретичної точки зору вирізняються кілька форм 
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надання відповідних повноважень: а) встановлення – такий спосіб 

регулювання, коли законодавчий орган у конституції і законах визначає 

компетенцію іншого органу; б) передача – форма регулювання повноважень, 

коли будь-яке повноваження одного органу виключається з його компетенції і 

включається до компетенції іншого органу; в) делегування – надання органом 

належного йому права вирішення питань іншим органам на один раз, на деякий 

час або на невизначений строк [291, с. 128]. Водночас з юридико-технічної 

точки зору можна вести мову про синонімічний характер цих понять, оскільки в 

ст. 143 Конституції України [248], ст.ст. 27–38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [465] категорії «делегування», «передача» або 

«надання» повноважень не розмежовані.  

Зважаючи на викладене, ми дотримуємося позиції, що на сучасному етапі 

розвитку українського публічного права не варто вводити надмірну кількість 

категорій для характеристики ідентичних чи подібних правових інструментів. 

Цілком достатньо запровадити єдине родове поняття, а видових понять, 

безумовно, може бути набагато більше, але кожне з них не обов’язково 

закріплювати на законодавчому рівні. Мається на увазі, що з огляду на сутнісні 

характеристики делегування повноважень (надання повноважень від одного 

органу до іншого, множинність темпоральних характеристик) воно підпадає під 

режим родового поняття. При такій передачі повноважень коло 

функціональних обов’язків органу, який делегував частину своїх повноважень, 

звужується щодо тієї компетенції, яка була передана іншому суб’єкту. Отже, 

таке безумовне й остаточне надання повноважень скоріше характеризує 

специфіку зміни правового статусу конкретного суб’єкта (пріоритет віддається 

інституційним характеристикам, а не функціональним, пов’язаним із 

особливостями процесу такої передачі). Описана ж вище категорія 

«встановлення» взагалі мало чим відрізняється від поняття нормативно-

правового забезпечення у сфері функціонування конкретних суб’єктів 

правовідносин, тому її недоречно співвідносити з термінами, що вживаються 

при наданні повноважень. При цьому описані теоретичні обґрунтування 
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повністю застосовувані й у сфері соціального захисту, тому в межах механізму 

реалізації концепції соціальної держави ми будемо вести мову про інститут 

делегування повноважень. За цих умов держава в особі уповноважених органів 

матиме змогу передати частину своєї компетенції іншим публічним інституціям 

чи суб’єктам приватного права, особливо враховуючи історичні тенденції 

формування концепції соціальної держави в позадержавному секторі. 

Вивчення сучасної юридичної літератури показує, що нині сформувалося 

кілька основних точок зору на питання про сутність делегування повноважень 

як правової категорії в цілому, так і в межах реалізації концепції соціальної 

держави зокрема. Так, існує легальне визначення цього поняття. Згідно з 

положеннями Розділу VII Концепції адміністративної реформи в Україні під 

делегуванням розуміється передача функцій, повноважень на певний час із 

збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх до власного 

виконання. Водночас делегуючий суб’єкт набуває право контролю за станом і 

наслідками виконання делегованих функцій, повноважень; він може також 

фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати у користування 

необхідні для цього майнові об’єкти» [459]. До того ж делегованими є 

«повноваження (права і обов’язки), що їх набуває певний суб’єкт (орган чи 

посадова особа) шляхом передачі йому для виконання від іншого суб’єкта за 

власним рішенням останнього або на підставі норми закону» [459]. З цих 

дефініцій випливає поворотний, строковий характер передачі повноважень при 

їх делегуванні, факультативний аспект фінансово-матеріального забезпечення 

діяльності делегованої особи з боку «делегатора», що може бути цілком 

прийнятним для соціальної сфері. Водночас хотілося б зауважити, що 

необхідно зважати на добровільний характер делегованих повноважень, 

регламентувати телеологічні, психологічні, функціональні аспекти, питання 

юридичної та іншої відповідальності в цьому розрізі. 

Саме тому значний науково-практичний інтерес мають доктринальні 

позиції щодо сутності досліджуваної категорії «делегування повноважень». 

Необхідно вказати, що в теорії не склалося однозначного підходу до 
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тлумачення сутності делегування, що не сприяє правовій визначеності, зокрема, 

у сфері реалізації концепції соціальної держави. Наприклад, Б.М. Лазарєв 

вважає, що делегування постає як специфічний спосіб наділення 

повноваженнями, «при якому один орган управління покладає на інший 

обов’язок і надає йому на один раз право вирішити питання, віднесене до 

компетенції першого органу»; «до делегації повноважень необхідний дуже 

обережний підхід, так як вона містить у собі небезпеку часткової підміни одних 

органів іншими і створює дуже складні з юридичної точки зору ситуації» [275, 

с. 252-259]. Ми категорично не погоджуємося з таким підходом, оскільки наразі 

предмет делегування повноважень істотно розширився, що підтверджують 

запити громадянського суспільства та рівень практичної реалізації 

процедурного забезпечення в цій сфері. Навпаки, складні правові ситуації 

породжують стан справ, коли публічна адміністрація та інші суб’єкти, задіяні в 

реалізації концепції соціальної держави, не враховують потенціал приватного 

сектора, який у межах реалізації відповідної концепції може набагато 

ефективніше, ніж перераховані вище особи, задовольнити публічний інтерес із 

метою досягнення соціальної справедливості.  

Тому більш адекватною видається точка зору таких науковців, як 

Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Н.Г. Плахотнюк, які у своєму доробку розглядають 

делегування як засіб досягнення цілей організації, що базується на 

повноваженнях і відповідальності [355, с.17-28]. Така позиція може мати сенс, 

коли суб’єкт, який делегує повноваження, не може самостійно їх виконати, а 

для задоволення суспільних потреб та інтересів таке питання стоїть на часі. 

Тому потрібно наголосити на істотному значенні ефективного делегування 

повноважень як одного з елементів управлінської функції, що перетворює 

державу на керівника процесами соціального захисту з боку суб’єктів 

делегованих повноважень. Принагідно вкажемо, що у соціальній сфері нерідко 

має місце підзаконне делегування повноважень, що, на переконання 

І. Воронкової, «є природним станом правотворчості» [90, с. 12]. У ракурсі ж 

ролі владних інституцій в цьому процесі Н. Соколова посилається на той факт, 
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що «підзаконна правотворчість є основоположною формою здійснення ними 

організаційно-розпорядчої діяльності» [606, с. 17]. По суті, основне 

навантаження на суб’єктів делегованих повноважень здійснюється через 

організаційно-розпорядчі повноваження, які їм надаються за рахунок 

підзаконної делегованої правотворчості з урахуванням телеологічних і 

функціональних характеристик цього процесу, орієнтованих на розв’язання 

завдань якісного соціального захисту. 

Очевидно, у зв’язку з викладеним у доктрині сформувався спеціальний 

підхід, відповідно до якого делегування в соціальній сфері розглядається 

такими авторами, як К.Дж. Морган, А.Л. Кемпбелл, через призму умисного 

акта, що означає передачу компетенції від держави загального добробуту до 

недержавних суб’єктів [768, с. 19]. У такому контексті делегування 

повноважень, – це не просто щось, що дозволяє залучити приватний сектор; 

скоріше, це рішення, яке приймається для зміщення надання соціальної 

допомоги чи послуг до приватної сфери. Разом з тим не можна не помітити 

нетиповий для української правової доктрини підхід іноземних дослідників 

щодо віднесення до інституту делегування повноважень у соціальній сфері 

лише підінституту делегування публічних повноважень приватним суб’єктам. 

Водночас ці ж зарубіжні науковці дотримуються й іншої думки, згідно з якою 

описуваний інститут делегування тлумачиться як передача управління, 

компетенції за публічно-накопичувальної програми соціального захисту [739, с. 

164-174]. А це вже означає, що природа делегованих повноважень у соціальній 

сфері пов’язана з реалізацією безпосередньо керованих державою програм із 

соціального захисту, коли в межах делегованого управління використовуються 

можливості приватного сектору чи інших суб’єктів делегованих повноважень 

для реалізації вказаних програм і надання соціальних послуг. 

Підтвердження цієї думки ми знаходимо також і на сторінках наукової 

літератури, де, наприклад, А. О. Новак стверджує, що юридична природа 

делегування повноважень характеризується такими рисами: 1) акт про 

делегування повинен обов’язково прийматися делегуючим органом; 
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2) делегуватися можуть тільки окремі повноваження, які є частиною власної 

компетенції, орган не може делегувати більше, ніж має сам; 3) право 

делегувати повноваження повинно бути закріплено в законі; 4) після 

делегування повноважень компетенція делегуючого органу не змінюється, 

компетенція органу, якому делегуються ці повноваження, тимчасово 

розширюється за рахунок останніх; 5) делеговані повноваження можуть бути в 

будь-який час відкликані, якщо повноваження делегуються на визначений 

строк, то для припинення делегування не потрібно прийняття юридичного акта, 

компетенція органу, якому делегувались повноваження, звужується 

автоматично; якщо повноваження делегуються на невизначений строк, то 

орган, що делегував повноваження, може в будь-який час припинити 

делегування; 6) переделегування повноважень не допускається тому, що це 

суперечить намірам органу, який делегував повноваження [347]. У цьому плані 

ми маємо пам’ятати, що делегування повноважень у соціальній сфері може 

здійснюватися як до публічних, так і приватних суб’єктів, за умови, що увагу 

необхідно акцентувати на телеологічно-засадничому, системно-предметному, 

функціональному, контрольно-наглядовому аспектах такої правотворчості. 

Спираючись на викладене, можна обґрунтувати два підінститути 

інституту делегування: інститут делегування повноважень від органу до органу 

та інститут делегування публічних повноважень приватним суб’єктам. 

Філігранно до цієї ідеї підійшов у своїх доробках В.Ф. Погорілко, 

демонструючи два основні види делегованих повноважень: «делегування 

повноважень між органами управління та установами й організаціями та 

делегування повноважень всередині управлінської структури» [339, с. 54]. У 

цьому плані відбувається публічна співпраця з однопорядковими чи 

різнорівневими системними утвореннями задля реалізації цілей концепції 

соціальної держави. За загальним правилом, обидва з наведених підінститутів 

можна використовувати для створення «ефекту компенсації» в межах 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Йдеться про «розвантажувальну» функцію, що її виконує інструмент 
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делегування повноважень у галузі соціального діалогу між владою та соціумом. 

Зупинимося на охарактеризованих вище аспектах детальніше, додавши 

зарубіжний досвід. Підінститут делегування повноважень від органу до органу 

є поширеним у Скандинавських країнах. Наприклад, у Данії держава фактично 

фінансує більшу частину датського державного сектора за рахунок грантів і 

субсидій муніципалітетам (особливо шляхом делегування повноважень на 

регіональному рівні) [769, с. 75]. З приводу сформульованої позиції зазначимо 

таке. Ми можемо погодитися з О.М. Бориславською, І.Б. Заверухою, 

А.М. Школиком у тому, що можна дійти висновку про суттєві зміни в 

становищі регіональних органів влади розвинутих демократичних країн. Такі 

зміни є результатом більш широких змін у системі публічного управління 

загалом – від соціально орієнтованої «держави добробуту» до гібридної моделі, 

яка є сумішшю кейнсіанської економічної моделі та неоліберальної моделі 

публічного управління, приватизації та панування ринкових підходів [143, с. 

111]. У такому випадку відбувається трансформація процесу надання 

соціальних послуг із боку регіональних і місцевих органів влади та 

самоврядування в аспекті задіяння моделей «корпоративістського» публічного 

управління, зменшення ролі державного примусу (превалюють закони ринку), 

врахування соціальних перетворень і соціальної солідарності. 

В Україні також регламентовано процес делегування повноважень від 

органу до органу. Правовим підґрунтям у цьому плані є положення Основного 

Закону [248] (ч. 6 ст. 118; п. 7 ч. 1 ст. 119; ч. 2 ст. 138), законів адміністративно-

правової спрямованості, зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні» [465] 

(ч. 2 ст. 11; ч. 3 ст. 18; п. «б» ч. 1 ст. 27; п. «б» ч. 1 ст. 32; п. «б» ч. 1 ст. 34; 

п. «б» ч. 1 ст. 38; п.п. 27, 28 ч. 1 ст. 43; ст. 44; ч. 2 ст. 58; ч. 2 ст. 71; ч. 1 ст. 72; 

ч. 2 ст. 76) і «Про місцеві державні адміністрації» [466] (ч. 3 ст. 1; п. 7 ч. 1 ст. 2; 

ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 15; ст.ст. 29, 34), ч. 7 ст. 108; п. 10 Прикінцевих та 

перехідних положень Бюджетного кодексу України [71]. При цьому 

конституційні основи використання вказаного інструменту пов’язані з правом 

делегувати повноваження з боку держави органам місцевого самоврядування. 
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На законодавчому рівні конкретизуються інституційно-процедурні та фінансові 

питання відповідного процесу, а також напрями функціонування суб’єктів 

делегованих повноважень (стосуються організаційно-розпорядчої, матеріально-

обслуговуючої, компенсаційної та контрольно-наглядової діяльності). Це 

можна вважати класичним проявом інституту делегування повноважень у 

пострадянських країнах. 

Водночас ми стоїмо на позиції, яка узгоджується з точкою зору й інших 

авторів, у тому числі Е. Шмідт-Ассманна, що в жодній із референтних областей 

не йдеться виключно про використання класичних інструментів державної 

влади. Усюди можна виявити зони спільного розв’язання завдань, де окремі дії 

адміністративних і приватних учасників мають бути узгоджені між собою, 

тільки їхня взаємодія дає змогу виконати завдання [715, с. 336-337]. У зв’язку з 

цим у сфері реалізації концепції соціальної держави доцільно вести мову й про 

підінститут делегування публічних повноважень приватним суб’єктам. Доволі 

чітко на цьому аспекті наголосив Г. Вільсон, стверджуючи, що держава передає 

приватному бізнесу низку своїх функцій лише тому, що це допоможе більш 

ефективно розв’язувати соціально-економічні завдання. Зменшення функцій 

держави дасть їй змогу сконцентруватися на таких важливих проблемах, як 

контроль за бюрократією та ключовими стратегічними напрямами державного 

управління [787]. Зробимо акцент, що такі суб’єкти не є публічною 

адміністрацією, тому вони не можуть бути безпосередньо задіяні у реалізації 

концепції соціальної держави, що має публічний характер. Відтак, для їх 

включення до кола суб’єктів, задіяних у виконанні завдань і цілей вказаної 

концепції, спочатку їм повинні бути делеговані відповідні повноваження, у 

зв’язку з чим за рішенням суб’єкта – «делегатора» повноважень вони 

набувають рис публічної адміністрації (без зміни свого правового статусу й 

організаційно-правової форми). З приводу сформульованої позиції зазначимо, 

що ми можемо погодитися з Р.С. Мельником і В.М. Бевзенком у тому, що це 

по-своєму особливі представники публічної адміністрації – фізичні особи або 

колективні утворення, що в суспільно-державному житті виходячи з власних 
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інтересів, на власний розсуд здійснюють надані їм дискреційні публічні 

(делеговані державою) повноваження [309, с. 168]. Після практичного втілення 

акта делегування повноважень такі суб’єкти отримують компетенцію в частині 

виконання окремих повноважень публічної адміністрації, зокрема, в галузі 

соціального захисту, що не виключає можливості оскарження такої діяльності 

саме з їх боку (а не суб’єкта – «делегатора») до адміністративного суду. 

Викладені підходи відповідають і світовому досвіду, згідно з яким 

активно застосовується позадержавний формат соціального захисту. Так, у 

східноєвропейських країнах доволі поширеною є практика надання публічних 

повноважень приватним суб’єктам. Наприклад, у Польщі дозволяється 

делегувати громадським організаціям повноваження, зокрема, у сфері 

соціальної допомоги. У цьому плані діють «громадські організації публічної 

користі», які можуть подати заяву до органу публічної адміністрації, і останній 

зобов’язаний оголосити конкурс на виконання цього завдання. Організація, яка 

переможе в конкурсі, отримує не лише право на виконання даного завдання, а й 

відповідне публічне фінансування цієї діяльності [11, с. 40]. Тобто, в цьому 

прикладі простежується врахування формату взаємовідносин із делегування на 

основі принципу «знизу догори», а також повністю реалізується правило щодо 

забезпечення суб’єкта делегованих повноважень необхідними матеріально-

фінансовими засобами. 

Для розвинутих центральноєвропейських країн характерною практикою у 

сфері делегування повноважень є залучення приватного сектору у вигляді 

роботодавців чи різноманітних організацій на основі інвестиційно-

партнерських взаємовідносин. Зокрема, німецькі закони припускають 

делегування повноважень у реалізації будь-якого із завдань соціальної політики 

та праці організаціям, готовим їх вирішувати компетентно й ефективно. 

Держава фінансує до 75 % витрат на здійснення соціального проекту, 

актуального для держави та суспільства [126]. У Франції також міністри та 

державні службовці в спробах забезпечити охорону умов праці робітників 

наділені правом делегувати частину своїх повноважень роботодавцям [775, с. 
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88]. При цьому для центральноєвропейських країн типовим є встановлення 

принципу «блоків компетенції» під час делегування публічних повноважень 

приватним суб’єктам з боку держави (обирається конкретна сфера суспільних 

відносин, у межах якої починають формуватися відносини між відповідними 

органами, наприклад, соціального партнерства). Тільки один територіальний 

рівень може бути відповідальним за конкретне питання, щоб уникнути ситуації, 

за якою частина компетенції постійно делегується приватному сектору для 

розв’язання конкретних завдань (у цьому разі йдеться вже про перерозподіл 

повноважень і децентралізацію). 

Натомість на американському континенті питання делегування 

повноважень із соціального захисту тісно пов’язане з інфраструктурними 

аспектами, множинністю функцій та урізноманітненням форм управління. У 

США реалізуються проекти у сфері надання медичних послуг в рамках 

соціальної держави, наприклад, проект «Medicare» із будівництва та 

модернізації лікарень залежно від географічних особливостей та надання 

медичних послуг із залученням новітніх технологій [768, с. 69]. Що ж до 

делегування повноважень, то інвестування з боку держави в цю сферу робиться 

в такий спосіб, щоб мінімізувати державний нагляд і контроль, гарантувати 

надання для всіх соціальної допомоги, у тому числі медичної. У такому плані 

велика частина повноважень із публічного управління делегується до 

приватних осіб (приватних страхових компаній) як державних підрядників. 

Такий процес є демократичним за своєю природою, зважаючи на надання згоди 

з боку громадян на подібні ініціативи державної влади. 

В Україні ж досі немає базового законодавчого акта про делегування 

публічних функцій приватним особам та/або інституціям громадянського 

суспільства, незважаючи на існування публічного інтересу, інтерес у таких 

спільних публічно-приватних проектах з боку громадськості та сприятливі 

умови, пов’язані з посиленням останнім часом волонтерського руху в нашій 

державі. Разом з тим окремі ініціативи у сфері делегування публічних функцій 

приватному сектору вже реалізуються в Україні. Зокрема, органи місцевого 
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самоврядування передають частину свого нематеріального ресурсу на розвиток 

в матеріальній площині ініціатив від органів самоорганізації населення. 

Наприклад, у м. Токмак ще в 2005 р., у межах реалізації проекту «Організація 

населення на добровільних засадах у вирішенні питань місцевого значення», до 

проведення робіт з благоустрою міста було залучено 1496 жителів [505]. У 

цьому ракурсі відбувається співпраця з приватним сектором щодо вирішення 

соціально-інфраструктурних питань місцевого значення, коли шляхом передачі 

частини компетенції очікується покращення благоустрою конкретної громади і 

задоволення соціальних потреб та інтересів її мешканців. Як наслідок, 

покращується спроможність і згуртованість у межах відповідного локального 

осередку, а держава звільняється від виконання низки обов’язків (у випадку 

делегування частини повноважень). 

У ракурсі викладеного ми повністю підтримуємо Е. Шмідт-Ассманна в 

тому, що взаємні перехрещення правничих систем та їхніх юридичних 

інститутів збільшуються, якщо подивитися на основні сфери, які раніше 

відзначались або відзначаються зараз інтенсивною співпрацею держави та 

суспільства [715, с. 336-337]. У цьому сенсі, на наше переконання, появляється 

правова емерджентність інституту делегування повноважень у соціальній сфері 

в цілому та його підінститутів зокрема. Має місце своєрідний «системний 

ефект» функціонування органів, яким було делеговано повноваження з 

реалізації концепції соціальної держави. За таких умов, незважаючи на окремі 

специфічні риси, що пов’язані з правовим статусом цих органів і місцем в 

ієрархії суб’єктів, задіяних у реалізації адміністративно-правового механізму в 

згаданій сфері, вони не підпадають під системоутворюючі зв’язки всього 

інституту делегування повноважень, але взаємно наближаються, оскільки 

доповнюють один одного та сприяють цілісності правового режиму за 

напрямом надання соціального захисту. 

Концентруючи свою подальшу увагу на змісті та особливостях 

делегування повноважень у механізмі реалізації концепції соціальної держави, 

зазначимо, що треба дати відповідь на питання, як далеко може зайти держава у 
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цій сфері. Наочно відповідь на це питання можна отримати шляхом аналізу 

доктрини з питання співвідношення децентралізації та делегування. Зазначимо, 

що позиції науковців із цього приводу розділилися. Так, В.І. Борденюк 

дотримується погляду, згідно з яким децентралізацію державної влади треба 

відрізняти від делегування повноважень. За децентралізації відповідні 

повноваження первинно належать їм за законом. Делегованими ж 

повноваженнями є ті повноваження, які спочатку закріплені за відповідним 

органом законом чи іншим нормативно-правовим актом, виконання яких він 

має право в силу того ж закону передавати менш повноважним органам, у тому 

числі й органам місцевого самоврядування [66]. Якщо продовжити розкриття 

цього підходу, то випливає й відмінність в характері та зміні компетенції 

суб’єктів відносин із делегування повноважень. Мається на увазі, що у випадку 

делегування, на відміну від децентралізації, потрібна згода суб’єкта 

делегованих повноважень, відповідні повноваження також можуть бути 

відкликані. 

Незважаючи на логічність викладеного підходу, з метою формування 

цілісної картини про категорії децентралізації та делегування потрібно 

звернутися й до позицій прихильників співвідношення цих понять як родового 

та видового. Зупинимося на цьому аспекті детальніше, звернувшись до 

наукового доробку О.М. Бориславської, І.Б. Заверухи, А.М. Школика, на 

підставі якого делегування повноважень постає специфічною формою 

децентралізації адміністративних функцій – наділенням суб’єктів тимчасовими 

повноваженнями щодо прийняття рішень у справах, що належать до 

компетенції уповноважуючого органу. При децентралізації влади делегування 

повноважень є конкретизованою системою виконання повноважень та, 

відповідно, реалізації публічних функцій на чітко окреслений термін і з 

вказівкою на конкретного виконавця певного завдання [143, с. 16]. Звідси 

слідує, що важливими рисами інституту делегування повноважень є 

темпоральні характеристики (строк, на який можна делегувати частину 

компетенції уповноважуючого органу) і функціональний аспект (виявляється у 
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формі децентралізації адміністративних функцій). По суті, при делегуванні 

повноважень відбувається децентралізація функцій публічної адміністрації. У 

цьому сенсі Т. Вос, Дж. Стельмах, М. Банкович, М. Грибовак вважають, що 

функціональною децентралізацією є визнання самостійних і незалежних 

спеціалізованих організацій (об’єднання, спілки) суб’єктами владних 

повноважень із делегуванням їм права здійснювати певний обсяг завдань 

публічного характеру, зокрема щодо урядування та виконання відповідних 

функцій у визначених законодавством сферах суспільного життя та згідно із 

встановленим порядком [786, с. 53, 365]. 

Зрозуміло, що викладені положення свідчать про ширший обсяг поняття 

децентралізації, яке поглинає делегування повноважень як одну з його форм, 

хоча й доволі специфічну. Акцент у цьому ракурсі робиться на темпоральні 

характеристики, інституційні аспекти (щодо «делегаторів», виконавців і т.п.), 

публічний характер повноважень. Помітною є можливість застосування цих же 

критеріїв при реалізації концепції соціальної держави, зокрема в аспекті 

детермінації ролі та меж делегування повноважень і з боку держави. При цьому 

в умовах конституційної та адміністративної реформи в Україні саме другий 

підхід дає змогу забезпечити стадійність перетворень: делегування як 

первинний етап перерозподілу компетенції в названій сфері може стати 

платформою для подальшої децентралізації на невизначений строк і 

відповідними законодавчими переформуваннями. У цьому процесі можна 

поєднати три критерії: врахування публічного інтересу «знизу» і «зверху 

донизу» стосовно реалізації концепції соціальної держави; поєднання 

стратегічно-тактичних цілей і заходів щодо запровадження соціального 

партнерства; гарантування напівавтономності повноважень із можливістю 

взаємного контролю, механізмів підзвітності за напрямом соціального захисту. 

З огляду на викладене делегування повноважень суб’єкту відбувається 

через адміністративну процедуру, й підсумком такого делегування завжди є 

адміністративний акт; вид, обсяг, зміст делегованих повноважень визначаються 

особливим уповноваженим органом державної влади. Здійснювати 
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повноваження понад делеговані суб’єкт не може [309, с. 169]. До того ж 

повинно існувати нормативне (законодавче) забезпечення досліджуваної 

процедури, що відбувається в межах встановленої Конституцією та законами 

України системи публічної адміністрації. Іншим аспектом, який потребує уваги, 

є договірні засади делегування, відповідно до яких суб’єкт делегованої 

правотворчості погоджується на оферту «делегатора» в соціальній сфері, а 

останній бере на себе синолагматичні зобов’язання в цій же сфері 

(субделегування заборонено). Важливою умовою є надання матеріально-

фінансових ресурсів уповноваженому суб’єкту на виконання функцій держави 

зі встановлення соціальної справедливості. На практиці з метою дотримання 

перерахованих вимог між суб’єктами в процесі делегування укладається 

адміністративний договір, в якому вказуються ці та інші критерії. До речі, 

юридична відповідальність покладається на суб’єкта делегованих повноважень. 

При цьому необхідно вказати, що делегування має відбуватися з огляду 

на несуверенний характер надання соціального захисту (мається на увазі 

існування можливості держави делегувати іншим суб’єктам частину своїх 

повноважень у названій сфері). Йдеться про статичні форми взаємодії між 

однорівневими чи різнорівневими інституціями в частині соціального захисту, 

орієнтованого на соціальні потреби та інтереси, на задоволення публічного 

інтересу, на формування економічно вигідної соціальної пропозиції. У такому 

розрізі орієнтуватися потрібно на структуру та вертикаль публічної влади, 

існуючі механізми її взаємодії з приватним сектором; уникати формування 

спільних повноважень між державними та самоврядними структурами, а також 

громадськими організаціями; не допускати субделегування компетенції в 

соціальній сфері.  

У такому плані доцільно звернути увагу на інститут соціального 

партнерства як суспільне явище, що найбільш вдало ілюструє механізм 

взаємовідносин держави з суб’єктами делегованих повноважень у соціальній 

сфері. Так, К.О. Гутуряк розглядає соціальне партнерство як багатоплановий 

суспільний феномен, пов’язаний не тільки з багатоваріантністю форм 
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суспільного устрою, а й з етапами розвитку, зокрема робітничого руху, його 

зрілістю [132]. Натомість О.М. Василенко сприймає вказане поняття через 

градацію його проявів: новий тип мислення, соціальної психології, у центрі якої 

стоїть людина, загальнолюдські цінності; найважливіший напрям соціальної 

політики держави; сукупність органів, організацій, створюваних з 

представників працівників найманої праці, роботодавців і держави для 

регулювання соціально-трудових відносин [72]. По суті, ці дефініції 

відображають філософсько-теоретичний бік соціального партнерства, що 

орієнтується на антропоцентризм, базисні соціально-економічні, виробничі та 

трудові характеристики. Це дає змогу змінити як загальну суспільну свідомість, 

так і правосвідомість, а в подальшому – і правову політику в галузі соціального 

захисту. 

Разом із тим доволі поширеними на теоретичному рівні є й підходи щодо 

тлумачення соціального партнерства з позицій біхевіоризму. Яскравим 

представником цієї концепції можна вважати такого науковця, як І.Н. Пащенко, 

що вважає соціальне партнерство стратегією та практикою цивільного мирного, 

неконфронтаційного співіснування; способом врегулювання соціальних 

відносин між виразниками інтересів різних соціальних груп і державою, в 

основі якого лежить соціальний діалог [376]. Варіацією такої думки є 

акцентування уваги на спеціально-функціональних вимірах наведеної форми 

співіснування. У цьому сенсі Л.А. Юзик зазначає, що вказане поняття постає як 

взаємодія суб’єктів соціальної політики щодо збереження, зміни соціального 

становища населення та окремих складових його частин, щодо вирішення 

проблем у соціальній сфері, що впливають на соціальний стан населення в 

цілому, а також його окремі групи [721]. На переконання Ю.П. Дмитренка, 

соціальне партнерство можна охарактеризувати як добровільну, засновану на 

незалежності та рівноправності сторін, тісну взаємодію (діалог, переговори) 

об’єднань працівників, роботодавців, а в окремих випадках і держави, у ході 

розробки, прийняття, зміни та застосування соціально-трудових норм [152, с. 

146]. 
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Формулюючи власну позицію з цього приводу, зазначимо, що 

біхевіористичний та спеціально-функціональний підходи щодо тлумачення 

поняття «соціальне партнерство» більше тяжіють не до сутнісних і загальних 

рис наведеної категорії, а до тих її проявів, які регламентовані 

адміністративним і трудовим правом. На нашу думку, хоча в основу описаних 

вище дефініцій закладено аспект взаємодії держави та інших учасників 

соціального діалогу в межах соціального партнерства, так чи інакше ця 

взаємодія не може бути реалізована без урахування публічних і приватних 

соціально-трудових норм. У межах же адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави особливе значення має об’єктна 

конкретизація за цими підходами (стосовно взаємного впливу держави та 

населення, окремих його груп / складових частин). 

Не можна оминути й системно-інтеракційну компоненту поглядів на 

сутність соціального партнерства. Скажімо, М.О. Міщук соціальне партнерство 

визначає як систему відносин, адже кожен елемент (суб’єкт) цих правовідносин 

є цілком і повністю залежним один від одного в такій взаємодії, і саме в цій 

співпраці народжується істина, тобто взаємовигідні для всіх сторін умови 

здійснення соціально-трудового процесу [330]. О.М. Василенко сприймає це 

поняття через призму реально сформованої системи відносин між класами, 

соціальними групами і шарами, у якій пріоритет належить 

загальнонаціональній згоді, недопущення того, щоб різні соціальні групи 

суспільства виснажували себе у взаємній боротьбі [72]. М.В. Токарева 

тлумачить соціальне партнерство як особливу систему відносин між головними 

учасниками виробничого процесу, що допомагає визначити розбіжності 

соціально-економічних інтересів та узгодити їх переважно шляхом переговорів, 

через пошуки взаємоприйнятих рішень [571, с. 327-328]. А.М. Колот та 

О.А. Грішнова трактують соціальне партнерство як систему відносин у 

соціально-трудовій сфері, спрямовану на узгодження й захист інтересів 

найманих працівників і роботодавців [611, с. 396].  

Спираючись на викладене, як ми бачимо, системно-інтеракційний підхід 
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хоча дуже сильно нагадує біхевіористичний та спеціально-функціональний, але 

в ньому є кілька істотних відмінностей. По-перше, базисом всіх перерахованих 

вище понять постають саме відносини. Із цього слідує, що пріоритет у 

сутнісному вимірі соціального партнерства лежить не в площині делегування 

повноважень у межах взаємодії між відповідними суб’єктами, а саме в цій 

взаємодії. По-друге, цей підхід краще розкриває роль системоутворюючого 

чинника в таких відносинах, а також їхні телеологічні характеристики у вигляді 

узгодження інтересів. Водночас не можна не помітити відсутність усталеності 

наукової думки в розрізі змістовного наповнення такої системи, що є істотним 

недоліком цієї позиції. 

При цьому, враховуючи викладене, можна помітити, що окремі її 

позитивні характеристики стають основою для іншого різновиду підходів щодо 

визначення соціального партнерства. Це стосується категорії інтересу. Зокрема, 

О.Ю. Ситник дотримується поглядів, згідно з якими соціальне партнерство – це 

взаємозумовленість інтересів різних груп соціально розділеного суспільства з 

метою досягнення політичної стабільності [590]. В. Красномовець вважає, що 

це визнана світовою практикою форма узгодження інтересів та підвищення 

соціальної відповідальності сторін і суб’єктів соціального діалогу (найманих 

працівників, бізнесу (роботодавців), держави, інститутів громадянського 

суспільства) [257]. Ми схильні підтримати цей підхід у тому плані, що для 

соціального партнерства питання узгодження інтересів відіграє вагому роль, 

оскільки дає змогу досягти стану соціальної рівноваги, запобігти конфліктам, 

гарантувати стабільність держави. Разом із тим лише одного критерію інтересу 

недостатньо для розкриття сутності досліджуваного поняття. 

У розрізі аналізу сутності соціального партнерства необхідно звернути 

увагу на той факт, що вказана категорія характеризується цілим спектром 

щаблів у межах своєї правової природи: суспільний характер, тип мислення, 

напрям соціальної політики, інcтитуційне явище, спосіб співіснування та 

врегулювання взаємовідносин, система відносин і взаємодії суб’єктів 

соціального діалогу, взаємозумовленість публічного інтересу та інтересів 
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учасників партнерських відносин та ін. Нам видається прийнятною позиція, 

відповідно до якої це – добровільна взаємодія незалежних і рівноправних 

суб’єктів соціальної політики щодо узгодження інтересів держави та 

громадянського суспільства з метою надання соціального захисту, вирішення 

проблем у соціальній сфері, підвищення соціальної відповідальності суб’єктів 

соціального діалогу.  

З огляду на запропонований підхід обґрунтованим буде вести мову про 

тристоронній характер соціального партнерства (трипартизм) стосовно 

взаємодії держави та приватного сектору на державному, галузевому й 

регіональному (локальному) рівнях, у тому числі шляхом делегування 

повноважень. Нормативною основою названої взаємодії є насамперед 

формалізовані джерела міжнародного права, зокрема Конвенція Міжнародної 

організації праці «Тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм» від 21 червня 1976 р. № 144 [653]. З цього 

приводу необхідно погодитися з Г. Ю. Семигіним у тому, що трипартизм, як 

правило, притаманний тим державам, де роль держави як соціального партнера 

є досить вагомою [583, с. 36]. Тобто, очевидною є першочергова роль держави в 

процесах соціального захисту, що не виключає шлях делегування нею своїх 

повноважень «згори вниз» як іншим публічним суб’єктам, так і приватному 

сектору. 

Наприклад, у Німеччині делегування повноважень у межах соціального 

партнерства яскраво представлено в межах суспільно-публічного рівня, на 

якому відбувається регульована правом і організована на принципах 

соціального партнерства взаємодія між представниками найманих працівників, 

роботодавців і держави [601]. Водночас така модель взаємовідносин 

характеризується одним вагомим недоліком: вона потребує значних 

капіталовкладень і є обтяжливою навіть для економіки Німеччини, не кажучи 

вже про менш розвинені країни світу. До того ж у безробітного населення через 

високий рівень соціальної допомоги не виникає стимул для пошуку роботи, що 

не сприяє гармонізації соціального діалогу в цій сфері. 
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Для Італії, Франції, Австрії, Бразилії, Мексики типовою формою 

взаємовідносин між державою та суб’єктами делегованим повноважень є 

договірна форма (задіяно інструмент концесії). Як вказує Г.О. Павлова, такі 

партнерства є ефективними, зокрема, у соціальній інфраструктурі (охорона 

здоров’я, освіта, розваги, туризм) [363]. При цьому вказані інфраструктурні 

питання взаємодії в межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави займають одну з провідних позицій. Такі 

процедури є традиційними для більшості країн світу, хоча й можуть 

характеризуватися ухилами в бік залучення додаткових інвестицій чи розвитку 

інновацій у функціональному та муніципально-регіональному аспектах. 

Разом із тим у нас найбільший інтерес викликав досвід Скандинавських 

країн у вказаній сфері. Ми підтримуємо підхід, запропонований таким 

науковцем, як Н. Г. Діденко, що допомагає трактувати модель «соціальної 

гармонії» в Нідерландах як модель соціального партнерства, в якій зафіксовано 

чіткі функції кожного з партнерів, що дає можливість органам державного 

управління прогнозувати дії партнерів і своєчасно вносити корективи у систему 

державного регулювання економіки та соціальних процесів [151]. Ця модель 

зорієнтована на залучення механізму реалізації соціальної політики та 

використання соціальних контрактів за активної підтримки приватного сектора. 

При цьому відповідні процеси тісно пов’язані з описаними вище спеціально-

функціональними характеристиками соціального партнерства, що виконують 

прогностичну та коригувальну функції в рамках взаємовідносин між 

учасниками цього соціального діалогу.  

У цьому ракурсі, як вказує Р. Кнаак, довіра партнерів до централізованих 

угод за участю держави залежить від того, чи виконуються три умови: 

1) функція корисності незалежних суб’єктів має включати колективні цілі –

 стабільність і соціальну справедливість; 2) суб’єкти виходять з того, що уряд 

ефективно реалізує їхні цілі; 3) суб’єкти впевнені, що їх інтереси достатньо 

повно представлені на державному рівні [221]. Модель «соціальної гармонії» 

враховує всі три наведені критерії та дає змогу досягти інтеграції держави із 
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суб’єктами делегованих повноважень, зважаючи на «дерегуляцію» соціальних 

повноважень, соціальну відповідальність держави, дотримання принципів 

соціального консенсусу, еквівалентності та солідарності. 

У нашій країні також наразі трипартизм пронизує державний, галузевий, 

регіональний рівні в соціальній сфері, що підтверджується правовими нормами, 

відображеними в Законах України «Про колективні договори і угоди» [462] 

(ч. 2 ст. 3; ст. 4), «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [482] (ч. 7, 9 і 10 ст. 15), «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [485] (ч. 2 ст. 13; ч. 2 ст. 13-1; ч. 3 ст. 20) та ін. По суті, в 

українських реаліях закріплено лише питання встановлення додаткових 

гарантій на рівні колективних угод щодо взаємодії сторін соціального діалогу в 

межах соціального партнерства. Це зумовило формування ієрархії актів 

соціального партнерства з урахуванням рівнів такої взаємодії у соціальному 

праві. Основними питаннями при цьому стали умови праці та 

недискримінаційність становища працівників при укладанні публічних угод 

між усіма соціальними партнерами. Важливу роль при цьому відіграють 

принципи адміністративного права, які повинні пронизувати всі істотні умови, 

на яких базуються такі публічні угоди. Безумовно, не можна ігнорувати в цьому 

плані й положення адміністративного законодавства з приводу регламентації 

договірних адміністративних правовідносин. 

Серед прикладів такої взаємодії між владою та приватним сектором 

можна згадати проект соціального партнерства 2007 р. від компанії ДТЕК у 

сфері соціального інвестування, коли органи місцевого самоврядування кожної 

території – учасниці соціального партнерства спільно з підприємствами та 

іншими заінтересованими сторонами обирали пріоритетні напрями соціальних 

інвестицій, а за результатами обговорення на кожній території формували 

програму соціального партнерства та визначали конкретні проекти, що 

підлягають фінансуванню. Наразі до договору соціального партнерства ДТЕК 

приєдналися 11 міст і два райони в Дніпропетровській області [524]. Така 

взаємодія стосувалася укладання тристоронніх протоколів про наміри, 
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відкритої багатосторонньої довгострокової декларації соціального партнерства, 

розробки стратегічних планів розвитку, у межах яких дозволялася й передача 

повноважень з метою оновлення та покращення рівня соціальних послуг. 

Оптимізація відповідної тристоронньої взаємодії зорієнтована на партнерську 

взаємодію та підтримку при вирішенні соціальних конфліктів. 

Цікавим прикладом соціального партнерства з можливістю делегування 

повноважень є також проект Центрального гірничо-збагачувального комбінату 

та інших підприємств Метінвесту щодо інвестування коштів у покращення 

умов проживання для населення в регіонах присутності (наприклад, програма 

«Місто – нашими руками»), турботу про ветеранів, сприяння розвитку 

потенціалу молодих працівників [153]. Власне, у питаннях фінансування та 

інфраструктурного забезпечення простежується активна роль держави в 

підтриманні програм, запропонованих приватним сектором. Для виконання 

окремих із них необхідне делегування публічних повноважень у межах надання 

соціального захисту, гарантованого державою. 

Отже, в якості проміжного висновку зазначимо, що правові основи 

соціального партнерства передбачають першочергову роль держави в процесах 

соціального захисту, що не виключає шлях делегування нею своїх 

повноважень. Інструментами такого делегування в адміністративному праві 

постають нормативні акти, що організують процес взаємодії між вказаними 

суб’єктами соціального партнерства; договори (задіяно інструмент концесії); 

модель «соціальної гармонії». Однак в українських реаліях закріплено лише 

питання встановлення додаткових гарантій на рівні колективних угод щодо 

взаємодії сторін соціального діалогу в межах соціального партнерства, що не 

відповідає світовому рівню розвитку моделі трипартизму. 

Разом із тим, поряд з викладеним, ми, безумовно, не можемо 

проігнорувати і той факт, що в Україні є серйозні проблеми з практичною 

реалізацією соціального партнерства. Вивчення наукової літератури, 

присвяченої цій проблематиці, дає змогу виявити низку проблем, які 

стосуються факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ. До факторів 
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зовнішнього середовища відносять: відсутність повноцінної нормативно-

правової бази соціального партнерства; незавершеність процесу 

інституціоналізації соціального партнерства; недостатність інформації про 

взаємодію суб’єктів соціального партнерства; недостатню увагу органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування, а також засобів масової 

інформації до проблеми становлення та розвитку соціально-партнерських 

відносин в Україні та ін. Внутрішні фактори – неготовність суб’єктів 

соціального партнерства до роботи в нових економічних умовах; вплив 

стереотипів патерналізму (утриманства); неготовність до довгострокової 

взаємодії сторін соціального партнерства [577]. На переконання О.О. Савчук, 

проблеми розвитку соціального партнерства в Україні за їхнім рівнем потрібно 

поділяти на такі групи: різноспрямованість інтересів соціальних партнерів, 

несформованість суб’єктів соціального партнерства та їх представників, 

домінування формальних процедур соціального партнерства, недосконале 

законодавство, стійка практика ігнорування законодавчого забезпечення 

системи партнерських відносин, занижені стандарти життя, поляризована 

соціальна структура та майнове розшарування суспільства, тіньова економіка й 

поширення корупції [578]. 

З приводу викладених недоліків необхідно виходити з того, що доцільно 

їх розподіляти за першочерговістю вирішення та рівнем негативного впливу на 

розвиток соціального діалогу в нашій державі. На нашу думку, деформація 

свідомості, неадекватні соціально-економічні умови, недосконалість 

нормативно-правового забезпечення у цій сфері, неповна сформованість 

правових процедур, а також недостатня матеріально-фінансова база є найбільш 

істотними, стратегічними проблемами в галузі соціального захисту. Менш 

істотними, але все однак важливими, є недоліки, пов’язані з аспектами 

інформаційного забезпечення, неготовність до впровадження цього 

інструменту в нових умовах, питання недостатнього соціального захисту та 

недосконалої суспільної стратифікації. Наголосимо, що відповідні проблеми 

також відіграють важливу роль, але вони є більш тактичними, аніж 
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стратегічними за своєю природою. У цьому сенсі необхідно на належному рівні 

забезпечити соціально-економічний базис діяльності за таких умов, у тому 

числі чітко визначивши підстави та процедуру притягнення до юридичної 

відповідальності. Для цього повинна бути оновлена відповідна державна 

політика, проблеми в суспільному розшаруванні повинні вирішуватися в межах 

її поточних завдань. Стан інформаційного забезпечення в Україні почав 

покращуватися після проведення суцільної інформатизації, оновлення правових 

рамок доступу до публічної інформації. 

Охарактеризована вище ситуація, як нам здається, вимагає вироблення 

конкретних рекомендацій на майбутнє як щодо нормативного регулювання, так 

і щодо організації здійснення соціального захисту. Повністю мають рацію в 

цьому плані ті автори, які зазначають, що в посттоталітарних державах, у тому 

числі в Україні, впровадження соціального партнерства відбувається «зверху», 

а не «знизу», при вирішальній ролі держави [292]. Водночас зміна соціально-

економічної ситуації в Україні потребує запровадження модернізації 

адміністративно-правового та інших видів механізму реалізації концепції 

соціальної держави, оскільки чинні інструменти соціального партнерства, 

пов’язані з укладенням колективних договорів, засіданням виробничих нарад і 

рад трудових колективів, явно не відповідають світовій практиці та публічному 

інтересу. Така оновлена модель повинна наскрізно відобразитися на всіх рівнях 

соціального діалогу в аспекті вдосконалення соціальної стратифікації, 

типологізації учасників відносин у сфері надання соціального захисту щодо 

вираження потреб, мотивів та інтересів в соціально-економічній, трудовій та 

суміжних галузях. 

З огляду на це особливий інтерес у нас викликає наукова позиція, якої 

дотримується О.О. Савчук з приводу формулювання перспектив вдосконалення 

соціальної сфери залежно від рівнів, на яких представлено конкретні проблеми: 

перегляд чинного законодавства, його адаптація до зовнішніх умов з 

урахуванням міжнародного досвіду; погодження на вищому рівні соціально-

економічної політики держави для підвищення рівня та якості життя (на 
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макрорівні); досягнення консенсусу інтересів при колективно-договірному 

регулюванні; забезпечення участі всіх суб’єктів у роботі органів соціального 

партнерства з метою посилення ролі соціальних партнерів у переговорному 

процесі; оновлення галузевих (регіональних) тарифних умов; легалізація ринку 

праці, спрямована на розвиток реального сектору (на макро- та макрорівні); 

запровадження юридичних напрямів оцінювання для якісного виконання 

колективних договорів (на мікрорівні) [578]. У такому плані виняткову роль 

мають стратегічно-телеологічні особливості модернізації системи соціального 

права, підтримка та розвиток соціально-економічної динаміки в соціальній 

сфері, створення умов для узгодження публічного інтересу щодо соціального 

захисту та інтересів учасників соціального діалогу, покращення механізму 

притягнення до відповідальності за правопорушення в названій галузі. 

Таким чином, ми можемо підтримати підхід, прихильником якого є 

В.А. Красномовець, стосовно доцільності виокремлення конкретних 

інструментів нормативно-правового, фінансового, організаційно-економічного, 

кадрового, інформаційно-аналітичного забезпечення в схемі організаційно-

економічного механізму формування ефективної системи соціального 

партнерства [257]. Такий крок допоможе узгодити двосторонні механізми 

взаємодії між державою та приватним сектором із мотиваційним становищем 

усіх учасників відносин із соціального партнерства; створить інституціональні 

правові рамки для їх демократичної та прозорої співпраці; передбачить шляхи 

економічного зростання та підвищення ролі людського капіталу при вирішенні 

соціальних проблем. Інструментальний вимір у цьому розрізі спирається на 

ідеологічне обґрунтування взаємодії сторін соціального діалогу на 

партнерських началах; удосконалення нормативно-правового забезпечення; 

посилення соціально-економічної активності, створення сприятливого 

економічного клімату, у тому числі інвестиційного; узгодження діяльності осіб, 

відповідальних за формування та реалізацію державної соціальної політики, з 

оновленням законодавством про державну службу; розробку стандартів 

відкритості інформації про стан здійснення соціального партнерства, виконання 
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делегованих повноважень у цій галузі; запровадження взаємообумовленої 

відповідальності держави та представників приватного сектору. 

При цьому покращення нормативно-правового забезпечення у сфері 

соціального партнерства повинно стосуватися насамперед адміністративних 

аспектів правової регламентації в ст. 4 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» [462], ст. 15 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [482], ст. 13 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [485] щодо активної ролі 

приватного сектору (бізнесу) у частині передачі їм делегованих повноважень, 

ролі публічної адміністрації в координації органів як учасників відносин 

соціального партнерства, зокрема Національної тристоронньої, галузевих 

(міжгалузевих) три- або двосторонніх, територіальних тристоронніх соціально-

економічних рад, комітетів, комісій тощо. Також необхідно розробити та 

прийняти Закон України «Про соціальну відповідальність у державно-

приватному секторі», де, у тому числі, повинні міститися запропоновані вище 

положення, а також адміністративно-правові інституційно-процедурні питання 

вирішення ключових проблем правового статусу та порядку притягнення 

Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики України, місцевих державних 

адміністрацій, інших представників публічного сектору, суб’єктів делегованих 

повноважень, роботодавців до соціальної відповідальності, насамперед у сфері 

соціального партнерства. Аналогічні зміни та доповнення повинні бути внесені 

до чинного Кодексу законів про працю, а також до проектів Трудового й 

Соціального кодексів. 

Має рацію у цьому плані Г.М. Савранська, яка наголошує на можливості 

сприяння соціального партнерства створенню суспільної системи соціальної 

безпеки, конкретними завданнями якої мають стати пропозиції щодо: 

розбудови суспільних формувань і структур, а також взаємодії з будь-якими 

іншими громадськими організаціями й об’єднаннями та органами з метою 

підвищення рівня соціальної безпеки; уточнення системи критеріїв (показників) 

оцінювання ефективності управління соціальним партнерством; 
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характеристики існуючих форм та методів цілеспрямованого впливу органів 

державної влади на формування ціннісно-нормативної складової соціального 

партнерства та обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення в контексті 

забезпечення соціальної безпеки України; надання пропозицій щодо 

вдосконалення способів безпосереднього реагування на ситуації, що 

загрожують життю і здоров’ю громадян, їх власності, природному і 

культурному місцю існування, правопорядку, міжетнічним відносинам 

партнерства [577]. У такому разі оновлена модель соціального партнерства, яка 

найбільше відповідатиме охарактеризованій вище норвезькій моделі 

«соціальної гармонії», дасть змогу розв’язати нагальні політичні та соціально-

економічні завдання, інтегрувати в одну систему всі сторони соціального 

діалогу та оптимізувати їхні функціональні обов’язки шляхом закріплення 

механізму делегування повноважень у цій сфері. 

По суті, викладене дає підстави стверджувати, що в Україні існує низка 

проблем у розвитку соціального партнерства, які стосуються факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Адекватним кроком у вирішенні цих 

проблем видається модернізація адміністративно-правового та інших видів 

механізму реалізації концепції соціальної держави, яка повинна наскрізно 

відобразитися на всіх рівнях соціального діалогу в аспекті вдосконалення 

соціальної стратифікації, типологізації учасників відносин у сфері надання 

соціального захисту щодо вираження потреб, мотивів та інтересів у соціально-

економічній, трудовій та суміжних галузях. 

Отже, можна дійти висновку, що необхідність повноцінного 

запровадження в Україні двох підінститутів делегування повноважень 

(делегування повноважень від органу до органу та делегування публічних 

повноважень приватним суб’єктам) відображає правову емерджентність усього 

інституту делегування повноважень. Принагідно зазначимо, що для 

повноцінного запровадження концепції соціальної держави в Україні потрібно 

прийняти базовий законодавчий акт адміністративно-правової спрямованості 

про делегування публічних функцій приватним особам та/або інституціям 
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громадянського суспільства, зважаючи на заінтересованість у таких спільних 

публічно-приватних проектах із боку громадськості та сприятливі умови, 

пов’язані з посиленням останнім часом волонтерського руху в нашій державі. З 

метою наближення України до світової, насамперед європейської, практики в 

частині практичного втілення цих інструментів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави необхідно модернізувати 

існуючий механізм соціального партнерства відповідно до норвезької моделі 

«соціальної гармонії». При цьому зважати треба на попереджувальний, 

стабілізуючий, стимулюючий, перерозподільний, відтворювальний та 

контрольно-наглядовий виміри процедур при наданні соціального захисту. 

 

 

3.3. Інструменти адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави 

 

 

Ідея права як інструмента не є новою. Без врахування інструментів у 

правовому механізмі неможливо ні впорядкувати суспільні відносини в межах 

конкретної галузі права залежно від їхнього інституціонального характеру, ні 

забезпечити фундамент для належного, ефективного та справедливого 

функціонального забезпечення реалізації конкретного правового механізму. 

Науковий аналіз проблематики інструментальної складової в адміністративно-

правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави пропонуємо 

розпочати з аналізу теоретичних конструктів, які діють у загальнотеоретичному 

вимірі (інструментів, правових інструментів), в адміністративному праві 

(інструментів діяльності публічної адміністрації), а вже потім перейти до 

власне інструментів адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави. Лише на базі такого методологічного прийому можна 

показати, чому та в який спосіб задовольняється публічний інтерес у частині 

соціального захисту людини, суспільства.  
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Так, за законами логіки інструменти є поняттям з більшим обсягом, 

порівняно з правовими інструментами, оскільки інструменти можуть бути й 

неправовими. Водночас, що стосується інструментів як загальнотеоретичної 

категорії в праві, то в доктрині зазначається, що за більш ніж сторіччя закон 

маршалірувався як засіб для досягнення конкретної мети, а не за його цінністю 

або цінністю, закладеною в ньому [740]. Тобто, інструмент у праві, як правило, 

отожнюється з теоретико-правовими конструкціями, спрямованими на 

регулювання конкретних суспільних відносин. На думку І.В. Патерило, 

інструментом правового регулювання є цінності права як увесь арсенал, увесь 

спектр правових феноменів різних рівнів, що відокремлюються та 

розглядаються не лише з позицій одних лише потреб юридичної практики, а з 

позицій їх функціонального призначення, тобто тих рис, які характеризують їх 

як інструменти розв’язання за їх допомогою економічних, політичних чи 

соціальних завдань [371]. У такому плані, на переконання С.С. Алексєєва, 

йдеться про спеціально-юридичний аспект інструментарію механізму 

правового регулювання, який охоплює увесь комплекс засобів, увесь 

юридичний інструментарій, що «працює» в процесі правового регулювання [29, 

с. 12]. Як бачимо, для формулювання сутності інструменту в праві 

застосовується широкий підхід, відповідно до якого інструменти – це весь 

комплексів засобів правового регулювання/впливу. 

Разом із тим зазначимо, що в літературі існують і інші підходи щодо 

правової природи інструментів у межах правового механізму. Так, І.М. Шопіна 

розглядає їх з точки зору правового регулювання, а саме: теорії природного 

права – є частиною, елементом правового впливу держави на суспільні 

відносини за допомогою специфічних правових засобів із метою 

упорядкування, закріплення, охорони та розвитку суспільних відносин; з точки 

зору теорії позитивного права – є нормативно-організаційним впливом на 

суспільні відносини, що справляється як за допомогою спеціальних правових 

засобів, так і завдяки іншим правовим явищам [717]. Зауважимо, що 

телеологічний критерій дійсно виконує розрізнювальну роль в частині 
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використання тих чи інших інструментів у межах правового механізму, але він 

має бути підкріплений ще й змістовними характеристиками цих категорій. 

Водночас ми не можемо підтримати позицію дослідниці в частині 

природньоправових проявів інструментів у межах державного впливу, оскільки, 

як нам здається, це, навпаки, позитивістський аспект, що стосується якраз 

специфіки застосування інструментів публічною адміністрацією.  

При цьому в теорії права найчастіше вживається термін «правові 

інструменти». Зокрема, М.Ю. Челишев пише про те, «що закріплення правових 

інструментів … відбувається за допомогою правових конструкцій, які 

показують (повинні показувати) всі правові грані того чи іншого правового 

інструменту…» [697]. По суті, такий підхід означає, що правові інструменти є 

юридичними категоріями регуляторно-впливаючого спрямування, що дають 

змогу розглядати функції права через призму юридичних способів і засобів, які 

справляють вплив на суспільні відносини як елемент правового механізму. 

Відтак, з наведених тез чітко простежується, що інструменти та правові 

інструменти є синонімічними категоріями в межах юридичної науки, тому в 

подальшому ми будемо застосовувати виключно термін «правові інструменти» 

для позначення сутності відповідного явища правової дійсності.  

У ракурсі викладеного підходу також помітно, що правові інструменти 

можуть відрізнятися залежно від галузі права, норми якої закладають юридичну 

основу для цих інструментів. Зважаючи на предмет нашого дослідження, у 

межах якого йдеться, з одного боку, про Загальне адміністративне право, а з 

другого, – про соціальне право як елемент Особливого адміністративного 

права, ми вважаємо за можливе користуватися категорією «інструменти 

діяльності публічної адміністрації», частиною якої є поняття з більш вузьким 

обсягом (інструменти адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави). З огляду на це для розкриття змісту 

адміністративного правового механізму, зокрема реалізації концепції 

соціальної держави, насамперед необхідно з’ясувати сутність категорії 

«інструменти діяльності публічної адміністрації». Додатково потрібно вказати, 
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що в публічній сфері поняття правового інструменту є достатньо вузьким за 

своїм обсягом, оскільки відповідна категорія означає те, що досяжне 

суб’єктами публічної адміністрації в цій сфері.  

Цей аспект більш-менш адекватно ілюструють М. Стрельбицький та 

Л. Стрельбицька, задіюючи категорію соціально-історичного виміру таких 

інструментів, що зумовлює їхню множинність: елементи забезпечення 

діяльності державної адміністрації (радянська та неорадянська теорії); правові 

засоби обмеження державної адміністрації (демократична теорія) [625]. 

Зазначимо, що, як мінімум, сумнівним видається використання терміна 

«державна адміністрація», який не є типовим ані для провідних зарубіжних 

країн, ані в українських реаліях і суттєво звужує перелік тих осіб, які мають 

входити до першої групи, спираючись на запропоновану в підрозділі 3.1 

класифікацію суб’єктів, задіяних у реалізації концепції соціальної держави.  

Водночас слушною є ідея поділу інструментів діяльності публічної 

адміністрації на ті, які обмежують або ж розширюють повноваження держави, а 

отже, у протилежному ракурсі – суб’єктів приватного права. При цьому 

заявлена мета здійснення такої діяльності відповідає ідеям правової, соціальної 

держави. Що ж до позитивістського інструментального аспекту, то ми частково 

не можемо погодитися з тим, що він має процедурно-формалізований характер. 

Зараз на публічно-правову сферу може справлятися не лише нормативно-

організаційний вплив, бо тут також можливі реординаційно-упорядковуючі та 

договірні відносини при вирішенні питань індивідуального значення, реалізації 

планувальних заходів, укладання адміністративних договорів. Тому, зважаючи 

на розширення спектру правових регуляторів у сучасному світі, відбувається 

зближення цілей адміністративно-правового регулювання як за 

природньоправовими, так і позитивістськими регуляторними чинниками 

інструментів діяльності публічної адміністрації. 

З приводу викладеного вкажемо, що конкретні інструменти діяльності 

публічної адміністрації необхідно розкривати через призму системи її 

інституціонально-функціональних характеристик. На думку Р.С. Мельника, до 
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інструментів діяльності публічної адміністрації включають нормативні акти 

публічної адміністрації, адміністративний акти та адміністративний договір 

[309, с. 9-10]. На наше переконання, усі елементи, які входять до обсягу 

досліджуваного поняття, запропонованого дослідником, є повною мірою 

прийнятними. Разом з тим такий перелік інструментів може бути розширений, 

оскільки в діяльності публічної адміністрації можуть використовуватися також 

регуляторно-планувальні, організаційно-технічні, інформативні та ін. правові 

прийоми, засоби та способи, про які йдеться, зокрема, у підручнику «Загальне 

адміністративне право», виданого за редакцією І.С. Гриценка. Так, його автори 

до переліку інструментів діяльності публічної адміністрації зарахували 

адміністративний акт, адміністративний договір, акти-дії, плани, 

приватноправові інструменти, нормативні акти, адміністративний розсуд, 

електронне урядування [194, с. 559-564].  

Очевидно, що далеко не всі з названих заходів є, власне, інструментами 

діяльності публічної адміністрації. Так, адміністративний розсуд є лише 

способом прийняття адміністративних рішень, а електронне урядування постає 

як одна із форм демократії, спосіб здійснення публічного управління в 

електронній формі. До того ж окремі інструменти діяльності публічної 

адміністрації, згадані в підручнику «Загальне адміністративне право», мають 

специфічний характер. Наприклад, акти-дії публічної адміністрації 

спрямовуються на виникнення фактичних, а не юридичних наслідків. Що ж до 

приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації, то тут варто 

погодитися з тим, що суб’єкти публічної адміністрації здійснюють надані їм 

повноваження через використання приватноправових засобів, що, як наслідок, 

віддаляє останні від адміністративно-правової проблематики. З цією метою 

основними інструментами діяльності публічної адміністрації слід вважати такі 

його елементи: нормативні акти; адміністративні акти; адміністративні 

договори; акти-плани; акти-дії. 

При цьому в межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави діють інструменти, які, з одного боку, 
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регулюються нормами загального адміністративного права, а з другого, –

 додатково регулюються/уточнюються за допомогою норм Особливого 

адміністративного права, у нашому випадку – соціального права. У цьому сенсі 

ми повністю підтримуємо І.В. Патерило в тому, що загальні вимоги 

поширюються на усі різновиди інструментів у межах відповідної категорії 

інструментів, а закріплення спеціальних вимог обумовлюється специфікою їх 

окремих різновидів [369, с. 243]. Квінтесенцією цих інструментів діяльності 

публічної адміністрації є їхній аксіологічний вимір. Від себе також додамо, що 

ця теза особливо актуальна в контексті закріплення вказаних інструментів у 

Соціальному кодексі України, оскільки в його основі повинна лежати 

юридична логіка, заснована на базисному рівні правової матерії, що спирається 

на соціальні закономірності та закони соціального буття людини, які мають 

бути пронизані ідеєю цінності соціальних норм як регуляторів у частині 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави. У такому контексті має рацію С.С. Алексєєв у тому, що ці процеси в 

матерії права невідворотно ведуть до явищ високої юридичної та соціальної 

значущості [28, с. 212]. Відтак, шляхом врахування аксіологічної ідеї в 

інструментах адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави можна забезпечити покращення поточного рівня 

адміністративно-правового забезпечення в цій сфері.  

Таким, чином, у якості проміжного висновку вкажемо, що інструменти 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави є 

специфічним проявом загальної категорії «інструменти діяльності публічної 

адміністрації», яка проявляється в спеціальній сфері – у сфері забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави. При цьому аксіологічний вимір 

інструментів забезпечення реалізації концепції соціальної держави обумовлює 

ефективність здійснення публічного управління в частині соціального захисту, 

надання соціальної допомоги та соціальних послуг. 

По суті, інструменти адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави, з одного боку, виступають як механізм, що 
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обмежує діяльність держави, сприяючи розвитку приватної ініціативи та 

забезпечуючи соціальну справедливість і свободу (у цьому вимірі переважають 

нормативно-правові інструменти). З другого боку, за рахунок цих інструментів 

здійснюється розширення компетенції держави в кожному аспекті суспільного 

життя, у тому числі соціальному, через регулювання, таким чином мінімізуючи 

приватні ініціативи. Є багато градацій між цими двома «маятниками» 

(описаними вище крайнощами), бо роль відповідних інструментів в 

адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави 

ґрунтується на соціальних, політичних, економічних, культурних, історичних 

факторах та інших причинах. Принагідно зазначимо, що не може бути лише 

двох крайніх точок у застосуванні інструментів для здійснення соціального 

захисту, враховуючи «гнучкий» характер останнього, пов’язаний із 

відповідними соціальними мотивами, інтересами, потребами та свободами. 

Пріоритетну роль при цьому має регуляторний вимір інструментів реалізації 

концепції соціальної держави, що дає змогу ефективно регламентувати 

суспільні відносини в частині соціального захисту. В інструментальному 

аспекті цілі закону щодо соціального захисту, як правило, пов’язані з 

досягненням доброчесних результатів [740], таких як справедливість [776], 

соціальні зміни [763; 785;  770, с. 269], економічний розвиток [774]. З огляду на 

це в інструментальному аспекті можливі різні шляхи використання правових 

форм, процедур, методів, прийомів для досягнення цілей встановлення 

соціальної справедливості, але у загальних рисах в інструментах 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави повинен бути дотриманий баланс між обмеженням держави та 

одночасним забезпеченням публічного інтересу в частині реалізації її 

компетенції.  

Враховуючи викладене, незалежно від місця, що його посідають 

конкретні інструменти реалізації концепції соціальної держави за описаним 

вище «маятником», їхня мета є базовою категорією у разі практичного 

застосування юридичних прийомів, способів і засобів, пов’язаних із наданням 
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соціального захисту. Як правило, така мета є альтруїстичною. Йдеться про 

інструменти, які втілюють позитивні та соціально бажані цілі. Тому при їх 

застосуванні очікується, що на додаток до регулювання та інституціоналізації 

дій держави та особистої поведінки вони сприятимуть покращенню прозорості, 

ефективності виконання соціально значущих програм. Для цього потрібно чітко 

передбачити набір максимально повних і деталізованих функцій, які мають 

бути перерозподілені між учасниками відносин із реалізації концепції 

соціальної держави, а також гарантування їх незалежності один від одного та 

від зовнішнього тиску. Тобто, актуальним залишається питання 

інституціоналізації принципу стримувань і противаг. Разом із тим при 

включенні політичного фактору в процес функціонування адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави політичні 

суб’єкти можуть використовувати інструменти в якості засобу, спрямованого 

на досягнення корисливих чи соціально небажаних цілей. У самому крайньому 

прояві цього процесу інструменти будуть мати суто формальне значення, а 

реальним проявом при використанні засобів впливу на соціальні відносини 

буде досягнення егоїстичних і навіть соціально негативних цілей.  

На рівні зарубіжної доктрини М. А. Гомез прикладом «поганих» 

інструментів вважає антисемітські або заборонні закони, прийняті в 

нацистській Німеччині в 1930-х рр. [773], які регламентували, зокрема, 

повноваження публічної адміністрації щодо здійснення соціального захисту. Ці 

закони в якості інструментів – нормативних актів, хоча й були формально 

прийняті через звичайний процес, але мали негативний характер у тому сенсі, 

що вони не сприяли досягненню загального блага, а, скоріше, задовольняли 

корисливі інтереси правлячої еліти та правителя. 

Така своєрідна парадигма «закон як Троянський кінь» в якості 

інструменту виражає загальну ідею, що здається законною та доброякісною на 

поверхні, але зміст її абсолютно протилежний. У такому контексті інструменти 

є «податливими»: подаються як правові, важливі юридично забезпечені, але 

тільки до тих пір, як ними можна маніпулювати для досягнення конкретних 
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цілей. Прикладом практичного втілення запропонованих вище теоретичних 

конструктів можна вважати соціальну політику Боліваріанської Місьйонес 

(Mision Barrio Adentro і Mision Madres del Barrio), які були «запущені» за 

допомогою уряду Венесуели в рамках стратегії здійснення політики, 

спрямованої на боротьбу з бідністю та нерівністю [773]. Соціально бажаною 

метою уряду Венесуели було розширення правових інструментів, а саме: 

прийняття спеціального законодавства та перетворення правових інститутів. 

Проте замість того, щоб сприяти прозорості та посиленню підзвітності, ці 

інструменти були використані, щоб ізолювати Місьйонес від будь-якої форми 

зовнішнього нагляду, залишивши їх на милість політичної маніпуляції та інших 

спотворених цілей. Істотним фактором такого процесу стало формування 

залежності правових інструментів реалізації соціальної політики уряду від 

конкретної ролі, яку вони відігравали.  

На нашу думку, для створення соціально прийнятної та суспільно 

бажаної, а не спотвореної ролі інструментів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави, необхідно враховувати їхні 

режимний, сервісний та захисний виміри. Зокрема, режимний вимір таких 

категорій спирається на особливості використання кожного з інструментів і 

«винятковість» за сферами застосування. Вдало цю тезу пояснює Д.Д. Коссе, 

вказуючи, що відповідне використання повинно бути винятком із системного 

правового регулювання суспільних відносин в державі. Правовий режим 

фактично стає особливим правовим інструментом (юридичним винятком). Він 

повинен застосовуватися із обов’язковими обмеженнями за такими 

параметрами: суб’єкт, об’єкт, територія застосування, час застосування [252]. У 

такому випадку режимний вимір інструментів реалізації адміністративно-

правового механізму соціальної держави являє собою «розширений спектр» у 

межах всієї множини юридичного інструментарію, що постає сполучною 

ланкою та стрижнем цілісної конструкції у сфері правових прийомів, способів і 

засобів. Звідси важливим питанням є детермінація шляхів і процедур при 

застосуванні правових інструментів для розв’язання суспільно корисних 
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завдань, для чого, як зазначає С.С. Алексеев, треба «вибрати оптимальний для 

вирішення відповідної задачі правовий режим, відпрацювати його відповідно 

до специфіки того завдання та змісту відносин, що врегульовано» [30, с. 243]. 

Натомість сервісний вимір інструментів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави є набагато вужчим і більш 

прикладним за своїм характером. Це проявляється в орієнтації всієї діяльності 

зі здійснення соціального захисту, надання соціальних послуг споживачу та 

введення відповідної інституційної бази, системи оцінки якості. Саме на основі 

рівня задоволеності споживачів системою соціального захисту і формується 

оцінка щодо якості та ефективності надання соціального захисту. Для цього 

вкрай необхідно враховувати як процесуальні, так і результативні аспекти 

використання відповідних інструментів. Наприклад, у країнах-членах ЄС 

запроваджується принцип «єдиного вікна», що орієнтується на створення умов 

для «єдиного контакту» споживача із суб’єктом здійснення соціального захисту 

та надання соціальних послуг. Надзвичайно слушними у зв’язку з цим 

виглядають слова В.К. Колпакова щодо деталізації інституційно-процедурних 

аспектів сервісного елементу механізму реалізації концепції соціальної 

держави: «Велика Британія, Фінляндія, Швеція запровадили систему 

оцінювання надання державних послуг урядових органів… У Німеччині з 1990-

х рр. набули популярності офіси – «універсами послуг». У Франції набула 

розвитку процедура «спрощення одержання послуг» [236]. По суті, має місце 

ситуація, коли соціальні послуги розглядаються в комплексі з 

адміністративними, а їх надання відбувається в єдиній мережі органів, 

пріоритетним завданням яких є сервісна спрямованість на інтереси конкретної 

людини – споживача таких послуг. У такому плані також створюються 

інформаційно-консультаційні центри, запроваджуються модернізовані 

фінансово-правові інструменти, пов’язані зі здійсненням розрахунків і 

платежів. По суті, сервісний вимір потрібен для належного забезпечення 

функціонування правового механізму в соціальній сфері у конкретних 

соціально-економічних умовах у відповідний проміжок часу з метою 
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задоволення суспільного публічного інтересу з надання соціальних послуг і 

здійснення соціального захисту відповідного рівня якості, а також врахування 

мотивів, інтересів і потреб споживачів. 

У свою чергу, захисний вимір інструментів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави, як зауважує Г. Тимченко, 

постає як «інструмент реалізації права на захист» [644]. Зазначений вимір 

стосується насамперед сфери деліктології в галузі соціального захисту, 

оскільки через інструменти, які закладають правові рамки в цій сфері та 

формують телеологічний вимір відповідної діяльності, реалізується мета 

існування соціальної держави. До того ж через загальний зміст «базового» і 

«поточного» рівнів правової системи визначаються заходи, процедури та 

методи здійснення соціального захисту на етапі до (превентивна роль), під час 

(акти-дії в адміністративному праві) і після вчинення правопорушень 

(відновлювальна, каральна, виховна роль). Відтак, можемо погодитися з 

Є. А. Кобрусєвою у тому, що сутністю захисного спрямування категорії 

інструментів адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави є комплекс правових явищ, здійснюваних відповідно до 

законодавства з метою забезпечення організації та реалізації захисту прав 

громадян, у тому числі шляхом застосування й використання відповідних форм 

і способів захисту, що спрямовується на запобігання й припинення порушень, а 

також відновлення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина 

[222]. Як наслідок, відмітимо одну цікаву особливість захисного виміру цих 

інструментів: вони мають комплексний характер, оскільки проявляються не 

лише в діяльності суто захисної спрямованості (на етапі під час і після 

вчинення деліктів), але й в суміжних правових інструментах до вчинення будь-

яких правопорушень (з огляду на їхній превентивний характер). Тобто, вони 

створюють підґрунтя для організації та реалізації соціального захисту в 

публічному секторі, формуючи умови для ефективного надання соціального 

захисту та створюючи простір для відповідної діяльності правозахисних 

органів, інститутів громадянського суспільства. 
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З огляду на описані вище правову природу, цільові характеристики, 

режимний, сервісний та захисний виміри інструментів адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави наголосимо на 

тому, що більшість із цих категорій є теоретичними конструктами, які мають 

позанормативний характер. При цьому серйозною проблемою в соціальній 

сфері, як і в усіх інших сферах, де здійснюється публічне управління, є 

відсутність Адміністративно-процедурного кодексу, який би регламентував 

загальні види і загальні вимоги до усіх інструментів незалежно від сфери 

регулювання [97]. Принагідно доцільно врегулювати змістовно-процедурну 

специфіку інструментів адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави на рівні правових норм, які б регламентували 

особливості порядку врегулювання суспільних соціальних відносин, вирішення 

індивідуальних адміністративних справ, підтримки споживачів соціальних 

послуг із боку публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного та 

приватного права тощо. 

Проаналізуємо більш детально окремі інструменти адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави. Так, що 

стосується нормативних актів, то під цією категорією на рівні доктрини 

розглядають прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах 

його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи 

скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та 

застосовується неодноразово [432] (ч. 3 п. 1 Роз’яснення Президії Вищого 

арбітражного суду України від 26 січня 2000 р. № 02-5/35); вид юридичного 

акта, який видано уповноваженим суб’єктом та який містить у собі норму 

(норми) адміністративного права [309, с. 253]; юридичний акт суб’єктів 

публічної адміністрації, що встановлює, змінює чи скасовує норми права –

 загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюються та охороняються 

державою [194, с. 379]; офіційний письмовий документ, який приймається 

уповноваженим органом, встановлює, змінює або скасовує норми права [631, с. 

20].  
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У зв’язку з цим ми, як мінімум, не можемо погодитися з тим, що в галузі 

соціального захисту нормативні акти як інструменти діяльності публічної 

адміністрації є саме документами. Ми вважаємо, що документ є лише формою 

відображення тієї інформації, яка в ньому міститься, але це ніяк не визначальна 

сутнісна характеристика акта, в якому закладено конкретні правові положення. 

При цьому навряд чи темпоральні та просторові характеристики нормативного 

акта потрібні для визначення його сутності. До того ж, якщо в дефініції 

нормативного акта вже міститься ознака офіційного характеру, то не треба 

згадувати про те, що він видається уповноваженими державними чи іншими 

органами (і навпаки). Водночас потрібно визначитися з тим, чи лише 

офіційними можуть бути нормативні акти в межах реалізації концепції 

соціальної держави. На думку Є.С. Герасименка, нормативний акт може 

встановлювати, змінювати або припиняти норми як правові, так і корпоративні, 

релігійні, технічні тощо [194, с. 379-380]. Такий підхід має вагоме значення для 

галузі соціального захисту, оскільки корпоративні та технічні норми тут 

нерідко застосовуються. Тому ми схиляємося до думки, що під нормативним 

актом як інструментом адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави необхідно розуміти виданий уповноваженим 

суб’єктом юридичний акт, у якому закріплено норми адміністративного права, 

які регламентують відносини в соціальній сфері між публічною адміністрацією 

та іншими суб’єктами, які мають публічний інтерес у цій сфері. 

Від себе ж додамо, що всім і кожному, хто цікавиться проблематикою 

інструментів, добро відомо, що ці види юридичних актів традиційно відносили 

до джерел права. Водночас нещодавно почали з’являтися тенденції до 

характеристики суто регуляторної та інструментальної природи актів суб’єктів 

публічної адміністрації. Розрізнювальним критерієм у такому сенсі є відсоток 

правових норм загальнообов’язкового значення, які містяться в конкретному 

акті. При цьому Р.С. Мельник звертає увагу на таку закономірність: чим нижче 

розташований суб’єкт публічної адміністрації в адміністративній ієрархії, тим 

більше виданий ним нормативний акт нагадує інструмент діяльності. Натомість 
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акти суб’єктів публічної адміністрації загальнодержавного рівня являють 

собою насамперед джерела адміністративного права [309, с. 253]. У зв’язку з 

цим доцільно сформулювати такі особливості нормативних актів як 

інструменту забезпечення реалізації концепції соціальної держави: загальні 

формальні параметри, пов’язані з інституційно-процедурними аспектами 

(компетенція, порядок, форма і т.п.); спеціальні матеріальні параметри 

(публічність; адресність; юридична обґрунтованість і значущість; 

нормативність; односторонність; підзаконність; недискримінаційний характер). 

На основі цих характеристик у ракурсі непоширення категорії офіційності на ці 

акти їх можна відокремити від нормативно-правових актів як джерел 

адміністративного права.  

З приводу цієї позиції зазначимо, що для нашої держави нормативні акти 

як інструменти забезпечення реалізації концепції соціальної держави мали 

об’єктно орієнтовану спрямованість. Так, за радянських часів на підзаконному 

рівні регламентувалися питання соціального захисту за напрямом пенсійного 

забезпечення, соціального страхування і т.п., а в умовах незалежної України 

аналогічне правове регулювання перейшло на вищий щабель – на законодавчий 

рівень, тим самим створюючи правовий базис для надання державної 

соціальної допомоги, соціального захисту, здійснення загальнодержавного 

соціального страхування тощо. Разом із тим ні така радянська на підзаконному 

рівні, ні українська на законодавчому рівні практика вже не відповідає 

європейським стандартам (уніфікація соціальної політики, яка вийшла на 

наднаціональний рівень, гармонізація та стандартизація на національному рівні, 

інноваційне публічне управління в соціальній сфері). Погоджуємося з тими 

дослідниками, на думку яких соціальна політика Європейського Союзу якщо 

спочатку й була націлена на соціальний захист населення, то з часом 

приймалися нормативні акти, що формували основи ефективності і 

продуктивності соціальної політики як для трудящих, так і для працедавців 

[159; 215; 610]. По суті, для Європейського Союзу характерною практикою є 

створення наднаціонального уніфікованого простору соціального захисту на 
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базі соціального партнерства та залучення інвестицій. 

В якості прикладу тут можна навести Стратегію «Європа 2020» (2010 р.), 

що містить три основних стратегічних цілі: розумне зростання, стійке 

зростання та інклюзивне зростання з урахуванням (флагманських ініціатив), 

таких як молодь в русі; Європа ефективного використання ресурсів (у тому 

числі трудових); порядок дня для нових навичок та робочих місць; європейська 

платформа боротьби з бідністю [753]. Відтак, у Європі нормативні акти як 

інструменти соціальної політики орієнтуються на телеологічні характеристики 

здійснення соціального розвитку з урахуванням фундаментальних 

характеристик, що стосуються забезпечення належного рівня умов праці, 

соціального захисту незабезпечених чи малозабезпечених верств населення, 

розподілу та перерозподілу ресурсів. Саме це – орієнтири для формування 

підґрунтя на рівні вторинного наднаціонального та національного соціального 

законодавства, відповідна система органів публічної адміністрації та 

конкретний перелік дій з реалізації положень, закладених у вказаному 

правовому інструменті. При цьому потрібно звернути увагу на той факт, що цей 

інструмент створює абсолютно нову правову рамку соціального захисту, 

оскільки Стратегія «Європа 2020» не спирається на попередні стратегії (про них 

відсутня згадка [753]). Тому з огляду на взятий нашою країною курс 

євроінтеграції потрібно модернізувати нормативні акти як інструменти при 

наданні соціального захисту згідно з сучасним світовим досвідом. Відтак, 

спираючись на те, що в Україні існує багато підзаконних та законодавчих актів, 

які регламентують питання соціального захисту та надання соціальної 

допомоги, соціальних послуг, а в ЄС вищим є рівень наднаціонального 

уніфікованого правового регулювання, то треба: по-перше, звужувати у нас 

підзаконне регулювання, тобто, зменшувати обсяги нормативних актів 

суб’єктів публічної адміністрації у цій сфері; по-друге, вийти на рівень 

кодексів. Так, у Соціальному кодексі України необхідно сформулювати єдині 

соціальні підходи та стандарти, які узгоджуються з нормативними актами 

первинного та вторинного права Європейського Союзу.  
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При вдосконаленні нормативних актів як інструментів адміністративно-

правового забезпечення реалізації концепції соціальної держави необхідно 

враховувати помилки попередників, які яскраво демонструють причини таких 

повільних змін у цьому напрямі. Йдеться передусім про недоліки 

нормопроектувальної техніки при розробці проектів нормативно-правових 

актів, які врегульовують питання соціального захисту, соціальної допомоги та 

надання соціальних послуг. Зокрема, 17 травня 2013 р. у другому читанні було 

повернуто на доопрацювання Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і 

фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості, 

зареєстрований за № 1061 від 12 грудня 2012 р. [416]. Основною вадою цього 

акта була його відірваність від соціально-економічних реалій України, оскільки 

запропоновані в цьому законопроекті зміни та перетворення в здійсненні 

соціального захисту потребували надмірно великих видатків із бюджету, а в 

пояснювальній записці не передбачалося належного фінансово-економічного 

обґрунтування, так само як і в тексті законопроекту не було прописано 

відповідні правові процедури.  

Аналогічним дефектним законопроектом у галузі соціального захисту 

можна вважати не включений до порядку денного 16 вересня 2014 р. Проект 

Закону про реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізацію фонду оплати праці, зареєстрований за № 5080 від 

15 вересня 2014 р. [489]. У цьому законопроекті взагалі проігноровано 

фундаментальні засади нормопроектувальної техніки як такої та в контексті 

реалізації концепції соціальної держави зокрема: не було погоджень зі 

сторонами соціального діалогу; не враховано принцип паритетності при 

здійсненні публічного управління у сфері державного соціального страхування; 

накладено непомірне фіскальне навантаження на суб’єктів приватного права; 

введено дискримінаційні норми щодо працівників підприємств, які 

фінансуються з державного бюджету. 

Прикладами іншої варіації недосконалих нормативних актів як 
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інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави є окремі закони, які було визнано неконституційними вже 

після початку їх дії. Говорячи про забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави, варто звернути увагу на той факт, що найбільш суспільно шкідливими 

є порушення соціальних прав і свобод органом законодавчої влади шляхом 

звуження обсягу та змісту соціального захисту. Вказаний факт має таке вагоме 

значення, оскільки парламент через закони встановлює загальнообов’язкові 

правила поведінки для учасників відносин у галузі соціального захисту, а через 

існування правової норми зі звуженим обсягом чи змістом стає неможливим 

досягнення соціальної справедливості при реалізації концепції соціальної 

держави.  

Серед таких дефектних інструментів варто згадати п. 2 ч. 1 ст. 49, другого 

речення ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [554]; абз. 3, 4 п. 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [555]; 

ч. 3, 4 ст. 59 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» 

[556]; ст. ст. 44, 47, 78, 80 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2004 рік» [557]; ст. ст. 29, 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66, 

п.п. 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст. 71, ст. ст. 98, 101, 103, 111 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» [558]; ст. 

ст. 65, 67 розділу I, п.п. 1–4, 6–22, 24–100 розділу II, п. 3 розділу III Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» [559] та ін. Як видно з наведених 

прикладів, дефектність відповідних інструментів може мати будь-які прояви: 

від суто змістовних аспектів до процедурно-процесуальних питань. Така 

відсутність достатнього нормативного забезпечення питання інструментів 

діяльності публічної адміністрації, як вдало пояснює І. В. Патерило, призводить 

не лише до проблем тлумачення їх сутності та наукових дискусій, а й 

ускладнює захист прав та інтересів осіб, порушених у результаті застосування 

таких інструментів [369, с. 255]. 
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У цьому ракурсі в межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави необхідне втручання Конституційного Суду 

України як єдиного органу конституційної юрисдикції з метою визнання 

неконституційними таких норм публічно-правової природи, про що, зокрема, 

йдеться в рішенні Конституційного Суду України про визнання 

неконституційними положення Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із 

соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 р. № 19–рп/2010  [548]. У частині 

здійснення соціального захисту зазвичай цей процес має два вектори 

спрямованості: визнання неконституційними спеціальних норм профільного 

законодавства з питань соціального захисту; визнання неконституційними 

окремих положень у законах про Державний бюджет України на відповідний 

рік. 

Прикладами першого з наведених вище векторів спрямованості 

діяльності Конституційного Суду України є такі його рішення: у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень п. 2 ч. 1 ст. 49, другого 

речення ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [554]; у справі за конституційними поданнями Верховного Суду 

України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого п. 13 розділу 

XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» й офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 11 

Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного 

довічного грошового утримання) [555]. Разом з тим, цей вектор також може 

відхилятися в бік положень законодавчих актів, конституційність яких 

оспорювалася, зокрема, у справі за конституційним поданням 47 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень ч. 1, 2 ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види 

загальнообов’язкового державного соціального страхування» (справа про 
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надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) [563]; у справі за 

конституційними поданнями 51 і 48 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) першого речення п. 2 

розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до 

статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, 

осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких 

інших осіб» [564]. Другий випадок із описаних відхилень вектору визнання 

окремих правових норм неконституційними пов’язаний з тим, що на базовому 

рівні актів, щодо яких відкривалося конституційне провадження, все однак 

були закладені суперечності, але в конкретних історичних умовах місця та часу 

не настільки непримиренні, щоб вести мову про їх невідповідність Основному 

Закону як фундаментальному установчому договору в соціальній сфері. 

Водночас у разі зміни правого поля не виключена ситуація «перетікання» цих 

суперечностей у режим конфліктної взаємодії з конституційними приписами, 

що зумовить подальший неконституційний характер таких правових норм. 

На підставі викладеного, а також враховуючи той факт, що це 

дослідження здійснюється через призму адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави, ми вважаємо за необхідне вести мову 

про повний спектр охоплення векторів визнання неконституційними положень 

законів у соціальному праві. При цьому потрібно наголосити на специфіці 

втілення цього вектора в бюджетній сфері щодо надання особі соціальних 

пільг, компенсацій та гарантій. У цьому плані простежується 

вузькоспеціалізована сутнісна спрямованість діяльності єдиного органу 

конституційної юрисдикції щодо приписів законодавчих актів, що не 

стосуються безпосередньо забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави, але деякі положення яких можуть мати дискримінаційний характер 

стосовно окремих категорій осіб, відміняти для них соціальні пільги та гарантії, 

не узгоджуватися з величиною прожиткового мінімуму, встановленою для 

працездатних осіб і т.п. У якості прикладів можна навести низку рішень 

Конституційного Суду України у справах щодо визнання неконституційними 
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положень зупинення пільг (гарантій соціального захисту) у законах про 

державний бюджет на відповідний рік: від 6 липня 1999 р. [565]; 17 березня 

2004 р. [566]; 1 грудня 2004 р. [557]; 9 липня 2007 р. [558]; 22 травня 2008 р. 

[559] та ін.  

Так, у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

ст. ст. 44, 47, 78, 80 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2004 рік» та конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 2, 3, 4 ст. 78 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» Конституційний 

Суд України вирішив визнати неконституційними ст. 44 і ч. 2, 3, 4 ст. 78 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» [557]. Відповідні 

правові норми, які було визнано неконституційними, стосувалися питань 

соціального захисту (соціальних виплат інвалідам установлених категорій, 

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій 

і учасників війни, визнаних за життя інвалідами). Орган конституційної 

юрисдикції при цьому спирався на публічний інтерес у частині безоплатного 

(пільгового) матеріально-побутового соціального захисту з урахуванням 

розміру бюджетних асигнувань і витрат (надання безоплатної медичної 

допомоги, форменого одягу та службового обмундирування, виплати житлових 

субсидій, санаторно-курортне обслуговування тощо); обсягу доходів осіб, 

наділених правом на окремі види соціальної допомоги (зокрема, субсидії, 

безоплатний проїзд транспортом загального користування), в аспекті 

співвідношення з величиною прожиткового мінімуму (розмір як грошових 

доходів, так і отриманих пільг у грошовому еквіваленті не повинен 

перевищувати величини прожиткового мінімуму). Водночас Верховна Рада 

України порушила ці вимоги, тому норми закону в частині неврахування 

публічного інтересу в соціальній сфері мали бути приведеними у відповідність 

до соціальних стандартів за допомогою втручання Конституційного Суду 

України. 
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Іншим важливим аспектом визнання неконституційними та такими, що не 

відповідають ідеї соціальної справедливості, актів парламенту є вплив із боку 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наприклад, у 2001 р. 

омбудсман на засіданні Конституційного Суду окреслила проблеми 

забезпечення конституційного права людини, громадянина на соціальний 

захист: зупинення виплат і пільг через їх недофінансування у бюджетах (на 

основі аналізу проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2002 рік») – із наведенням переліку нормативно-правових актів і зазначенням 

конкретних статей (обсягу видатків), які не будуть забезпечені бюджетними 

ресурсами. Н. Карпачова наголосила, що тим самим закладено «механізм 

недофінансування соціальних виплат та зупинення надання пільг і гарантій 

значній частині громадян, для яких вони встановлені чинним законодавством 

України … зупинення фінансування пільг, гарантій і компенсацій у такий 

спосіб набуло стійкого, системного характеру, оскільки така ситуація 

повторюється вже не перший рік» [212]. У подальшому її зауваження були 

враховані парламентом при прийнятті закону про державний бюджет. На основі 

викладеного ми пропонуємо на етапі безконфліктного провадження з 

формування та розробки законодавства про державний бюджет, у тому числі в 

контексті соціального захисту людини, запровадити практику двосторонньої 

взаємодії на постійній основі між Верховною Радою України, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини та Конституційним Судом України. 

Така співпраця могла б виконувати превентивну роль, на основі чого можна 

було б оптимізувати процес забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави, при цьому підвищуючи роль інструментальної його складової на етапі 

безконфліктного провадження. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також може 

справляти вплив на нормативні акти підзаконного рівня як інструменти 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави. Наприклад, оцінка наказу № 37 Міністерства соціальної політики 

«Про затвердження Порядку визначення функціональних можливостей 
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інваліда, дитини-інваліда, іншої особи» проводилась у відповідь на звернення 

громадської організації «Підмога.інфо» до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, про знайдені ознаки дискримінації норм якого було 

повідомлено в листі від 10 грудня 2015 р. за підписом В. Лутковської керівника 

Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних 

прав Д. Ляха [662]. Відповідний наказ не відповідав принципам справедливості 

та законності в частині забезпечення мобільності людини з інвалідністю, 

зокрема, стосовно реалізації права на працю та на протезування. Правовими 

орієнтирами для визнання норм наведеного наказу дискримінаційними є 

положення ст. 2 Конвенції про права інвалідів [240], ст. 3 Закону України «Про 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [501], ст. ст. 6, 10 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

[442], ст. 3 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [487], ст. 2 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [473]. 

При цьому прикметним є те, що Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини у своїх правових інструментах дає вказівки органам публічної 

адміністрації (у наведеному прикладі – міністерству) щодо усунення 

дискримінаційних норм в інструментах їхньої діяльності. 

Зважаючи на дві описані вище ситуації, пов’язані як з невідповідністю 

проектів нормативно-правових актів принципам справедливості, верховенства 

права та законності, так і неконституційністю законів, що виступають 

інструментами адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави, потрібно насамперед орієнтуватися на логічні закони 

гарантування досконалості цих інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Зокрема, як пояснює Т. В. Кашаніна, юридична логіка – це логіка, що діє у 

контексті соціальних умов, політики державної влади і груп людей [214, с. 47]. 

З огляду на цю тезу чітко видно, що соціальні умови та соціальна політика 

мають впливати на обґрунтованість, достатність і змістовну відповідність 

нормативних актів. Важливим логічним законом у цьому випадку є закон 

достатньої підстави, значення якого для нормотворчої діяльності полягає в 
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тому, що він орієнтує розробників на конструювання правових норм, 

спричинених практичною необхідністю [335, с. 283]. Цей логічний закон 

нерозривно пов’язаний і з іншою юридичною категорією – соціальною 

обґрунтованістю юридичного права [251]. По суті, це означає, що при 

кодифікації законодавства у сфері соціального захисту законодавець повинен 

орієнтуватися на практичну доцільність зміни інструментів адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави з урахуванням 

належного обґрунтування таких перетворень у соціальній сфері. 

Квінтесенцією ж попередження й усунення недоліків нормопроектуальної 

техніки в нормативно-правових актах, які регламентують сферу соціального 

захисту, соціальної допомоги та надання соціальних послуг, має стати 

аксіологічна ідея. Ця засада покращення якості нормопроектуальної техніки 

має враховувати запропоноване Т. В. Кашаніною змістовне правило соціальної 

адекватності права [214, с. 36]. На переконання І. В. Патерило, це означає 

комплекс ціннісних властивостей і орієнтацій, що функціонує у руслі системи 

цінностей права публічного, яка полягає в тому, що цінності права та його ідея 

в цілому завжди сприймаються як мислимий прообраз належного співіснування 

людей у соціумі, а те чи інше їх обґрунтування завжди розгортається як 

усвідомлення існуючого і повинного бути удосконаленням зв’язку людини з 

іншими людьми, суспільством [371]. Отже, розробники нормативних актів як 

інструментів забезпечення реалізації концепції соціальної держави повинні 

орієнтуватися на системне врахування критеріїв оперативної та справедливої 

регламентації здійснення соціального захисту, надання соціальної допомоги та 

соціальних послуг. 

Наступним із інструментів у діяльності публічної адміністрації в частині 

реалізації концепції соціальної держави є адміністративні акти. Зазначимо, що 

ця категорія за своїми сутнісними рисами є новою для доктрини 

адміністративного права. Тим не менше, у доктрині адміністративного права 

сформувалася позиція щодо розкриття їх змісту через повноваження публічної 

адміністрації. Необхідно звернути увагу на слова В. П. Тимощука з цього 
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приводу: адміністративним актом є «волевиявлення адміністративного органу 

щодо вирішення адміністративної справи, спрямоване на виникнення, зміну чи 

припинення прав та обов’язків конкретних фізичних або юридичних осіб» [643, 

с. 33]; а також позицію Р.С. Мельника та В.М. Бевзенка: «розпорядження 

(рішення) суб’єкта публічної адміністрації, яке спрямоване на регулювання 

окремого (конкретного) випадку у сфері публічного адміністрування і яке тягне 

юридичні наслідки» [309, с. 263]. На нашу думку, не викликає заперечень у 

межах цих визначень загальний вектор розуміння змісту категорії 

адміністративного акта, що кореспондує з його ознаками (індивідуальність, 

прийняття / видання суб’єктом публічної адміністрації, зовнішня спрямованість 

його дії). Водночас волевиявлення та розпорядження є крайніми проявами 

адміністративної процедури, пов’язаної з прийняттям і введенням в дію 

конкретного адміністративного рішення, тому потрібно враховувати саме його 

кінцевий результат і розглядати адміністративний акт як рішення (юридичний 

акт). Більш прийнятною видається теза про встановлення юридичних наслідків 

таким інструментом, але потрібно передбачити, що вони стосуються 

конкретних фізичних і юридичних осіб, а не інших суб’єктів публічної 

адміністрації.  

Незважаючи на те, що з першого погляду в історіографічному контексті 

адміністративні акти можна було б сприйняти як акти державного управління, 

але це різні правові категорії, тому їх зв’язувати не потрібно. Так, за радянських 

часів категорія «акт державного управління» розглядалася в двох аспектах: 

владний акт, що виданий на підставі та на виконання законів та указів органами 

державного управління в процесі практичного здійснення функцій держави [86, 

с. 124-126; 381, с. 178-179; 604, с. 133; 605, с. 112-114] (позиція більшості 

адміністративістів, зокрема В.А. Власова, А.Є. Луньова, Г.І. Петрова, 

С.С. Студьонкіна, О.М. Якуби); акт-документ [74] (наукова думка 

Р.Ф. Васильєва, яка перейшла в пострадянську доктрину). Зараз наукова школа 

С.В. Ківалова також оперує цим поняттям, розуміючи під ним правовий 

документ державно-владного характеру, який приймається уповноваженим 
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органом державного управління або його посадовою особою в 

односторонньому порядку з метою здійснення управлінських функцій і завдань 

[15, с. 177]. Як слідує з наведених позицій, науковці при визначенні акта 

державного управління не враховували його сутність, пов’язану зі 

встановленням кінцевого результату, а в разі ототожнення його з документом –

 усі ознаки юридичної категорії «адміністративний акт». 

При цьому в новітній теорії та практиці українського адміністративного 

права перехід від використання терміна «акт державного управління» до 

поняття «адміністративний акт» відбувся, зважаючи на імплементацію 

європейських підходів. Зокрема, у Резолюції (77) 31 Комітету міністрів Ради 

Європи державам – членам про захист особи відносно актів адміністративних 

органів надається визначення адміністративного акта як «захід і прийняте 

рішення» [523]. На національному рівні європейських країн існує тенденція 

щодо визначення терміну «адміністративний акт» у широкому значенні: усі 

акти адміністрації, тобто як індивідуальні акти публічної адміністрації, так і 

адміністративні договори та нормативні акти (у Франції); будь-який прояв 

діяльності уповноваженого органу, який стосується врегулювання 

індивідуального (окремого) питання у публічній сфері (у німецькому Законі 

«Про адміністративну процедуру») [736]. Як простежується зі змісту цих 

дефініцій, для Європи визначальними сутнісними характеристиками цього 

терміна є функціональна складова (постає як процес і результат), 

інституціональний критерій (охоплює нормативні та індивідуальні акти, а 

також адміністративні договори) і предметний вимір (визначається за сферами, 

на які поширюється дія акта).  

В українському правовому полі ці європейські тенденції поступово 

набувають свого відображення в наукових напрацюваннях і при використанні 

адміністративного акта як інструмента діяльності публічної адміністрації. 

Водночас на теренах нашої держави обсяг поняття адміністративного акта є 

вужчим, порівняно з тим, який представлений у Європі. Ми не можемо 

повністю погодитися з широким європейським підходом, оскільки реалізацію 
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змістовних ознак категорії адміністративного акта детермінує її конкретно-

історичний індивідуальний характер у конкретних умовах місця та часу, що не 

дозволяє відносити в Україні, наприклад, нормативні акти до адміністративних. 

Незрозумілим для нас є і віднесення адміністративних договорів до 

адміністративних актів. Адміністративний договір як інструмент залучення 

приватних осіб до договірних відносин із публічною адміністрацією в 

українських реаліях не може мати прямого відношення до заходів (рішень) 

публічної адміністрації щодо виникнення, зміни та припинення прав та 

обов’язків конкретних осіб (адміністративного акта), оскільки остання з 

категорій не передбачає двосторонніх паритетних засад взаємодії держави з 

приватними особами. Підтвердженням правильності запропонованих позицій є 

рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 р., де передбачено, 

що за своєю природою встановлюють конкретні приписи, звернені до 

конкретного індивіда чи юридичної особи, що застосовуються одноразово 

[569], а також рішення Конституційного Суду України від 22 квітня 2008 р., у 

якому йдеться про те, що адміністративні акти є актами індивідуальної дії, 

розрахованими на персональне (індивідуальне) застосування та після їх 

реалізації вичерпують свою дію [567]. З огляду на викладене та відсутність 

легальної дефініції адміністративного акта в Україні, прийнятними в межах 

нашого дослідження є розуміння сутності адміністративного акта як рішення 

суб’єкта публічної адміністрації щодо вирішення конкретної адміністративної 

справи, що тягне юридичні наслідки для конкретних фізичних і юридичних 

осіб. Ця ж дефініція відповідає сутності досліджуваного інструмента діяльності 

публічної адміністрації в частині реалізації концепції соціальної держави. 

До того ж потрібно зважати на той факт, що в межах адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави адміністративні 

акти можуть видавати не лише органи публічної адміністрації (адміністративні 

органи), а й суб’єкти приватного права, уповноважені на виконання публічних 

(адміністративно-правових) повноважень у сфері соціального захисту. 

В.П. Тимощук із цього приводу наголошує, що це має бути суб’єкт, 
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уповноважений на здійснення адміністративної влади (на відміну від влади 

політичної/представницької чи судової) [194, с. 246]. Принагідно 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 19 жовтня 2009 р. акцентує 

увагу на тому, що видавці адміністративних актів повинні дотримуватися 

нормативно встановленої процедури з урахуванням правил юридичної техніки 

[568]. 

При цьому існує доволі багато класифікацій адміністративних актів як 

інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави: за формою виявлення (письмові, усні, вчинені у формі дій) 

[194, с. 247]; за юридичними наслідками (правоуповноважуючі, зобов’язуючі, 

забороняючі, такі, що містять відмови) [21, с. 279]; за дією в часі (разові, 

постійні) [194, с. 247]; за характером дії (обтяжуючі/несприятливі, 

сприяючі/позитивні) [713, с. 109]. Водночас найбільше практичне значення для 

належного забезпечення функціонування адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави має класифікація адміністративних 

актів на групи за критерієм результату, який досягається внаслідок 

використання акта: підтверджуючі (засвідчення статусу особи, що дає їй змогу 

вступати у відносини з отримання соціального захисту, зокрема, як такої, що 

постраждала унаслідок Чорнобильської катастрофи; підтвердження права на 

отримання соціального захисту, у тому числі на отримання субсидій); 

обтяжуючі (обмеження прав, свобод і законних інтересів, покладення обтяжень 

і обмежень на осіб, наприклад, під час зменшення розміру субсидій); сприяючі 

акти (підтвердження права, створення позитивних наслідків для особи, зокрема, 

рішення про надання субсидії фізичній особі, фінансової допомоги юридичній 

особі).  

Наприклад, Вищий адміністративний суд України розглядав спір про 

надання особі статусу «дитина війни» і передбачених пільг із 1 січня 2006 року. 

Інакше кажучи, позивач вимагав від суб’єкта публічної адміністрації (у цій 

справі – Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради) видання адміністративних актів щодо надання соціальної 
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допомоги з дня припинення виплати пенсії з 1 квітня 2004 р.; одноразової 

матеріальної допомоги на прожиття до отримання соціальної допомоги; 25 % 

знижки при оплаті за користування комунальними послугами; документів на 

безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту; 

безкоштовних путівок до санаторіїв «Карпати», «Синяк», «Шаян», «Поляна», а 

також грошового утримання з 1 січня 2006 р. у розмірі 30 % мінімальної пенсії 

за віком. Відповідач заперечував проти позову. Суди всіх інстанцій, включаючи 

Вищий адміністративний суд України, також відмовили в задоволенні позову 

[671]. У цьому прикладі йдеться про підтверджуючі та сприяючі акти, з якими 

пов’язана сутність спору (рішення про надання правового статусу дитини війни 

та соціальної допомоги, пільг і компенсацій).  

При цьому необхідно враховувати той факт, що судові спори у галузі 

соціального захисту мають місце доволі часто. Основною їх причиною є 

недосконалість процедурних аспектів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у цій сфері. Зокрема, можна назвати такі справи: за позовом 

державного підприємства «Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових 

вугледобувних та вуглепереробних підприємств» до управління Пенсійного 

фонду України в Пролетарському районі м. Донецька про визнання 

неправомірною бездіяльності та зобов’язання провести списання 

заборгованості по пільгових пенсіях [401]; за позовом особи до управління 

Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської 

області, Пенсійного фонду України про визнання протиправним рішення 

управління Пенсійного фонду України про відмову у здійсненні перерахунку 

пенсії за конкретний період із урахуванням підвищення до пенсії дітям війни та 

виплату зазначеного підвищення в зменшеному розмірі; зобов’язання 

управління Пенсійного фонду України здійснити перерахунок призначеної 

пенсії з урахуванням такого підвищення [403]; за позовом особи про визнання 

неправомірним і скасування розпорядження управління праці та соціального 

захисту населення виконкому Київської районної у м. Полтаві ради як 

незаконне; визнання неправомірним і скасування розрахунку цього суб’єкта 
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владних повноважень надміру використаних коштів у конкретний період і в 

установленому розмірі [669]. 

На основі наведених прикладів (з огляду на мотивувальну та резолютивну 

частини відповідних судових рішень), а також узагальнення практики розгляду 

справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень [155], слідує, що з приводу адміністративних 

актів як інструментів забезпечення реалізації концепції соціальної держави 

існують проблеми, пов’язані з визначенням юрисдикції таких спорів, а в межах 

адміністративної юрисдикції – порушенням процедури їх прийняття, 

бездіяльністю або ж виходом органами публічної адміністрації за межі своєї 

компетенції, порушенням строків, критеріїв і порядку визнання таких актів 

недійсними. 

Наприклад, у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в м. Маріуполі не було підписано акт щомісячної звірки 

витрат по особовим справам потерпілих, яким виплачено пенсії з інвалідності 

внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, що пов’язані з 

виплатою державної адресної допомоги до пенсії за встановлений період [402]. 

Це унеможливило реалізацію компетенції Пенсійного фонду України в 

Іллічівському районі м. Маріуполя в частині пенсійного забезпечення, тому 

вказаний орган публічної адміністрації був змушений звернутися до суду. 

Описана ситуація є типовим прикладом того, як у сфері соціального захисту 

публічна адміністрація не використовує в передбачений законом спосіб належні 

правові інструменти у своїй діяльності. 

Зважаючи на наведені вище приклади порушення публічною 

адміністрацією порядку застосування адміністративних актів як інструментів 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави варто чітко врегулювати процедури прийняття та приведення в дію 
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адміністративних актів органами публічної адміністрації, підстави та порядок 

визнання їх недійсними. Тому ми наполягаємо на доцільності прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України [102] та закріплення в ньому 

загальних правових рамок процедури розгляду й вирішення індивідуальної 

адміністративної справи: має бути передбачено поняття та ознаки, критерії та 

вимоги, особливості видання (прийняття) і виконання, дискрецію, чинність і 

припинення дії адміністративних актів. Тим не менше, у сфері реалізації 

концепції соціальної держави потрібно насамперед не встановлювати нові 

правила поведінки, а дотримуватися передбачених нормами соціального права 

процедур прийняття та реалізації відповідних адміністративних актів на основі 

принципів соціальної справедливості та верховенства права. 

З метою реалізації концепції соціальної держави публічна адміністрація 

може використовувати й такий інструмент, як адміністративні договори. 

Одразу зазначимо, що нині існує легальна дефініція цього терміна: «дво- або 

багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, 

який є однією із сторін угоди» [225] (п. 14 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства України). Із цього слідує, що фундаментальними ознаками 

адміністративного договору у вказаній сфері є наявність публічної адміністрації 

як однієї зі сторін такої угоди, а також сутнісні характеристики щодо 

обумовлення повноважень сторін договору на основі владно-управлінської 

соціальної функції. Іншими факультативними специфічними 

інструментальними рисами адміністративного договору в соціальній сфері є 

орієнтація на задоволення публічного інтересу та суспільних потреб у 

соціальному захисті, законодавчі процедурні рамки діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації, спрямованої на реалізацію його адміністративної 

компетенції. На думку К. Афанасьєва, «рівність сторін в адміністративному 

договорі втілюється лише в рівних «внутрішньодоговірних» правах (на 

ініціювання змін і доповнень умов договору, на ініціювання пролонгації 

договору та ін.) та обов’язках (узгоджувати свої ініціативи з іншим суб’єктом, 
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узгоджувати ініціативи іншого суб’єкта)» [40, с. 58]. Тому необхідно 

погодитися з М. А. Бояринцевою в частині того, що в адміністративному 

договорі нерівність суб’єктів доповнюється рівнопартнерськими відносинами 

та наповнює ці відносини новим змістом – субординація та координація 

зміцнюються погодженням мети та дій, запровадженням методу реординації 

[68]. 

Підтвердженням цьому є і практика вищих судових органів України. 

Зокрема, Верховний Суд України встановив, що вимоги органу Пенсійного 

фонду України до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України про зобов’язання вчинити дії 

виникли з приводу реалізації компетенції двох фондів у сфері управління та 

стосовно виконання укладеного між ними адміністративного договору –

 Порядку відшкодування останнім Пенсійному фонду України витрат, 

пов’язаних із виплатою пенсій по інвалідності, затвердженого спільною 

постановою правлінь обох фондів від 4 березня 2003 р. № 5-4/4 [404]. У цій 

справі адміністративний договір був укладений між двома суб’єктами публічної 

адміністрації та стосувався питань публічного управління стосовно 

відшкодування витрат, пов’язаних із виплатою пенсій. Тобто, два необхідні 

критерії цього виду угоди в публічному праві було враховано. Разом з тим 

важливо зробити акцент на тому, що цей договір ще додатково затверджувався 

нормативним актом (постановою правлінь органів публічної адміністрації).  

Враховуючи наведені положення, у галузі реалізації концепції соціальної 

держави йдеться про адміністративні договори як одну з форм публічного 

управління (насамперед координаційні та про кооперацію). Саме владно-

управлінські сутнісні характеристики таких договорів у соціальній сфері 

обумовлюють взаємне погодження сторонами договору цільових і 

функціональних вимірів своєї поведінки. У такому ракурсі єдність 

вертикальних і горизонтальних зв’язків дає змогу ефективно реалізовувати 

концепцію соціальної держави, оскільки тут потрібно як закладення правових 

рамок для належного здійснення публічного управління, так і врахування 
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паритетних засад взаємодії публічної адміністрації зі споживачем соціальних 

послуг. 

Такі адміністративні договори, як вказує І. В. Патерило, можуть 

укладатися з наступних питань: реалізація норм адміністративного права; 

виникнення (зміна, припинення) адміністративно-правових відносин; 

забезпечення публічних інтересів; реалізація функцій держави (територіальної 

громади), повноважень того чи іншого органу; регулювання управлінських 

відносин (тобто, шляхом укладання адміністративного договору 

урегульовуються, наприклад, такі питання управлінської діяльності, як 

делегування повноважень, порядок здійснення спільних програм між 

суб’єктами публічної адміністрації тощо) [369, с. 307]. По суті, предметом 

вказаних договорів є встановлення саморегуляції відносин між сторонами 

адміністративного договору, які одночасно виступають учасниками 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави в 

частині взаємної співпраці у сфері надання соціального захисту, у тому числі 

шляхом делегування повноважень, через встановлення взаємних прав та 

обов’язків. 

Зважаючи на викладене, важливо зробити акцент на тому, що однією зі 

сторін адміністративного договору як інструменту адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави мають виступати суб’єкти 

публічної адміністрації. Наприклад, при укладанні договору на 

працевлаштування безробітного відповідний орган виконавчої дирекції Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття діє як суб’єкт владних повноважень, реалізуючи 

управлінську функцію щодо надання від імені Держави соціальної послуги зі 

сприяння у працевлаштуванні [670]. У практичному сенсі, як це пояснює 

Р. С. Мельник, укладення адміністративного договору з органом публічної 

адміністрації відбувається в разі недоречності (неефективності) застосування 

адміністративного акта при регулюванні прав та обов’язків суб’єктів 

приватного права чи в разі існування прямої вимоги законодавця [309, с. 290]. 
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Іншою стороною такого адміністративного договору можуть бути всі суб’єкти 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

(як суб’єкти публічного, так і приватного права).  

При цьому реальні проблеми при укладенні адміністративних договорів 

як інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави пов’язані з недоліками їх змістовних положень, а також 

процедурою визнання їх незаконними та настанням відповідних юридичних 

наслідків. У якості прикладу, що ілюструє увесь комплекс цих проблем, можна 

навести випадок укладення договорів про надання дотацій. Зокрема, позивач –

 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття звернувся до суду з адміністративним позовом до 

приватного підприємства «Фірма «ВО-Невод», e якому просив визнати 

нікчемними договори про надання дотації безробітним та стягнути з 

відповідача зайво перераховані кошти за цими договорами [670]. У якості 

доказової бази суд спирався на інформацію, отриману від органів Державної 

податкової інспекції України, оскільки перевірки щодо подання звітності 

особами, які мали отримувати соціальні послуги за цим адміністративним 

договором, не проводилися. До речі, на основі правил доказування в 

адміністративному процесі було встановлено, що підстав для визнання 

оспорюваного адміністративного договору нікчемним не було. 

Тим не менше, із метою уніфікації практики укладення й оспорювання 

адміністративних договорів як інструментів адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави, забезпечення принципів 

розумності, верховенства права та процесуальної економії необхідно зважати 

на такі пропозиції: можуть укладатися, коли це встановлено законом або коли 

немає прямої норми, яка б вказувала на доцільність застосування іншого 

інструменту діяльності публічної адміністрації; повинні укладатися на 

виконання та в межах компетенції суб’єкта публічної адміністрації – сторони 

цього договору; потрібно узгодити позиції сторін і досягти консенсусу; форма 

цього інструмента може бути виключно письмова. Нікчемними ці інструменти 
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є у разі існування істотних помилок в інституціональних, формальних і 

предметно-змістовних ознаках конкретного адміністративного договору, а у 

решті випадків варто вести мову про відповідні правові інструменти заперечної 

правової природи.  

На підставі сформульованих положень ми пропонуємо прийняти Закон 

України «Про адміністративні договори» в якості оптимального орієнтиру для 

оптимізації процедури застосування адміністративних актів як інструменту 

діяльності публічної адміністрації. У цьому акті потрібно сформулювати базові 

засади поведінки суб’єктів публічної адміністрації, інституційні 

характеристики (усі можливі сторони таких угод), процедурні питання в 

частині передбачення форм і процедур взаємодії між сторонами. Як вказує 

Р. О. Куйбіда, юридичними передумовами при цьому можуть бути такі: 

нормативні, програмно-цільові, компетенційні, адміністративно-процедурні, 

наявність вираженої у встановленій законом формі пропозиції (оферти) 

суб’єкта публічної адміністрації щодо укладання адміністративного договору 

[309, с. 287-294]. Також слушною пропозицією вважаємо детермінувати 

наслідки «дефектності» цих договорів (нікчемності та заперечності). Окрему 

главу новоствореного закону можна було б присвятити забезпечувальним і 

реакційним засобам впливу на сторін адміністративних договорів у 

соціальному праві (відповідно, з одного боку, дорадча, контрольно-наглядова та 

примусова діяльність, а з другого, – адміністративна реституція та розірвання 

договору). Форми ж можуть бути як адміністративною (передусім превентивна 

та посередницька роль), так і судовою (вирішення конфліктів, пов’язаних із 

заперечними адміністративними договорами). 

Принагідно додамо, що саме через інструмент адміністративного 

договору можливе подолання проблеми корупційних проявів у сфері 

нормативної та правозастосовної діяльності суб’єктів публічної адміністрації з 

питань соціального захисту. Це можливо шляхом використання 

координаційних механізмів між правоохоронними органами та суб’єктами 

приватного права. Так, у Німеччині закріплено право на укладення 
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координаційних адміністративних договорів як угоди між суб’єктами 

публічного управління, які мають рівний правовий статус, і зумовлюється 

необхідністю публічно-правових узгоджень [765, с. 322]. У такому плані ми 

погоджуємося з Є. В. Глушком стосовно того, що форми співробітництва 

обумовлені роллю суб’єктів у підтриманні правопорядку та безпеки: 

пріоритетна та первинна роль відводиться громадськості, а правоохоронні 

органи підключаються лише в разі необхідності за умови існування публічного 

інтересу. Разом з цим, не виключені й ситуації, коли рівною мірою необхідне 

залучення обох із цих учасників адміністративно-правового механізму протидії 

корупції [111].  

По суті, правоохоронний орган як сторона адміністративного договору на 

основі заборонного типу поведінки перерозподіляє свою компетенцію, надаючи 

частину своїх повноважень конкретному суб’єкту приватного права. Цікавим із 

цього приводу є досвід Румунії, де функціонує Комісія з питань соціального 

діалогу (складається з представників Міністерства та профспілкових 

організацій), діяльність якої регламентується Рішенням Уряду № 314/2001 

«Про заснування, організацію та функціонування комісій з питань соціального 

діалогу в рамках міністерства та префектур» [160]. З метою подолання корупції 

у сфері соціального захисту необхідно до активного співробітництва залучати 

неурядові організації: альянси, асоціації, спілки, центри та інші інституції, які 

охоплюють максимально широкий спектр представників від різних верств 

населення. 

Наступним питанням, яке підлягає вивченню, є проблематика актів-

планів. У цьому сенсі потрібно зважати на той факт, що цей інструмент сягає 

корінням у царину приватного права (йдеться про традиції західної економіки, 

пов’язані з організацією планування на макрорівні та бізнес-планами в межах 

корпорацій). Перехід цієї категорії до правового поля відбувся в Європі, коли 

вони стали надбанням адміністративного права Німеччини [11; 25; 530]. Разом з 

тим у цій країні плани належать до результатів організаційної (не правової) 

форми діяльності публічної адміністрації [530, с. 420-421]. Однак, незважаючи 
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на організаційний характер результатів цих актів, за своєю формою вони мають 

явно виражену нормативну природу, у тому числі в соціальній сфері. У тій же 

Німеччині щорічно приймаються закони про бюджет, якими затверджується 

бюджетний план (визначаються й фінансово-економічні показники в соціальній 

сфері). При цьому характерною рисою таких актів-планів є відображення в них 

цілої низки індивідуально-визначених приписів на основі послідовності 

зумовлюючих юридичних фактів, через які реалізується їх зв’язок із 

правозастосовними актами (втілено ознаки комплексності та нормативності –

 складні за юридичною природою акти з нормативними, правозастосовними 

положеннями). На підставі відповідних інструментів приймаються управлінські 

рішення, спрямовані на виконання планів. 

Водночас на сьогоднішній день в Україні на рівні закону немає 

визначення вказаного інструменту діяльності публічної адміністрації. У 

літературі можна знайти доволі різні підходи до тлумачення названої вище 

категорії: нормативні акти, правозастосовні (індивідуальні) акти, особлива 

частина права, що існує окрім норм права [271, с. 78–94; 380]; письмовий 

документ, прийнятий та затверджений уповноваженим адміністративним 

органом, що визначає послідовність здійснення виконавцями заходів із 

зазначенням мети, завдань, обсягу, методів, засобів та строків їх здійснення 

[409]. Як ми бачимо, зараз немає усталеного підходу щодо як сутності категорії 

актів-планів, так і процедурних аспектів їх виконання та притягнення до 

відповідальності в цій сфері.  

Разом з тим у межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави очевидною є необхідність використання цих 

інструментів діяльності публічної адміністрації. Це пов’язано з тим, що акти-

плани дають змогу поєднувати в собі правозастосовні та нормативні приписи, 

забезпечуючи стандартизацію процесу здійснення соціального захисту, що 

створює умови для прийняття суб’єктами публічної адміністрації типових 

рішень в аналогічних ситуаціях. Особливо актуально це під час прийняття 

таких рішень органами публічної адміністрації, які посідають нижчу ланку в 
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ієрархії суб’єктів, задіяних у реалізації концепції соціальної держави. Відтак, 

формується налагоджена система актів-планів як інструментів адміністративно-

правового забезпечення реалізації концепції соціальної держави, що можуть 

бути як первинними, так і похідними, а також містити окремі приписи 

нормативного спрямування. При цьому в межах цієї системи повною мірою 

може реалізовуватися послідовність реалізації концепції соціальної держави, 

коли кожен наступний акт-план повинен прийматися на підставі попереднього, 

у тому числі первинного. 

Зважаючи на викладене призначення актів-планів як інструментів 

діяльності публічної адміністрації, необхідно також враховувати їхню 

специфіку, що стосується темпоральних параметрів, функціональної ролі та 

публічно-владної спрямованості. Вдало їхню специфіку розкрили Р. Мельник, 

І. Патерило та Д. Приймаченко, виділяючи такі основні ознаки актів-планів: є 

одностороннім, владним волевиявленням суб’єктів публічної адміністрації, 

прийнятим у межах його компетенції; можуть набувати різної форми: описової, 

календарної, табличної, графіку тощо; є актами управління, спрямованими 

насамперед на вирішення питань планування, тобто такими, в яких 

визначаються напрями, пропорції, темпи, кількісні та якісні показники розвитку 

тих чи інших процесів у системі публічного управління; містять у собі 

комплекс заходів, які необхідно вчинити з метою реалізації відповідної 

публічної функції, задоволення публічних інтересів; розробляються на 

майбутній період; затверджуються адміністративними актами; спричиняють 

правові наслідки для приватних осіб [194, с. 344; 369, с. 222; 409]. 

Враховуючи наведені особливості актів-планів, робимо висновок, що ці 

правові інструменти можуть реалізовуватися в таких сферах соціальної 

політики: встановлення порядку надання соціальної допомоги та пільг 

(грошової допомоги та пільг сім’ям, що виховують дітей; допомоги по 

вагітності та пологам; натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам; 

обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у 

будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування 
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пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян; соціальних пенсій 

для осіб, які не мають права на трудову пенсію); соціальне страхування 

(страхування на випадок безробіття, медичного страхування, страхування від 

нещасного випадку на виробництві, пенсійного страхування); надання 

соціальної допомоги; гарантування реалізації права на достатній життєвий 

рівень; встановлення справедливих, безпечних і здорових умов праці. Саме в 

цих сферах соціальної політики можливе встановлення стандартизованих умов 

надання соціального захисту, на основі яких дотримуються умови для 

прийняття суб’єктами публічної адміністрації типових рішень в аналогічних 

ситуаціях, які підпадають під заплановані параметри реалізації концепції 

соціальної держави. 

Коло суб’єктів публічної адміністрації, наділених правом видавати такі 

акти-плани в Україні є занадто вузьким, бо включає лише уряд і міністерства, з 

одного боку, та органи місцевого самоврядування, з другого боку (згідно з п. 2 

ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [461], п. 4 ч. 1 ст. 7 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [502], п.п. 7, 42 ч. 1 

ст. 26; ст. 27; підп. 3, 6 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [465]). Із цих нормативно-правових актів випливає, 

що наразі виключно органи виконавчої влади вищого рівня та органи місцевого 

самоврядування наділені законодавчо встановленою компетенцією щодо 

застосування цього інструменту діяльності публічної адміністрації. Тим не 

менше, акти-плани потрібні всім суб’єктам публічної адміністрації, які 

реалізують концепцію соціальної держави. Ця теза випливає з того факту, що 

для здійснення соціального захисту, надання соціальної допомоги та соціальних 

послуг на належному рівні попередньо необхідно розробити орієнтири 

діяльності з публічного управління в частині реалізації концепції соціальної 

держави, роль яких якраз і виконують акти-плани. Відтак, ми вважаємо за 

доцільне розширити перелік таких органів, додавши сюди вказані в 

підрозділі 3.1 інші центральні органи виконавчої влади, які реалізують 

концепцію соціальної держави. До того ж потрібно на рівні Адміністративно-
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процедурного кодексу України відвести окремий підрозділ для врегулювання 

специфіки їхнього правового статусу, у якому передбачити обов’язкові 

реквізити таких актів, способи їх забезпечення (на кшталт ситуативного 

аналізу, прогностичних питань, цільових характеристик, залучення резерву, 

інформаційно-організаційного забезпечення тощо), особливості їх прийняття та 

виконання, у тому числі закріпивши примусові заходи. У цьому законодавчому 

акті, а не лише на підзаконному рівні, також необхідно визначити форми та 

порядок залучення приватних осіб до обговорення проектів із здійснення 

соціального захисту (громадські ради та колегії, виїзні засідання, зустрічі, 

врахування результатів громадського моніторингу). 

Тому вважаємо за доцільне проаналізувати акти-плани через призму 

реалізації цього інструменту в діяльності публічної адміністрації щодо 

реалізації концепції соціальної держави. Як приклад можна навести План дій 

«Україна – Європейський Союз» [388]. Загалом, у цій галузі діють інструменти 

забезпечення та реалізації концепції соціальної держави органами публічної 

адміністрації, внутрішньоорганізаційні, фінансові та господарські плани (за 

сферами діяльності суб’єктів владних повноважень); загальні, поточні та 

спеціальні плани (за характером основного призначення діяльності публічної 

адміністрації). По суті, відповідні акти-плани виконуються в односторонньому 

порядку в межах адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави, мають управлінський характер, визначаються цільовою 

орієнтацією на прийняття публічно-владних рішень із питань планування. 

Причому на рівні підзаконних актів в Україні дозволяється залучати 

представників громадськості до реалізації його інструменту в соціальній сфері. 

Так, із п.п. 6, 7, 14 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики випливає можливість членів 

Громадських рад при органах публічної адміністрації бути ініціаторами 

включення до щорічних планів роботи цих органів окремих заходів [436].  

Звідси слідує, що акти-плани є індивідуальним різновидом управлінських 

рішень встановленої законом форми, що видається публічною адміністрацією 
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та визначає порядок виконання заходів у визначеній послідовності та з 

дотриманням необхідних темпоральних рамок. Разом з тим можливе включення 

до цього акта нормативних приписів. При цьому ми пропонуємо, щоб «чистий» 

акт-план індивідуальної спрямованості оскаржувався в порядку 

адміністративного судочинства через процедуру скасування адміністративного 

акта. Якщо ж предметом спору є приписи нормативного характеру, то потрібно 

подавати позов про оскарження нормативного акта. У разі виникнення спору як 

щодо індивідуальних, так і нормативних приписів акта-плану необхідно 

подавати два окремі позови, які в подальшому в разі доведення доцільності 

можуть розглядатися адміністративним судом в одному провадженні шляхом 

об’єднання позовів. 

Ще одним інструментом адміністративно-правового забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави є акти-дії. На доктринальному рівні 

немає єдності позиції науковців із приводу тлумачення сутності цих правових 

інструментів: офіційне рішення суб’єкта публічної адміністрації, що 

виконується на основі та відповідно до норм адміністративного права у формі 

певних інтелектуально-вольових і фізичних (вербальних) дій і втілює публічно-

владне веління з конкретної юридичної ситуації, спрямоване на регулювання 

суспільних відносин у певній сфері [194, с. 325-326]; офіційне рішення 

компетентного суб’єкта, що здійснюється на основі і відповідно до норм права 

у формі певних інтелектуально-вольових та фізичних дій і містить державно-

владне веління з конкретної юридичної ситуації, яке спрямоване на 

індивідуальне регулювання суспільних відносин шляхом встановлення, зміни 

або припинення суб’єктивних прав та обов’язків їх учасників [672, с. 13]; 

офіційне рішення суб’єкта владних повноважень та уповноваженого на 

виконання його функції суб’єкта, що здійснюється на основі та згідно з 

нормами публічного (насамперед адміністративного) права у формі 

інтелектуально-вольових та фізичних (вербальних) дій і містить публічно-

владне веління з конкретної юридичної ситуації, яке спрямоване на 

індивідуальне регулювання суспільних відносин шляхом встановлення, зміни 
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або припинення суб’єктивних прав та обов’язків їх учасників [322].  

Як простежується з наведених дефініцій, відмінності щодо тлумачення 

поняття «акти-дії» пов’язані з обранням юридичного терміна для позначення 

цього правового інструмента, нормативною базою (чи підлягають застосуванню 

норми приватного, або публічного, або публічного та приватного права, а також 

які саме), визначенням сутнісної спрямованості актів-дій. Водночас ми схильні 

підтримувати Р. В. Миронюка у тому, що акти-дії публічної адміністрації 

потрібно розуміти як допоміжні акти, які не містять завершене рішення у 

справі, а лише забезпечують застосування норм права [194, с. 328]. При 

реалізації концепції соціальної держави ці інструменти діяльності публічної 

адміністрації, стосуються насамперед організаційно-технічних дій з виділення 

та виплати бюджетних коштів, здійснення заходів інформаційного характеру та 

складання протоколів про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності. Принагідно вказані інструменти діяльності публічної 

адміністрації реалізуються виключно на підставі, в межах та у спосіб, 

встановлені правовими нормами; мають активні форми (вербальні та 

невербальні дії, які зазвичай складні, хоча й можуть бути простими); можуть 

вчинятися на базі адміністративних актів, але не потребують його ухвалення; 

орієнтуються на фактичний результат. 

Акти-дії як інструменти діяльності публічної адміністрації в науці 

адміністративного права класифікують за наступними критеріями: за критерієм 

процесуального оформлення або фіксації: усні, що не потребують такого 

оформлення, та такі, що супроводжуються обов’язковою фіксацією у 

процесуальному документі; за суб’єктами прийняття виділяються акти-дії, що 

вчиняються посадовими особами відповідних органів публічної адміністрації; 

за функціями у правовому регулюванні: регулятивні, охоронні та ін. [369, с. 

235]. До того ж за своїми підставами досліджувані правові інструменти можуть 

бути як правовстановлюючими, так і правоприпиняючими. Прикладом 

правовстановлюючих актів-дій як інструментів адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави, як слідує з положень 
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ст.ст. 29, 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

[506], можна вважати цільові субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виконання повноважень із соціального захисту, які реалізуються в 

межах інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

При цьому основними проблемами в застосуванні актів-дій як 

інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави є відсутність підзаконної бази, чітких вимог щодо їхньої 

форми, що зумовлює настання фактичних негативних наслідків 

(недофінансування місцевих бюджетів, невиконання соціальних програм тощо). 

Взагалі неврегульованим питанням є їх розмежування з приватноправовими 

інструментами діяльності публічної адміністрації (у цій сфері не достатньо 

чинного галузевого рівня правового регулювання радянського зразка). Тут ми 

погоджуємося з І.В. Патерило, що найсуттєвішою проблемою таких актів-дій є 

неможливість довести у судовому або позасудовому порядку їх незаконність 

[369, с. 341]. Це зумовлено складністю доказування неправомірності актів-дій, 

які не мають письмової форми (немає фіксації їхнього змісту, суб’єкт публічної 

адміністрації завжди може послатися на врахування публічного інтересу, 

оскільки керувався мотивами оперативності реагування та превенції 

правопорушень у соціальній сфері). У ракурсі викладеного потрібно 

усвідомлювати необхідність доведення, що перешкоди в захисті соціальних 

прав та інтересів повинні стосуватися застосування норм адміністративного 

права чи мати вплив на адміністративно-правовий статус особи. Саме тому 

слушною пропозицією є встановлення на нормативному рівні критеріїв 

розмежування актів-дій як інструментів діяльності публічної адміністрації та 

приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Як простежується з наведеної характеристики інструментів 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави, 

існує чимало проблем при розробці нормативних актів і застосуванні актів-

планів, актів-дій та адміністративних договорів. Окрім сформульованих вище 

пропозицій щодо усунення цих недоліків і узгодження процедури застосування 
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вказаних правових інструментів із європейською практикою, вважаємо за 

доцільне спиратися на принцип соціальної справедливості як умову 

ефективного використання названих інструментів діяльності публічної 

адміністрації. В.С. Богданов, розглядаючи запропоновані шведським вченим 

Еспрінг-Андерсеном критерії, на яких ґрунтується система соціального захисту, 

розподілив всі промислово розвинені країни на три групи: перші – ліберальні, 

де діє головним чином принцип «що ти маєш» і соціальний захист 

відокремлений від вільного ринку, обмежений лише контингентом тих, хто 

позбавлений інших прибутків. Така модель соціального захисту притаманна 

США; другі – консервативні – тут у системі соціального захисту домінує 

класична система соціального страхування, заснована на принципі «що ти 

зробив»; у третій групі соціальний захист ґрунтується на принципі «хто ти є», 

тут переважає зрівняльна тенденція: допомогу населенню надають незалежно 

від інших прибутків [63]. Для України діє симбіоз другої та третьої груп, але в 

такому розрізі необхідно зважати на неповний характер процедурного типу 

легітимації чинних інструментів діяльності публічної адміністрації та 

недостатній авторитет останньої. Водночас повноцінна легітимація юридичного 

інструментарію соціального спрямування цілком можлива в разі врахування 

запропонованих вище рекомендацій в частині вдосконалення ситуації, яка 

склалася, і вихід на транс’європейські правові рамки в частині узгодження 

соціальних стандартів і запровадження єдиного комунікаційного середовища в 

цьому напрямі. Звідси доцільно реалізувати вектор соціальної солідарності, 

випереджувального характеру соціальної політики, пріоритету надання 

соціального захисту незахищеним верствам населення та зменшення частки 

таких осіб в українському соціумі. 

У такому випадку вкрай потрібно, щоб інструменти діяльності публічної 

адміністрації відповідали принципу юридичної визначеності. У практиці 

Європейського суду з прав людини ця категорія тлумачиться як один із 

фундаментальних аспектів верховенства права [614]. При цьому акцент 

робиться на розумній передбачуваності такої категорії. Додатково зазначимо, 
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що Венеціанська комісія також відносить правову визначеність до складових 

принципу верховенства права та сприймає її як надзвичайно важливий елемент 

для забезпечення верховенства права, додаючи в п. 46 Доповіді про 

верховенство права, що це вимагає, щоб юридичні норми були чіткими, 

точними та спрямованими на забезпечення передбачуваності ситуацій і 

правовідносин, які виникають [158]. На основі викладеного, на наше 

переконання, у сфері соціального захисту юридична визначеність повинна 

дістати прояв у розумній стабільності права, що гарантує усталений характер 

правових приписів протягом періоду, потрібного для реалізації концепції 

соціальної держави на основі принципу верховенства права; доступності, 

прозорості та зрозумілості інструментів і процедур; зменшення суперечливості 

правових приписів та усунення прогалин у праві; забезпечення послідовності 

реалізації соціальної політики; дотримання однакового (типізованого) 

застосування закону. 

Таким чином, у межах даного дослідження об’єктивно необхідним 

виглядає розгляд інструментів діяльності з реалізації концепції соціальної 

держави (нормативних та адміністративних актів, адміністративних договорів 

та актів-планів) як статичної складової адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Зараз у межах вітчизняного правового 

поля вони не повною мірою відповідають принципу соціальної справедливості 

в аспекті процедурної легітимації, але в разі приведення їх у відповідність до 

принципу правової визначеності вони можуть сприяти значному покращенню 

загального стану справ в частині соціального захисту, повноцінному 

впровадженню «гнучкого» характеру правового інструментарію, пов’язаному із 

задоволенням соціальних мотивів, інтересів, потреб і свобод людини як 

споживача соціальних послуг. 

 

 

 

3.4. Адміністративно-правові відносини як елемент адміністративно-
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правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

 

 

Механізм правового впливу в галузі соціального захисту знаходить 

зовнішній вияв у процесі здійснення публічного управління конкретними 

органами публічної адміністрації з використанням встановленого законом 

інструментарію щодо соціального страхування, матеріального забезпечення 

соціально вразливих верств населення, надання соціальних послуг і т.п., а 

також через діяльність суб’єктів приватного права, задіяних у реалізації 

соціальної політики у тих або інших формах. Інакше кажучи, статичні елементи 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави не можуть бути практично використані, якщо не буде 

враховано динаміку взаємодії між суб’єктами з приводу практичного 

впровадження концепції соціальної держави, за що якраз і «відповідають» 

правовідносини. З цією метою потрібно сформувати нову парадигму розуміння 

сутності публічної сторони таких правовідносин, специфіки здійснення 

правової охорони та захисту, врахування критеріїв адміністративної юрисдикції 

за вказаним напрямом. 

З огляду на це першим кроком на шляху вирішення сформульованого 

завдання має стати аналіз основних підходів до сутності адміністративних 

правовідносин, а також характеристика їх елементів через призму соціальної 

сфери. Стосовно названих правовідносин Ю.К. Толстой стверджує, що вони є 

посередницькою ланкою між нормою права та фактичними суспільними 

відносинами, які лежать в їхній основі, виконуючи службову роль щодо 

врегулювання останніх [651, с. 22]. На думку Р.О. Халфіної, такі 

правовідносини відображають реалізацію правової норми та єдність форми та 

змісту [678, с. 349]. Тобто, правовідносини у сфері соціального захисту 

потрібно розуміти як посередницьку ланку між нормою права та фактичними 

суспільними відносинами, яка в межах концепції «сервісної» держави виконує 

службову роль щодо відносин із забезпечення на підставі конкретних 
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юридичних фактів суб’єктами владних повноважень прав, свобод і законних 

інтересів людини як споживача соціальних послуг. 

Позиція К.К. Афанасьєва щодо сучасного формату адміністративних 

правовідносин стосується врахування категорій правопорядку, дисципліни, 

законності, конституційного принципу пріоритету прав і свобод людини, 

громадянина [39]. Дійсно, у сфері соціального захисту визначені вище 

правовідносини є предметом адміністративно-правового регулювання процесів 

з урахуванням категорій верховенства права, правопорядку, законності, захисту 

та безпеки, принципу пріоритету прав, свобод і законних інтересів людини, 

прав і законних інтересів юридичних осіб. У такому розрізі ми повністю 

підтримуємо О.І. Харитонову в тому, що потрібно вести мову про концепцію 

характеристики адміністративно-правових відносин як урегульованих 

правовими нормами відносин, що спрямовані на забезпечення правопорядку та 

безпеки громадян і суспільства [680, с. 7]. Це означає, що в соціальній сфері 

зміщується домінанта в адміністративних правовідносинах на процедурно-

охоронний аспект у широкому значенні (створення стабільних і таких, що 

ґрунтуються на фундаментальних конституційних принципах правових рамок 

для гарантування інтересів суб’єктів – споживачів соціальних послуг). 

Відтак, предметом правової регламентації при реалізації концепції 

соціальної держави є суспільні відносини, що, як слушно зауважує Б. Сташків, 

виникають при реалізації норм матеріального права на конкретний вид 

соціального захисту, тобто процедурні правовідносини [621]. При цьому 

необхідно взяти до уваги слова І.М. Погрібного про те, що ці правовідносини 

мають «подвійну» юридичну природу: опосередковують процес реалізації норм 

матеріального права і є результатом реалізації норм процедурного права [392, с. 

83]. Разом з тим, на наше переконання, названі відносини характеризуються 

набагато більшим спектром сутнісних ознак, які впливають на практичне 

втілення їх елементів у сфері соціального захисту. Спираючись на цю тезу, до 

специфічних рис адміністративно-правових відносин у контексті втілення 

механізму реалізації концепції соціальної держави можна віднести такі: 
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передусім мають правову форму; через матеріальні норми соціального права 

втілюється специфіка процедурно-охоронних відносин, які мають похідний 

характер щодо матеріальних відносин із соціального захисту та надання 

соціальних послуг та є відносно самостійними при встановленні «негативних» 

юридичних фактів (відсутності підстав чи умов для надання конкретного виду 

соціального захисту); мають складний характер (на основі кількох процедурних 

правовідносин реалізується конкретне матеріальне право в соціальному праві); 

орієнтуються на задоволення втіленого в нормах матеріального права 

публічного соціального інтересу людини як споживача соціальних послуг; 

відзначаються стадійністю. 

Що ж до структури описаних вище адміністративних правовідносин у 

сфері соціального захисту, то в доктрині до їх елементів відносять: підстави 

виникнення (юридичні факти) [277; 651, с. 87]; норму права [651, с. 87]; об’єкт 

[193, с. 192; 277; 637, с. 478; 727, с. 120]; предмет [277]; суб’єктів (сторін, 

учасників) [277; 637, с. 478; 727, с. 120]; правоздатність [651, c. 87]; суб’єктивне 

право [637, с. 478]; юридичний обов’язок [637, с. 478]; зміст (суб’єктивні 

юридичні права та обов’язки) [193, с. 192; 277; 727, с. 120]. Принагідно 

зазначимо, що більшість науковців, зокрема О.С. Йоффе, Д.М. Генкін, 

І.Б. Новицкий, І.Л. Брауде, Ю.К. Толстой, виступають проти безоб’єктного 

характеру відповідних правовідносин, із чим ми повністю погоджуємося. 

Наприклад, Ю.К. Толстой зазначає: «Всяке правовідношення виконує певну 

службову роль що регулювання суспільних відносин, явищ, процесів, які 

лежать в його основі. Тому безоб’єктних, тобто ні на що не спрямованих, 

правовідносин, які ні на що не впливають, бути не може» [651, с. 50].  

Водночас вважаємо за доцільне більш детально проаналізувати змістовне 

наповнення категорії елементів адміністративно-правових відносин, які 

проявляються у сфері реалізації концепції соціальної держави. Так, навряд чи 

виправданим може бути невіднесення юридичних фактів до складових цих 

відносин, оскільки без існування необхідних умов, настання конкретних подій 

і т.п. взагалі неможливо звернутися до публічної адміністрації чи розпочати 
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діяльність зі здійснення соціального захисту. Не можемо ми підтримати тих 

дослідників, які до структури правовідносин включають як об’єкт, так і 

предмет: за законами логіки об’єкт як поняття з більш широким обсягом 

поглинає предмет, тому останній із цих двох термінів потрібно просто мати на 

увазі при характеристиці об’єкта відповідних правовідносин. В аналогічний 

спосіб повинна вирішуватися ситуація з приводу правоздатності в системі 

складових правовідносин у галузі соціального захисту, оскільки ця категорія 

входить до обсягу поняття правового статусу суб’єктів у цій сфері. Права та 

обов’язки відповідних суб’єктів за своїм обсягом також входять до складу 

іншого поняття – змісту правовідносин. Звідси випливає, що структура 

правовідносин як основного динамічного елементу адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави повинна бути класичною: 

фактичний склад, об’єкт, суб’єкти, зміст. 

Фактичний склад, на думку В.Б. Ісакова, є системою юридичних фактів, 

передбачених нормами права в якості підстав для настання правових наслідків 

(виникнення, зміни та припинення правовідносин), встановлює межі 

індивідуального регулювання [201, с. 27, 23]. Тобто, в межах правовідносин із 

соціального захисту це множина конкретних юридичних фактів, які є різними 

за своєю природою, характеризуються визначеним порядком розташування 

елементів (інституційний аспект – наявність і компетенція суб’єктів владних 

повноважень; формування та реалізація відповідного правового режиму та ін.). 

При цьому складний юридичний факт є багатоаспектним, але цілим явищем, а 

не комплексом різних явищ. Як вказує В.Б. Ісаков, юридичний факт потрібно 

розглядати в широкому та вузькому значенні. Так, у вузькому значенні – це 

фактична передумова, що складається з одного елемента – конкретного 

юридичного факту, а в широкому сенсі – фактичні обставини, які мають 

правове значення, зокрема елементи фактичного складу, що є безпосереднім 

підґрунтям для правових наслідків. До того ж фактична основа може 

розвиватися як до виникнення, так і всередині правовідносин [201, с. 9, 11, 128]. 

Причому позиція А.П. Дудіна полягає в тому, що від юридичного факту та 
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норми права залежить, у якій формі (у т.ч. адміністративній) виникають 

правовідносини: юридичний факт як єдність протилежностей суб’єкта 

правовідносин та його об’єкта показує, виявляє особливості правового буття 

конкретного суб’єкта та визначеного об’єкта, їхню взаємодію в умовах місця та 

часу [162, с. 103-104]. По суті, при здійсненні соціального захисту відбуваються 

взаємний вплив і взаємодія суб’єкта та об’єкта, де єдність протилежностей 

забезпечується через юридичні факти, коли події (втрата працездатності, 

нещасний випадок, досягнення пенсійного віку тощо) є підставою для 

звернення до публічної адміністрації чи фонду публічного права для вчинення 

конкретної дії. 

Відтак, на нашу думку, у соціальній сфері юридичні факти є 

комплексними (поєднують юридичні факти з різних галузей права: 

адміністративного, трудового та соціального права), об’єднують різні 

структурні принципи, тобто існування визначеного обсягу елементів, які у 

визначений момент часу повинні існувати одночасно (склади з незалежним, 

послідовним чи альтернативним розташуванням елементів), є завершеними 

(мають настати правові наслідки), на рівні вирішення спорів, захисту 

порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод і законних інтересів 

споживачів соціальних послуг містять індивідуальне регулювання, яке за 

обсягом може бути альтернативним, факультативним, ситуаційним, можуть 

бути «активними» (містять елемент-волевиявлення суб’єктів владних 

повноважень, невладні волевиявлення фізичних чи юридичних осіб, 

громадськості), правовстановлюючими, правозмінюючими та 

правоприпиняючими залежно від правових наслідків. 

Наступним із елементів названих правовідносин як елемента 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави є 

об’єкт, із приводу розуміння сутності якого в теорії наводяться різні підходи: 

різноманітні предмети, що являють собою цінність для суб’єкта права [639, с. 

361]; предмет, на який спрямована діяльність суб’єктів правовідношення, 

здійснювана ними в процесі реалізації своїх юридичних прав та обов’язків [163, 
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с. 68]; те реальне благо, на використання або охорону якого спрямовані 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що найтіснішим чином пов’язане з 

інтересом уповноваженої сторони і є благом, яке знаходиться в її 

розпорядженні та охороняється державою [639, с. 361]. У цьому сенсі ми 

орієнтуємося на те, що для об’єкта відносин, які виникають у сфері реалізації 

концепції соціальної держави, принципово важливими є дві характеристики: 

спрямованість на нього з боку публічної адміністрації чи суб’єктів приватного 

права, задіяних у втіленні концепції соціальної держави; розуміння об’єкта як 

соціального блага, що дає змогу суб’єктам правовідносин ефективно 

виконувати свої повноваження з надання соціальної допомоги та соціальних 

послуг. Тобто, у сфері соціального захисту об’єкт правовідносин є зовнішньою 

щодо суб’єктів категорією, передбаченою нормою права, яка враховує 

специфіку режимної складової соціального захисту та надання соціальних 

послуг. У такому ракурсі об’єкт дійсності (сфера суспільних відносин щодо 

соціального захисту) та об’єкт правовідносин (відносини з надання соціальної 

допомоги та соціальних послуг) виражають єдність протилежностей 

(загального й окремого). 

Висловлюючись з приводу наведених позицій, зазначимо, що динаміка 

правовідносин у сфері реалізації концепції соціальної держави найбільше 

стосується їх суб’єктів у частині виконання ними своїх повноважень. 

Зауважимо, що доволі нетипова позиція з приводу сутності таких відносин була 

висловлена Б. Стичинським, на думку якого загальне правове становище 

суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин характеризується тим, що 

між ними немає ні відносин влади чи підпорядкування, ні відносин рівності 

[624]. З цим підходом ми можемо погодитися тільки частково. Дійсно, 

«сервісна» спрямованість публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного 

права у відносинах із надання соціального захисту обумовлює зобов’язальний 

характер діяльності таких суб’єктів щодо задоволення суспільних потреб та 

інтересів людини як споживача соціальних послуг за рахунок публічних 

коштів, але це не означає, що публічне управління взагалі не здійснюється за 
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соціальним напрямом. При цьому ми дотримуємося позиції, згідно з якою 

держава як суб’єкт відносин зі здійснення соціального захисту виконує свої 

зобов’язання в силу публічного інтересу в цій сфері. Натомість споживач 

послуг не має зустрічних зобов’язань матеріального характеру, а лише отримує 

соціальну допомогу. Тому в межах відповідних правовідносин сутність 

адміністративно-правового виміру соціального захисту стосується відповідної 

діяльності публічної адміністрації.  

Змістом адміністративно-правових відносин у сфері соціального захисту є 

суб’єктивні юридичні права та обов’язки і їхня реалізація. Базис цього елемента 

заснований на дихотомії обов’язків і прав за напрямом реалізації концепції 

соціальної держави. Так, держава та інші зобов’язані суб’єкти адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави мають в 

установленому законом порядку здійснити відповідні заходи із соціального 

захисту на основі вимоги споживача соціальних послуг. На думку А.П. Дудіна, 

об’єктом суб’єктивного права є тільки вольова поведінка уповноваженого 

суб’єкта, а об’єктом юридичного обов’язку – тільки вольова поведінка 

зобов’язаного суб’єкта правовідносин; форма (суб’єктивне право) впливає 

тільки на один об’єкт – поведінку зобов’язаної особи, а зміст (державна воля) 

впливає на інший об’єкт – волю уповноваженого суб’єкта, оскільки зміст і 

форма завжди існують у нерозривній єдності й об’єкт у них повинен бути один, 

а поведінка уповноваженого суб’єкта невіддільна від його волі, тому повинен 

існувати акт реалізації такої волі, а вплив на волю такого суб’єкта є впливом на 

його поведінку [163, с. 51, 56, 57]. По суті, дотримання правової моделі 

соціального захисту втілюється через фактичну поведінку учасників 

конкретних правовідносин. 

В аспекті викладеного доцільно розмежувати публічні (адміністративні) і 

приватні відносини, які знаходять прояв у цій сфері. Цікавими для нас при 

цьому видаються теорія юридичної централізації та децентралізації 

І. Покровського та «вольова теорія» Г. Єлінека. Відповідно до першої з них 

існують два способи впливу на відносини: юридичної централізації, що 
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притаманна публічному праву; юридичної децентралізації, яка є характерною 

для приватного права [395, с. 37-48], а друга теорія орієнтується на формальний 

елемент (пріоритетність волі), коли приватне суб’єктивне право містить у собі 

як dürfen («прагнення, устремління»), так і können («можливість»), а публічне 

суб’єктивне право – тільки können [172, с. 376]. Інакше кажучи, через публічні 

(адміністративно-правові) відносини в адміністративно-правового механізмі 

реалізації концепції соціальної держави розширюється природне конституційне 

право на соціальний захист, але при цьому до правового положення споживача 

соціальних послуг додаються ті соціальні блага, які ця конкретна людина або не 

мала взагалі, або мала в обсязі, меншому за мінімальні соціальні стандарти, а 

приватні відносини дають змогу практично втілити природні права такої особи 

на отримання соціальної допомоги, яка відшкодовується потім державі. 

Орієнтиром у цьому сенсі постає спрямованість людської волі (формальний 

вимір) на отримання блага, задоволення конкретного інтересу (матеріальний 

вимір).  

Звідси робимо висновок, що для повноцінного розмежування публічних і 

приватних відносин у сфері соціального захисту потрібно враховувати 

особливості елементів цих правовідносин, домінуючі форми захисту та інтерес, 

який діє в цій галузі. Завдяки такому підходу стає зрозумілим: публічними є 

правовідносини влади-підпорядкування, що є формою реалізації публічного 

права; виникають, змінюються та припиняються у сфері його дії з метою 

захисту публічного інтересу, їх обов’язковим учасником є суб’єкт публічної 

влади [679]. Головним фактором при цьому є гарантування їхнього 

агоністичного, а не антагоністичного характеру (публічна адміністрація та інші 

суб’єкти публічного права у своїй діяльності враховують поєднання інтересів 

споживачів послуг і своїх інтересів у межах спільного публічного інтересу). Із 

цього слідує, що адміністративно-правові відносини у сфері реалізації 

концепції соціальної держави необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу при 
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здійсненні соціального захисту з надання безповоротних виплат (субвенцій, 

субсидій, дотацій, пільг і компенсацій) та відповідних соціальних послуг, а 

приватними є відносини з надання позик, кредитування та інвестування 

публічною адміністрацією чи іншими уповноваженими суб’єктами публічного 

чи приватного права.  

З приводу вказаної вище позиції зазначимо, що в чистому вигляді таке 

розмежування повинно було б сприяти формуванню відповідних підходів у 

судовій практиці, про що веде мову О. Банчук, розглядаючи формальну теорію 

Тона, відповідно до якої приватноправові відносини – це відносини, що 

становлять предмет розгляду цивільних судів, а публічно-правові відносини, –

 адміністративних судів [44]. Разом з тим в Україні на практиці досі 

просліджується відсутність правильного розуміння в цій сфері, яка обумовлює 

те, що соціальні спори розглядаються як адміністративними, так і цивільними 

судами. З цього, як наслідок, випливає, що необхідно визначити зв’язок 

правильного розрізнення відносин у сфері соціального захисту з ефективним 

здійсненням адміністративного судочинства.  

На підставі викладеного, а також враховуючи той факт, що 

характеристика адміністративно-правових відносин як складової частини 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

здійснюється через призму співвідношення публічних і приватних 

правовідносин, ми вважаємо за необхідне описати існуючі теорії їх 

розмежування з урахуванням практики публічної адміністрації та 

адміністративних судів. Першою серед них варто назвати теорію субординації 

(теорію влади-підпорядкування), яка застосовується для первинної детермінації 

статусу, особливостей реалізації компетенції публічної адміністрації, 

визначення правової природи спору (конфлікту) між учасниками 

адміністративних правовідносин, насамперед конкретною особою та державою 

в особі її уповноважених органів. Одразу наголосимо, що надправова теорія 

субординації має прикладне значення з урахуванням інституціонально-

функціональних аспектів правового положення та повноважень учасників 
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правовідносин у межах конкретних (право) відносин, тому вона і дає змогу 

проводити розмежування публічного та приватного. Разом з тим недоречно 

говорити про її використання в статиці адміністративно-правового механізму, у 

тому числі реалізації концепції соціальної держави, а також для класифікації 

інструментів діяльності публічної адміністрації. Ми повністю підтримуємо 

Р.С. Мельника в тому, що ця теорія застосовується фактично лише тоді, коли 

держава (орган) та громадянин протистоять один одному. Якщо між державою 

та громадянином виникають відносини влади-підпорядкування, то відповідні 

дії публічної адміністрації або адміністративні акти, які стосуються цих 

відносин, мають публічно-правову природу. Це положення так само діє й щодо 

спорів про право, що має зв’язок із цими відносинами [309, с. 50].  

Викладене можна продемонструвати на прикладі. Так, починаючи з 1 

червня 2001 р. Особі 4 була призначена субсидія для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, та в подальшому її виплата 

продовжувалася кожні шість місяців до 30 листопада 2009 р. включно. 

Розпорядженням від 20 січня 2010 р. № 33 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Київської районної у місті Полтаві 

ради прийняло рішення про припинення виплати житлової субсидії з підстав 

внесення в декларації для призначення субсидії інформації, що не відповідає 

дійсності (факт успадкування нерухомого майна в період отримання 

відповідних субсидій) [669]. Ці відносини є адміністративними, оскільки у них 

однією зі сторін є орган публічної адміністрації, наділений компетенцією з 

публічного управління, та який, у зв’язку з цим, перебуває у відносинах 

субординації з приватною особою, оскільки за його рішенням було припинено 

надання соціальних виплат цій особі. Домінантою при цьому є принцип 

соціальної справедливості, на основі якого суб’єкт приватного права має 

можливість звернутися до публічної адміністрації з приводу виплати 

конкретної субсидії. 

Зауважимо, що відносини влади-підпорядкування можуть виникати 

необов’язково лише між суб’єктами публічної адміністрації та приватними 
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особами. Вони можуть бути і між двома суб’єктами публічної адміністрації. 

Безумовно, таке може бути й у соціальній сфері. Зокрема, у квітні 2010 р. 

управління Пенсійного фонду України звернулося до Донецького окружного 

адміністративного суду з позовом, в якому просило зобов’язати відділення 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України в м. Маріуполі вчинити дії щодо підписання 

акта щомісячної звірки витрат по особовим справам потерпілих, яким 

виплачено пенсії з інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві 

або професійного захворювання та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, 

який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання, що пов’язані з виплатою державної адресної допомоги до пенсії 

за період з 1 січня 2010 р. до 31 березня 2010 р. на суму 169436 грн 68 коп. та 

стягнути цю суму з відповідача [402]. У цьому прикладі два фонди публічного 

права як представники публічної адміністрації перебувають між собою у 

відносинах субординації, оскільки пов’язані спільними функціями щодо 

виплати пенсій з інвалідності, для виконання яких їм потрібно підписувати акти 

щомісячної звірки витрат по особових справах (формування особових справ 

осіб, які отримують пенсійне забезпечення, і подальша виплата відповідних 

пенсій). До того ж, для виконання встановленої компетенції зі здійснення 

соціальних виплат вони змушені вступати ще й у внутрішні адміністративні 

відносини.  

Отже, в якості проміжного висновку наголосимо на такому. Ми стоїмо на 

позиції, згідно з якою «вертикальна» теорія субординації може бути 

застосована для визначення правової природи правовідносин, які виникають у 

сфері забезпечення реалізації концепції соціальної держави. Разом із тим її 

застосування є тут доволі обмеженим, оскільки переважна кількість відносин, 

які реалізуються у названій сфері, не обтяжена субординаційними 

характеристиками. 

З огляду на викладене більш придатною для застосування виглядає 

спеціально-правова теорія. Р.С. Мельник зазначає, що «[з]астосування 
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спеціально-правової теорії здійснюється у два логічних етапи: спочатку слід 

встановити, які саме юридичні приписи є об’єктом юридичного спору. І лише 

після цього можна перевіряти, чи є вони публічно-правовими 

(адміністративними)» [309, с.52]. Ці два етапи виступають як механізм 

застосування теорії, а його порушення чи будь-який інший вплив на нього не 

впливають на правову природу досліджуваних відносин і не змінюють її. 

Розглядаючи цю теорію через призму особливостей соціальної сфери, вкажемо, 

що спочатку необхідно встановити, яка саме правова норма застосовується при 

здійсненні соціального захисту (це має бути чітко визначена конкретна правова 

норма), а потім перевірити, чи є вона публічно-правовою.  

Зокрема, у 2007 р. особа звернулася до управління Пенсійного фонду 

України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської області зі заявою 

щодо здійснення перерахунку пенсії за конкретний період з урахуванням 

підвищення до пенсії дітям війни та виплати зазначеного підвищення в 

зменшеному розмірі [403]. Із цього прикладу слідує, що першим етапом є 

встановлення правових норм, які підлягають застосуванню до врегулювання 

цих суспільних відносин в конкретних історичних умовах місця та часу, а саме: 

ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» [493]; ст. 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [438]. На 

підставі цих норм можна встановити, що Пенсійний фонд України в особі 

управління Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці 

Полтавської області відповідальний за нарахування та виплату пенсій як 

необмежених за темпоральними параметрами соціальних виплат (аналогічні 

висновки випливають і щодо підвищення пенсії в аспекті необмеженого в часі 

строку (терміну) сплати в разі, якщо не було змін законодавства) (другий етап). 

Тобто, ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» [493]; ст. 28 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

[438] містять публічно-правовий припис, тому йдеться про публічно-правовий 

(адміністративний) спір. 

Для розмежування публічних і приватних відносин, які знаходять прояв у 
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соціальній сфері, може бути застосована і двоступенева теорія. Зміст цієї теорії 

зводиться до розмежування правовідносин залежно від рівнів прийняття 

рішення: перший рівень (відповідає на питання «якщо»): рішення суб’єкта 

публічної адміністрації, якщо він діє, є публічно-правовим; другий рівень 

(відповідав на питання «як»): вид та спосіб того, як діє публічна адміністрація, 

можуть бути публічно-правовими (адміністративними) та приватноправовими 

[309, с. 53-54]. У розрізі викладеного додатково наголосимо, що ця теорія 

пов’язана з багаторівневими відносинами змішаного характеру, але далеко не 

всі адміністративно-правові відносини є такими за своєю природою. Навіть 

якщо відносини є дворівневими, то не обов’язково в них повинен міститися 

приватноправовий базис.  

По суті, у сфері, яка розглядається, знаходять прояв складні 

правовідносини, тобто такі, що обтяжені і публічними, і приватними 

елементами. До таких складних правовідносин ми можемо зарахувати, 

наприклад, ті, що стосуються надання соціальних виплат (субвенцій, субсидій, 

дотацій тощо). У такій ситуації двоступенева теорія є дуже прийнятною, 

оскільки дає змогу відмежувати публічні прояви в конкретних правовідносинах 

змішаного характеру. У цьому разі за багатоступеневим тестом перший рівень 

пов’язаний з тим фактом, чи буде надана виплата та які інструменти підлягають 

застосуванню, а другий – орієнтується на процедури реалізації. З-поміж 

прикладів приватноправового рівня багатоступеневого тесту в межах реалізації 

концепції соціальної держави можна продемонструвати наступні щодо 

поворотних соціальних виплат: стягнення фізичною особою суми боргу за 

договором позики з акціонерним комерційним банком [666]; стягнення 

страхової виплати за договором страхування [668]; зобов’язання виконання 

умов договору із суб’єктом приватного права щодо надання екстреної медичної 

допомоги іноземним громадянам [665] та ін. Наведені приклади ілюструють 

реалізацію процедури надання поворотних соціальних виплат. 

Тим не менше, очевидно, що фундаментом практичного втілення 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави є 



318 
 

відносини першого рівня, які спираються на такий інструмент, як 

адміністративний акт (публічно-правовий вимір на підставі ч. 1 ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України [225]). У цьому разі йдеться про не-

 / надання поворотної соціальної виплати (рішення суб’єкта публічної 

адміністрації становить адміністративний акт). Водночас при формуванні 

договірної бази для процедурного забезпечення здійснення відповідних виплат 

має місце приватноправовий вимір взаємодії публічної адміністрації, приватних 

банків, отримувачів виплат, зокрема стосовно позики, кредитування, 

страхування (цивільна юрисдикція).  

Таким чином, з викладеного випливає, що головною функцією 

адміністративно-правових відносин як елемента адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави є переведення статичних 

елементів (інструментів діяльності публічної адміністрації) у динамічні. 

Основними критеріями публічної природи цих відносин є такі: 

інституціонально-функціональний (суб’єкт публічної адміністрації як учасник 

правовідносин, компетенція з публічного управління), легальний 

(регламентація відносин нормою права, яка має адміністративно-правову 

природу) і сутнісний (детермінація змісту відносин залежно від характеру та 

порядку здійснення соціальних виплат, надання іншої соціальної допомоги). 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

 

Досліджено розвиток наукової думки з приводу «публічної адміністрації» 

щодо підходів, які, на думку їх авторів, мають розкрити сутність даного явища: 

інституційно-функціонального; телеологічно-функціонального. 

Характеризуючи названі концепції, встановлено, що інституційно-

функціональний підхід, у цілому, має право на існування, оскільки він доволі 

повно розкриває юридичний зміст категорії «публічна адміністрація». Проте з 
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огляду на предмет дослідження ідеальним його визнати все-таки не можна, бо 

ним не охоплюються усі існуючі напрями діяльності суб’єктів, які беруть 

участь у реалізації концепції соціальної держави. Крім цього, він не висвітлює 

антропоцентричні засади функціонування публічної адміністрації, залишає 

осторонь мету «служіння суспільству» та «ігнорує» органи влади Автономної 

Республіки Крим, які, очевидно, також є елементом публічної адміністрації. 

Непозбавленим певних недоліків є і телеологічно-функціональний підхід. У 

даному випадку йдеться про те, що він не повною мірою втілює сучасні 

європейські традиції щодо призначення публічної адміністрації, особливостей її 

функціонування в публічному секторі та критеріїв для досягнення балансу між 

конкуруючими публічним і приватним інтересами в механізмі адміністративно-

правового забезпечення, у нашому випадку – концепції соціальної держави. 

Досліджено європейський вимір публічної адміністрації – у названому 

форматі взаємовідносин ключовими аспектами є середовище функціонування 

(публічний сектор), нормативно встановлені основи взаємодії держави в особі 

уповноважених органів і публічних підприємств. На підставі аналізу 

формалізованих та неформалізованих джерел права Європейського 

Співтовариства з’ясовано, що за європейською практикою публічна 

адміністрація охоплює суб’єктів публічного права, до яких входять всі види 

органів, інституцій, установ, організацій публічного права, зокрема держава та 

її органи, органи місцевого самоврядування, незалежні публічні підприємства 

та суб’єкти делегованих повноважень, які реалізують компетенцію офіційних 

органів (під час такої діяльності). При цьому, діючи в публічному секторі, 

публічна адміністрація зобов’язана створювати у своїй діяльності баланс між 

конкуруючими публічним і приватним інтересами в механізмі правового 

забезпечення. 

Запропоновано вживати засадничі положення правового 

екзистенціоналізму як базис для групування публічних суб’єктів, які беруть 

участь в адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної 

держави. У зв’язку з цим можна прослідкувати сутнісний вимір інституційної 
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парадигми суб’єктів у сфері реалізації концепції соціальної держави на 

найвищому рівні абстрагування з урахуванням відповідних реляційних 

аспектів, кореляції з практичними реаліями та доктринними обґрунтуваннями. 

У такому плані основоположна для класичної теорії пізнання структура 

«суб’єкт-об’єкт» виводиться на периферію дослідницького інтересу завдяки 

первинній актуальності інтенції та модифікації суб’єктного складу на основі 

фундованих змін їх інтенціональних структур. 

Доведено, що публічною адміністрацією в межах адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави є суб’єкти, що з 

метою реалізації публічного інтересу та досягнення балансу між ним і 

приватними інтересами інститутів громадянського суспільства та бізнесу 

здійснюють на постійній та/або тимчасовій основі функції публічного 

управління в галузях соціального захисту; забезпечення прав на достатній 

життєвий рівень; на медичну та соціальну допомогу; на користування 

послугами соціальних служб; на справедливі, безпечні та здорові умови праці; 

на охорону материнства (насамперед йдеться про таке право працюючих 

жінок); на отримання соціального житла. 

Вказано, що в межах адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави публічні органи можуть здійснювати свої 

публічно-владні повноваження в рамках встановленої компетенції. Разом із тим 

вони мають право вчиняти і приватноправові правочини з іншими учасниками 

цивільного обороту, що охоплюється приватноправовою сферою (суб’єкти 

публічного сектору виступають учасниками цивільних відносин). Відповідно, 

ці органи мають владну та «невладну» компетенцію в межах свого правового 

статусу. Запропоновано критерій для розмежування названих компетенцій, а 

саме: правову природу прав і обов’язків цих суб’єктів. При цьому категорія 

«компетенція» у переважній більшості випадків застосовується саме для 

характеристики тих або інших суб’єктів публічного права, наділених владними 

повноваженнями. Проте владні повноваження на тимчасовій основі можуть 

реалізовуватися і суб’єктами делегованих повноважень, зокрема юридичними 
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особами приватного права або окремими приватними особами (у межах такої 

делегованої діяльності вони реалізують частину публічно-владної компетенції). 

Що ж стосується приватних осіб, які є лише адресатами соціальних послуг, то 

щодо них можна застосувати або загальну категорію «правовий статус», або 

категорію спеціального порядку, наприклад, «адміністративно-правовий 

статус» чи «соціально-правовий статус», залежно від того, учасниками якого 

саме виду правовідносин вони є. 

Доведено необхідність внести відповідні зміни до Законів України «Про 

місцеві державні адміністрації» і «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

частині проведення адміністративно-територіальної реформи з метою 

врахування публічних інтересів громади при формуванні нового поділу на 

адміністративно-територіальні одиниці. У такому випадку запропоновано вести 

мову про взаємозмінюваність і взаємодоповнюваність компетенції місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах 

соціальних функціонально-територіальних одиниць за якісними ознаками 

першочергових і поточних, загальних та спеціальних соціальних послуг, які 

надаються публічною адміністрацією на місцевому рівні (без прив’язки до 

адміністративно-територіального поділу України), коли здійснюється тісна 

співпраця між вказаними органами. 

Надано визначення правового статусу фондів публічного права, таких як 

Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, 

Фонд соціального захисту інвалідів. 

Передбачено, що бізнесом як суб’єктом, задіяним у реалізації концепції 

соціальної держави, ми вважатимемо такий вид підприємницької діяльності, що 

допомагає вирішити суспільні соціальні проблеми, залучити до праці соціально 

незахищені верстви населення з метою задоволення публічного інтересу 
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громади на основі використання інноваційних технологій. Наведено приклади, 

як і коли бізнес може залучатися до вирішення соціальних проблем. Зазначено, 

що наразі існують великі перспективи включення бізнесу до суб’єктів, задіяних 

у реалізацій концепції соціальної держави, зважаючи на збільшення «клієнтів» 

соціального захисту та неспроможність держави підвищити свої витрати на 

соціальні заходи. 

Встановлено, що повинно існувати нормативне (законодавче) 

забезпечення процедури делегування повноважень, яке відбувається в межах 

встановленої Конституцією та законами України системи публічної 

адміністрації, із урахуванням договірних засад такого делегування, відповідно 

до яких суб’єкт делегованої правотворчості погоджується на оферту 

«делегатора» в соціальній сфері, а останній бере на себе синолагматичні 

зобов’язання в цій же сфері (субделегування заборонено). Важливою умовою 

при цьому є надання матеріально-фінансових ресурсів уповноваженому 

суб’єкту на виконання функцій держави зі встановлення соціальної 

справедливості. 

Проаналізовано біхевіористичний та спеціально-функціональний підходи 

щодо тлумачення поняття «соціальне партнерство», які більше тяжіють не до 

сутнісних і загальних рис наведеної категорії, а до тих її проявів, які 

регламентовані адміністративним і трудовим правом. Вказано, що хоча в 

основу описаних вище дефініцій закладено аспект взаємодії держави та інших 

учасників соціального діалогу в межах соціального партнерства, але так чи 

інакше ця взаємодія не може бути реалізована без врахування публічних і 

приватних соціально-трудових норм. У межах же адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави особливе значення має 

об’єктна конкретизація за цими підходами (стосовно взаємного впливу держави 

та населення, окремих його груп/складових частин). 

З’ясовано, зважаючи на предмет дослідження, у межах якого йдеться, з 

одного боку, про Загальне адміністративне право, а з другого, – про соціальне 

право як елемент Особливого адміністративного права, що можливо 



323 
 

користуватися категорією «інструменти діяльності публічної адміністрації», 

частиною якої є поняття з більш вузьким обсягом (інструменти 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави) (через призму системи інституціонально-функціональних 

характеристик публічної адміністрації). 

Запропоновано врегулювати змістовно-процедурну специфіку 

інструментів адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави на рівні правових норм, які б регламентували особливості 

порядку врегулювання суспільних соціальних відносин, вирішення 

індивідуальних адміністративних справ, підтримки споживачів соціальних 

послуг із боку публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного та 

приватного права і т.п. Квінтесенцією попередження й усунення недоліків 

нормопроектуальної техніки в нормативно-правових актах, які регламентують 

сферу соціального захисту, соціальної допомоги та надання соціальних послуг 

має стати аксіологічна ідея. 

Вказано, що з приводу адміністративних актів як інструментів 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави існують проблеми, 

пов’язані з визначенням юрисдикції таких спорів, а в межах адміністративної 

юрисдикції – порушенням процедури їх прийняття, бездіяльністю або ж 

виходом органами публічної адміністрації за межі своєї компетенції, 

порушенням строків, критеріїв і порядку визнання таких актів недійсними. 

Сформульовано позицію, що в галузі реалізації концепції соціальної 

держави йдеться про адміністративні договори як одну з форм публічного 

управління (насамперед координаційні договори та договори про кооперацію). 

Саме владно-управлінські сутнісні характеристики таких договорів у соціальній 

сфері обумовлюють взаємне погодження сторонами договору цільових і 

функціональних вимірів своєї поведінки. У такому ракурсі єдність 

вертикальних і горизонтальних зв’язків допомагає ефективно реалізовувати 

концепцію соціальної держави, оскільки тут потрібно як закладення правових 

рамок для належного здійснення публічного управління, так і врахування 
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паритетних засад взаємодії публічної адміністрації зі споживачем соціальних 

послуг. При цьому реальні проблеми при укладенні адміністративних договорів 

як інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави пов’язані з недоліками їх змістовних положень, а також 

процедурою визнання їх незаконними та настанням відповідних юридичних 

наслідків. Досліджено, що саме через інструмент адміністративного договору 

можливе подолання проблеми корупційних проявів у сфері нормативної та 

правозастосовної діяльності суб’єктів публічної адміністрації з питань 

соціального захисту. 

Передбачено, що формується налагоджена система актів-планів як 

інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави, що можуть бути як первинними, так і похідними, а також 

містити окремі приписи нормативного спрямування. При цьому в межах цієї 

системи повною мірою може відбуватися наступність реалізації концепції 

соціальної держави, коли кожен наступний акт-план повинен прийматися на 

підставі попереднього, у тому числі первинного. 

Вказано, що акти-плани є індивідуальним різновидом управлінських 

рішень встановленої законом форми, що видається публічною адміністрацією і 

визначає порядок виконання заходів у визначеній послідовності та з 

дотриманням необхідних темпоральних рамок. Разом з тим можливе включення 

до цього акта нормативних приписів. При цьому запропоновано, щоб «чистий» 

акт-план індивідуальної спрямованості оскаржувався в порядку 

адміністративного судочинства через процедуру скасування адміністративного 

акта. Якщо ж предметом спору є приписи нормативного характеру, то потрібно 

подавати позов про оскарження нормативного акта. У разі виникнення спору як 

щодо індивідуальних, так і нормативних приписів акта-плану необхідно 

подавати два окремі позови, які у подальшому в разі доведення доцільності 

можуть розглядатися адміністративним судом в одному провадженні шляхом 

об’єднання позовів. 

Проілюстровано, що акти-дії стосуються організаційно-технічних дій з 



325 
 

виділення та виплати бюджетних коштів, здійснення заходів інформаційного 

характеру та складання протоколів про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності. Принагідно вказані інструменти діяльності публічної 

адміністрації реалізуються виключно на підставі, в межах та у спосіб, 

встановлені правовими нормами; мають активні форми (вербальні та 

невербальні дії, які зазвичай складні, хоча й можуть бути простими); можуть 

вчинятися на базі адміністративних актів, але не потребують їх ухвалення; 

орієнтуються на фактичний результат. При цьому основними проблемами в 

застосуванні актів-дій як інструментів адміністративно-правового забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави є відсутність підзаконної бази, чітких 

вимог щодо їхньої форми, що зумовлює настання фактичних негативних 

наслідків (недофінансування місцевих бюджетів, невиконання соціальних 

програм тощо). Взагалі неврегульованим питанням є їх розмежування з 

приватноправовими інструментами діяльності публічної адміністрації (у цій 

сфері не достатньо чинного галузевого рівня правового регулювання 

радянського зразка). 

Розкрито складові адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави: 

1) юридичні факти – у соціальній сфері є комплексними (поєднують 

юридичні факти з різних галузей права: адміністративного, трудового та 

соціального права), об`єднують різні структурні принципи, тобто існування 

певного обсягу елементів, які у визначений момент часу повинні існувати 

одночасно (склади з незалежним, послідовним чи альтернативним 

розташуванням елементів), є завершеними (повинні настати правові наслідки), 

на рівні вирішення спорів, захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних 

прав, свобод і законних інтересів споживачів соціальних послуг містять 

індивідуальне регулювання, яке за обсягом може бути альтернативним, 

факультативним, ситуаційним, можуть бути «активними» (містять елемент-

волевиявлення суб’єктів владних повноважень, невладні волевиявлення 

фізичних чи юридичних осіб, громадськості), правовстановлюючими, 
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правозмінюючими та правоприпиняючими залежно від правових наслідків; 

2) об’єкт відносин, які виникають у сфері реалізації концепції соціальної 

держави, – принципово важливими є дві характеристики: спрямованість на 

нього з боку публічної адміністрації чи суб’єктів приватного права, задіяних у 

втіленні концепції соціальної держави; розуміння об’єкта як соціального блага, 

що дає змогу суб’єктам правовідносин ефективно виконувати свої 

повноваження з надання соціальної допомоги та соціальних послуг. Тобто у 

сфері соціального захисту об’єкт правовідносин є зовнішньою по відношенню 

до суб’єктів категорією, передбаченою нормою права, яка враховує специфіку 

режимної складової соціального захисту та надання соціальних послуг. У 

такому ракурсі об’єкт дійсності (сфера суспільних відносин щодо соціального 

захисту) та об’єкт правовідносин (відносини з надання соціальної допомоги та 

соціальних послуг) виражають єдність протилежностей (загального й 

окремого); 

3) суб’єкти – втілюється динаміка правовідносин у сфері реалізації 

концепції соціальної держави (стосується виконання ними своїх повноважень); 

4) зміст – суб’єктивні юридичні права та обов’язки та їхня реалізація. 

Базис цього елемента заснований на дихотомії обов’язків і прав за напрямом 

реалізації концепції соціальної держави. 

Вказано, що «вертикальна» теорія субординації може бути застосована 

для визначення правової природи правовідносин, які виникають у сфері 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави. Разом із тим її 

застосування є тут доволі обмеженим, оскільки переважна більшість відносин, 

які реалізуються у названій сфері, не обтяжена субординаційними 

характеристиками. Тому доведено доцільність користуватися спеціально-

правовою та багатоступеневою теоріями. 
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РОЗДІЛ 4  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Забезпечення соціальних прав і свобод людини відіграє важливу роль у 

діяльності будь-якої цивілізованої держави, яка впроваджує правові стандарти у 

своїй діяльності. Безумовно, корисним для прогресивного суспільного розвитку 

є ідеальний стан безконфліктної їх реалізації в межах адміністративно-

правового механізму практичного втілення концепції соціальної держави. 

Разом із тим ця ідеальна ситуація дуже рідко має місце в реальному житті, у 

тому числі (та насамперед) в Україні. Часто мають місце делікти в галузі 

соціального захисту, які виникають у зв’язку з протиправною поведінкою 

публічної адміністрації та окремих суб’єктів приватного права, інших 

учасників відносин із реалізації концепції соціальної держави. Навіть 

парламент може порушувати соціальні права, обмежуючи їх зміст та обсяг. 

Очевидно, що цю ситуацію необхідно змінювати на краще. До вирішення цих 

проблем, як наслідок, бажаємо долучитися й ми, маючи намір виконати його 

через призму вітчизняної доктрини адміністративного права. 

Висловлюючи думку з приводу згаданої проблематики, наголосимо, що 

для належної реалізації публічного інтересу в соціальній сфері серйозну 

небезпеку становлять порушення з боку суб’єктів публічної адміністрації. Це 

пов’язано з двома потенційними напрямами вчинення деліктів: внутрішнім (під 

час взаємодії органів публічної адміністрації між собою) та зовнішнім (в 

інтеракціях між публічною адміністрацією та суб’єктами приватного права). У 

першому з названих напрямів постають ситуації, коли один із суб’єктів 

публічної адміністрації не виконує встановлені законом дії в частині 

соціального захисту та надання соціальних послуг, що унеможливлює 

реалізацію компетенції іншим суб’єктом публічної адміністрації. При цьому 

інші суб’єкти, реалізація повноважень яких базується на здійсненні соціального 

захисту публічною адміністрацією – правопорушником, позбавляються 
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можливості в порядку безконфліктного провадження забезпечити права, 

свободи та законні інтереси суб’єктів, наділених правом на соціальний захист. 

За зовнішнім деліктологічним напрямом мають місце випадки, коли суб’єкти 

приватного права чи державні підприємства звертаються з позовами до 

публічної адміністрації щодо невиконання нею своїх обов’язків. У таких 

зовнішніх відносинах як дії, так і бездіяльність публічної адміністрації можуть 

негативно впливати на задоволення публічного інтересу особи в отриманні 

соціальної допомоги (послуг) належного рівня якості та в чітко регламентовані 

строки. 

Отже, немає сумніву в тому, що описаний вище негативний стан справ у 

соціальній сфері неприпустимий в демократичному суспільстві, тому доцільно 

вести мову про необхідність існування розгалужених способів забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави: процесуальних засобів (судочинство) 

та інститутів матеріальної й адміністративної відповідальності в системі 

гарантування соціальних прав і свобод. На їх основі може бути реалізовано 

публічний інтерес щодо гарантування соціальної справедливості, а також 

належний рівень захисту особи – споживача соціальних послуг. Відтак, усі 

суб’єкти, задіяні в реалізації концепції соціальної держави, повинні будуть 

враховувати принцип соціальної справедливості при прийнятті законів 

відповідного профілю та в суміжних сферах, а публічна адміністрація 

виконуватиме свої обов’язки в передбачений законом спосіб, тим самим 

задовольняючи соціальні права та свободи учасників приватного сектору та не 

перешкоджаючи іншим учасникам публічного сектору виконувати свої функції. 

 

 

4.1. Адміністративне судочинство як процесуальний засіб 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави 

 

 

Науковий аналіз проблематики адміністративно-процесуальних засобів 



329 
 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави пропонуємо розпочати з 

розгляду завдань адміністративних судів у названій сфері. За допомогою 

відповідної категорії щодо телеологічного спрямування діяльності 

адміністративних судів із розгляду та вирішення соціальних спорів можна 

детермінувати кінцеву мету в контексті досягнення соціальної справедливості, 

а також вид правовідносин (сферу компетенції), до яких доцільно застосувати 

правила визначення судової юрисдикції в цій галузі. У такому ракурсі потрібно 

зважати на детермінанту цільових характеристик функціонування 

адміністративних судів як суб’єктів, задіяних у реалізації концепції соціальної 

держави, а саме: зазвичай має місце нерівне становище сторін спору з огляду на 

особливості публічних правовідносин із соціального захисту та надання 

соціальних послуг, що впливає на складність здійснення захисту соціальних 

прав, свобод та інтересів людини.  

Відтак, слушними є слова В. В. Вєннікової: «адміністративний спосіб 

відновлення порушеного права на соціальний захист є найбільш наближеним та 

спрощеним для громадян, однак неефективним, оскільки державний орган, 

який надає соціальний захист, не зацікавлений приймати скарги та вирішувати 

їх на користь особи. У зв’язку з цим видається, що найбільш неупередженим 

органом у вирішенні спору, що виникає між громадянами та посадовими 

особами з приводу відновлення порушеного права на соціальний захист, є суд» 

[80]. З огляду на це ми погоджуємося з Н.В. Александровою, що активна роль 

суду у вирішенні соціальних спорів обумовлена тим, що переважно саме з вини 

публічної адміністрації виникають конфлікти, які змушують особу звертатися 

до суду, оскільки адміністрація не вжила достатніх заходів, щоб їм запобігти 

[27, с. 12, 13]. Тому виправданим є втручання суду як незалежного та 

неупередженого учасника в такі відносини задля подолання соціальних 

конфліктів і відновлення соціальної справедливості. При цьому як публічна 

адміністрація чи інші суб’єкти публічного права, так і споживачі соціальних 

послуг (передусім суб’єкти приватного права) є рівними між собою перед 

судом, який має виступати «медіатором» між ними з метою збалансування 
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нерівних можливостей сторін соціального конфлікту. Такий стан справ 

справляє вплив на соціальну спрямованість компетенції органів судової влади, 

адміністративно-процесуальний порядок вирішення спорів, а також заходи, які 

повинні вживатися адміністративними судами. 

З приводу наведених вище позицій зазначимо, що рухаючись від 

зовнішніх характеристик адміністративного процесу до внутрішніх, від 

узагальнюючого його сприйняття до істотної деталізації, можна виокремити 

три базових підходи щодо розуміння сутності цього поняття як процесуального 

засобу. Зокрема, нерідко на рівні доктрини формулюються дефініції 

адміністративного процесу, які можна підвести під зовнішньоорієнтований 

підхід – «урегульована адміністративно-процесуальними нормами система 

взаємопов’язаних правових форм діяльності уповноважених суб’єктів, що 

виявляється у здійсненні правосуддя по адміністративним справам» [622, с. 39] 

(В.С. Стефанюк); «форма судового (примусового) поновлення суб’єктивних 

публічних прав громадян і організацій, гарантія судового захисту прав і свобод 

людини і громадянина» [343, с. 36] (Н.О. Миколаєва, Г.К. Соловйова). Із 

приводу цих визначень зазначимо, що категорія «форма» орієнтується на 

зовнішній прояв конкретного явища, у тому числі адміністративного 

судочинства, у процесі здійснення якого розглядаються та вирішуються 

соціальні спори. Наголосимо, що цей підхід є занадто загальним: це очевидні 

тези, що в межах адміністративного судочинства, як і будь-якого іншого, 

здійснюється правосуддя та поновлюються права і свободи. Разом із тим для 

визначення адміністративного процесу як процесуального засобу реалізації 

концепції соціальної держави явно недостатньо цих загальних формулювань, 

що характеризують судовий процес як такий без прив’язки до конкретного виду 

судової юрисдикції. 

З огляду на це більше змістовне навантаження несуть ті доктринальні 

позиції з приводу тлумачення сутності адміністративного судочинства, які 

орієнтується на його видові та діяльнісні параметри: функціональний підхід –

 «діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 
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адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом» [225] (п. 4 

ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України); вид судочинства, 

діяльність суду, що регламентується в порядку, встановленому нормами 

адміністративного права, воно не є часткою адміністративно-процесуальної 

діяльності, яка охоплює власну діяльність виконавчих органів публічної влади, 

за винятком діяльності, що регулюється іншими галузями права (законотворча, 

кримінально-виконавча); відправляється суддями, які накладають 

адміністративне стягнення, притягають до адміністративної відповідальності; в 

адміністративному судочинстві розглядаються справи про адміністративні 

правопорушення [365] (І.В. Панова). Як слідує з цих дефініцій, вказаний підхід 

відображено на рівні профільного законодавства та в доктрині. Легальний 

функціональний підхід спрямований на врахування інституціональних ознак 

(судочинство здійснюється саме адміністративними судами), процесу та 

результату (розгляд і вирішення спорів), а також процесуальну правову 

природу (відсилання до положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Натомість на рівні науки робиться доволі жорстка прив’язка цього 

терміна до адміністративної деліктології та відмежування від адміністративних 

процедур, які І. В. Панова чомусь називає «адміністративно-процесуальною 

діяльністю», що ніяк не кореспондує з термінологією чинного 

адміністративного процесу. Ми схильні вважати, що така функціональна 

позиція має сенс, але вона не враховує процедурні питання, що мають вкрай 

важливе значення саме для соціальної сфери, де досягнення соціальної 

справедливості можливе з урахуванням особливостей соціально-економічної 

парадигми взаємодії суб’єктів, що реалізують концепцію соціальної держави.  

У розрізі викладеного істотну роль у межах нашого дослідження відіграє 

процедурний підхід щодо визначення адміністративного процесу як порядку 

застосування норм відповідних галузей матеріального публічного права 

адміністративними судами України в результаті вирішення індивідуальних 

справ та спорів між суб’єктами правовідносин [22, с. 104]; форми позовного 

здійснення правосуддя, що полягає у всебічному, повному, об’єктивному 
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розгляді та вирішенні адміністративними судами в стадійному порядку, 

визначеному нормами Кодексу адміністративного судочинства України, 

адміністративно-правових спорів, що виникають між фізичними та 

юридичними особами, з одного боку, та суб’єктом владних повноважень 

(органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами), з другого, – з метою захисту прав та свобод фізичних 

осіб, прав і законних інтересів юридичних осіб, здійснення контролю у сфері 

публічно-правових відносин [572] (А.В. Руденко). Як нам здається, значною 

вадою цього підходу є надмірна деталізація, яка в разі його обрання в межах 

галузі соціального захисту виявиться в перерахуванні цілої низки ознак, що 

відрізнятимуть адміністративний процес у межах цього виду юрисдикції від 

суміжних категорій. По суті, у результаті це вже буде з логічної точки зору не 

дефініція, а термінологічне утворення із занадто широким обсягом, яке не 

нестиме належного змістовного навантаження та в підсумку не сприятиме 

формуванню правової визначеності. 

Таким чином, у якості проміжного висновку зазначимо, що з-поміж 

адміністративно-процесуальних засобів забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави адміністративне судочинство необхідно тлумачити на 

основі прагматичного підходу з процедурно-функціональними елементами як 

суспільно важливу та таку, що має юридичне значення, діяльність 

адміністративних судів із розгляду та вирішення спорів у сфері соціального 

захисту та надання соціальних послуг. Телеологічні орієнтири ми не вважаємо 

за доцільне відображати в цьому понятті, оскільки вони на належному рівні 

прописані в Кодексі адміністративного судочинства України [225]. По суті, 

запропоноване визначення орієнтується на прагматичні питання значення та 

важливості такого виду судочинства, функціональні параметри щодо 

практичної реалізації відповідної судової процедури. Це дає змогу пошити 

вказаний термін на всі випадки соціальних конфліктів, що можуть стосуватися 

порушення, невизнання, неналежного задоволення соціальних прав, свобод та 

інтересів із боку встановлених законом зобов’язаних осіб (діяння й рішення 
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публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного права, створення 

перешкод при реалізації концепції соціальної держави, протиправне накладення 

обов’язків на учасників відносин у галузі соціального захисту, неправомірне 

притягнення до відповідальності, зловживання соціальними правами та 

свободами). 

Можна навести такий приклад можливого застосування наведеного вище 

підходу в соціальній сфері. Йдеться про спір у сфері так званого «туризму 

соцзабезпечення», що дійшов до Європейського суду справедливості, за 

позовом від громадянки Швеції боснійського походження, троє дітей якої 

народилися в Німеччині, а в 1999 р. жінка залишила ФРН з дітьми. У 2010 р. 

вона повернулася до Німеччини та менше року працювала на підробітках, а 

відтак отримувала соціальну допомогу з безробіття. Згодом Центр зайнятості у 

Берліні припинив виплати, а жінка звернулась до суду, вимагаючи їх 

відновлення. 15 вересня 2015 р. Європейський суд справедливості поставив 

крапку в цьому питанні: країни-члени ЄС можуть припиняти соціальні виплати 

громадянам ЄС, навіть якщо ті пропрацювали певний період у цій країні, але 

відтак залишалися безробітними впродовж шести місяців [511]. Прикметним у 

цьому ракурсі є саме прагматичний контекст прийняття такого судового 

рішення, зокрема припинення зловживань соціальними правами шляхом 

недопущення «туризму соцзабезпечення». У процедурному плані при цьому 

суди орієнтувалися на темпоральні та змістовні характеристики проживання й 

роботи особи в конкретній країні за напрямом співвідношення права на вільний 

вибір місця проживання та доступу до системи соціального захисту. 

Функціональний аспект має прояв при реалізації компетенції судів із 

встановлення юридичних актів та формулювання підсумкового рішення, яке 

набуде юридично обов’язково значення для аналогічних соціальних спорів. 

Наступним кроком нашого дослідження, як було анонсовано вище, має 

стати з’ясування особливостей судової практики в соціальних спорах, а також 

існуючих проблем у діяльності адміністративних судів щодо неузгодженого 

застосування норм процесуального і матеріального права та неправильного 
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розуміння суддями сутності відповідних відносин. Передумовою описаної 

ситуації є суттєва вада чинного адміністративного матеріального законодавства 

в частині оскарження протиправних діянь і рішень посадових осіб публічної 

адміністрації та інших суб’єктів публічного права, які реалізують концепцію 

соціальної держави. Зазвичай, вказані вище поодинокі норми без достатнього 

рівня деталізації містяться в окремих законодавчих актах соціальної 

спрямованості, зокрема у ст. 105 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [438], ст. 10 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [430], ст. 19 Закону України 

«Про соціальні послуги» [496] і т.п. Наведені правові норми мають 

матеріально-правовий характер і жодним чином не деталізують специфіку 

оскарження, у тому числі судового, у частині вирішення соціальних спорів.  

До того ж, навіть після ініціювання процедури розгляду та вирішення 

адміністративної справи щодо порушення, невизнання чи оспорювання 

соціальних прав, свобод чи інтересів особи все однак мають місце серйозні 

проблеми, але вже в частині недотримання процесуальних норм (правил 

юрисдикції та підсудності, строків, відкриття та розгляду справи, визначення 

правового становища учасників процесу, порядку набрання рішенням законної 

сили) і матеріальних норм (встановлення та дотримання нормативів у сфері 

соціального захисту, здійснення соціальних виплат і платежів). У 

процесуальному плані проблеми, пов’язані з визначенням юрисдикції та 

підсудності, проявляються, наприклад, у тому, що при застосуванні 

ст. ст. 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» адміністративні суди не можуть розмежувати адміністративну та 

господарську юрисдикцію щодо сплати штрафних санкцій у строк, 

встановлений законодавством, у випадку невиконання обов’язку 

працевлаштування інвалідів; визначення юрисдикції справ за участю відділень 

Фонду соціального захисту інвалідів [156]. На користь господарської 

юрисдикції цих спорів судді наводять положення ч. 1 ст. 17; ч. 3 ст. 50; ч. 4 

ст. 50 Кодексу адміністративного судочинства України [225]. Прикладом такого 
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вирішення є справа за позовом прокурора м. Одеси в інтересах держави в особі 

Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до 

Відкритого акціонерного товариства «Одесагаз» про стягнення штрафних 

санкцій [156]. На наше переконання, у цих спорах потрібно орієнтуватися на те, 

що Фонд соціального захисту інвалідів є фондом публічного права, який може 

здійснювати й функції публічного управління. У такому разі при регулюванні 

згаданих соціальних відносин нормами адміністративного права та існуванні 

можливості споживачам соціальних послуг попередньо звернутися до 

вказаного органу в адміністративному порядку спір має розглядатися в порядку 

адміністративного судочинства. 

Зазначимо, що найбільше проблем у процесуальному контексті виникає 

щодо строків розгляду та вирішення соціальних спорів адміністративними 

судами. Наприклад, у Житомирській області неоднаковою є практика щодо 

визначення меж часу, за який підлягають задоволенню позовні вимоги 

громадян: мають місце випадки, коли позови задовольняються за тривалий 

період часу (кілька років) за умови безпідставного поновлення строку 

звернення до суду, або це питання взагалі замовчується; різною є практика 

визначення початкової дати задоволення вимог громадян за позовами, на 

підставі ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та ст. 54 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»: у межах визначеного ч. 2 ст. 99 

Кодексу адміністративного судочинства України шестимісячного строку 

звернення до суду або з «прив’язкою» до першого числа відповідного 

календарного місяця (тим самим виходячи за межі шестимісячного строку) 

[207]. На загальнодержавному рівні проблема щодо шестимісячного строку 

найбільш гостро постала в практиці розгляду спорів у частині зобов’язань 

держави перед дітьми війни, на чому наголошено в постанові Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про судову практику вирішення 

адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням 

статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»» від 19 грудня 
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2011 р. № 8 [498].  

В аспекті викладеного зазначимо, що після набрання чинності Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» [499] і внесення змін до ст. 99 

Кодексу адміністративного судочинства України [225] строк для звернення до 

суду з позовами суб’єктів приватного права до суб’єктів владних повноважень 

було зменшено з одного року до шести місяців щодо всіх видів спорів (і тих, які 

існували до моменту внесення законодавчих змін). По суті, відповідальність 

влади перед людиною зменшилася в бік погіршення гарантій основоположних 

конституційних праві і свобод, регламентованих у ст. 58 Основного Закону 

України [248] і порушення принципу верховенства права. Водночас залишення 

однорічного строку ставило під сумнів системність адміністративного 

процесуального законодавства в частині врегулювання процесуальних строків. 

Ми схильні вважати, що пріоритет має віддаватися ідеї соціальної 

справедливості та принципу верховенства права. 

Інший приклад, який відображає проблему щодо процесуальних строків 

при вирішенні соціальних спорів, стосується можливості поширення іншого 

(непроцесуального, приватноправового) законодавства на регламентацію 

відносин із оскарження протиправних діянь і рішень публічної адміністрації та 

інших суб’єктів публічного права в галузі соціального захисту. Для ілюстрації 

цієї позиції можна навести практику Верховного Суду України, зокрема в 

справі за позовом Запорізького обласного відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробниче товариство «Темп Лтд Ко» про стягнення штрафних санкцій за 

невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування 

інвалідів; справу за позовом прокурора м. Севастополя в інтересах 

Севастопольського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгтехніка» та ін. [156]. У цих та 

інших справах було встановлено поширення положень ст. 250 Господарського 

кодексу України для обчислення строку права на оскарження у соціальних 

спорах, які підпадають під предмет дії цієї статті (стосовно санкцій при 
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невиконанні соціальних зобов’язань). Водночас коректніше було б поширювати 

норми цієї статті лише на відносини, де такі норми мають більш сприятливий 

характер для потерпілої сторони та відповідають публічному інтересу. Разом з 

тим потрібно зважати, що Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів» 

з 1 січня 2006 р. відмінено дію положень ст. 250 Господарського кодексу 

України щодо строків стягнення штрафних санкцій за недотримання нормативу 

зі створення робочих місць для інвалідів [419], тому переважно суди 

зазначають, що вказана норма не має зворотної дії в часі (адміністративна 

справа за позовом Волинського обласного відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів до Волинської обласної дирекції акціонерного поштово-

пенсійного банку «Аваль» про стягнення штрафних санкцій за нестворені 

робочі місця для інвалідів у 2002 р. [156]). 

Іншим проблемним питанням процесуального характеру щодо строків є 

невизначення чи формулювання темпоральних меж у перспективному варіанті. 

Зокрема, йдеться про практику судів постановляти про стягнення платежів на 

майбутній період, або зобов’язувати відповідача здійснювати платежі у 

вказаному розмірі на майбутнє; невстановлення кінцевих дат перерахунку (за 

період «з» … «до»); неврахування вимог ч. 2 ст. 99 Кодексу адміністративного 

судочинства України і задоволення вимог позивачів за кілька років на підставі 

норм матеріального права, наприклад, ч. 2 ст. 46 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [207]. У контексті цих 

строків необхідно зважати на соціальний характер таких виплат, процесуальний 

характер відповідних питань і необхідність дотримання принципу юридичної 

визначеності. Тому вказана вище практика адміністративних судів 

неприпустима. 

Не менш негативний ефект на забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави та встановлення соціальної справедливості при вирішенні 

соціальних спорів справляють судові помилки на етапі відкриття провадження 

та розгляду адміністративних справ соціального спрямування: в порушення 
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положень ч. 1 і 3 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України на 

стадії відкриття провадження в адміністративній справі не постановляється 

ухвала про відкриття скороченого провадження; за наявності ухвали про 

відкриття скороченого провадження у постанові згадується про її 

постановлення у відкритому судовому засіданні; розглянувши справу у 

скороченому провадженні, у постанові зазначається секретар судового 

засідання; справа розглянута за загальними правилами, але відсутній журнал 

судового засідання [207]. У цілому ці недоліки є настільки явними та 

однозначними, що при їх оцінці можна лише констатувати: вони прямо 

порушують приписи профільного кодифікованого акта в адміністративному 

судочинстві та скоріше за все зумовлені або ж недостатнім рівнем професійної 

підготовленості суддів, або неуважністю, або свідомим порушенням вимог 

законодавства суддями з тих або інших мотивів. Водночас, незважаючи на 

причини таких істотних і грубих прорахунків, судовій системі потрібно в 

цілому орієнтуватися на доцільність підвищення загального рівня дотримання 

процесуальних вимог при розгляді та вирішенні соціальних спорів. Інакше 

соціальної справедливості не буде досягнуто, а баланс публічного та приватних 

інтересів постійно порушуватиметься. 

Даючи свою оцінку процесуальним проблемам у сфері розгляду та 

вирішення соціальних спорів, наголосимо, що навіть у частині визначення 

процесуального становища учасників цього процесу між суддями немає 

узгодженості. Так, у судах склалася неоднакова практика щодо залучення 

органів Державного казначейства України до участі у справах за позовами 

фізичних осіб щодо стягнення соціальних виплат, передбачених законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни» 

[154]. У контексті такої ситуації зазначимо, що належним відповідачем має 

бути той суб’єкт владних повноважень, до повноважень якого входять розгляд і 

вирішення передбачених у позові вимог. У зв’язку з цим важливо належним 

чином інтерпретувати такі прояви правової дійсності. Цікавою в цьому плані є 
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методологія юридичної герменевтики, зокрема судової. На думку А. В. Васюк, 

ця категорія означає конкретний метод інтерпретації правової дійсності, 

особливий методологічний напрям, інтегруючий тип праворозуміння сучасного 

правознавства [76, с. 14]. О.І. Овчинніков зауважує, що завдяки прийомам 

герменевтики відкривається можливість узгодити одиничні та загальні, 

особисті та соціальні, ірраціональні та раціональні явища, що загалом 

становить призначення правового мислення [350, с. 90]. У ракурсі розгляду та 

вирішення соціальних спорів це допоможе запобігти недолікам процесуального 

характеру, причиною яких є недостатнє розуміння правової матерії в соціальній 

галузі, і сприятиме коректному розумінню суддями відносин із соціального 

захисту та надання соціальних послуг. 

При цьому не менш нагальною проблемою процесуального характеру при 

вирішенні соціальних спорів є порядок набрання рішенням законної сили. Так, 

при здійсненні адміністративного судочинства стосовно розгляду соціальних 

спорів за позовами фізичних осіб до органів Пенсійного фонду України щодо 

визнання неправомірними дій, зобов’язання здійснити перерахунок та 

виплатити підвищення до пенсії в порушення положень Кодексу 

адміністративного судочинства України місцеві загальні суди, вирішивши спір 

у порядку скорочено провадження, не зазначають порядок набрання даним 

рішенням законної сили, який встановлено Кодексом адміністративного 

судочинства України [316]. У такому ракурсі суди повністю ігнорують п. 2 ч. 1 

ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України, де прямо зазначено, 

що негайно виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого 

провадження [225]. Окрім цього, у ч. 6 ст. 183-2 Кодексу адміністративного 

судочинства України йдеться про те, що в постанові, прийнятій у порядку 

скороченого провадження, обов’язково зазначається висновок суду про 

задоволення позову та обов’язок відповідача виконати постанову негайно [225]. 

Відтак, в адміністративному судочинстві всі учасники процесу, у тому числі 

судді, зобов’язані керуватися нормами закону (положеннями Кодексу 

адміністративного судочинства України), а неврахування цих вимог тягне за 
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собою порушення принципів верховенства права та законності, а також 

соціальних та інших пов’язаних із ними прав, свобод та інтересів потерпілої 

сторони. Заподіюється також шкода публічному інтересу, оскільки до моменту 

виконання судового рішення у відносинах між учасниками спору немає 

соціальної справедливості, що не відповідає концепції соціальної держави. 

З огляду на викладене, ми підтримуємо слова О. Черданцева: 

«… суттєвою ознакою норм права є їх загальний і абстрактний характер 

(нормативність), поширення їх дії на широке коло суб’єктів і ситуацій. У той 

самий час норми права реалізуються в конкретних діях суб’єктів, 

застосовуються до конкретних ситуацій. Тому в ході реалізації права і 

правозастосування виникає необхідність конкретизувати ті чи інші смислові 

елементи норми права, які виражені в загальній та абстрактній формі, і, таким 

чином, наблизити зміст норми права до конкретних ситуацій» [699, с. 111]. 

Тому, на думку цього науковця, «під час тлумачення загальні й абстрактні 

норми переводяться на мову більш конкретних тверджень, які не викликають 

сумнівів про відносність норми, що тлумачиться, саме до даної ситуації, яка 

підлягає юридичній розв’язці» [699, с. 18]. Саме тому при вирішенні 

процесуальних проблем під час вирішення соціальних спорів принциповим є те, 

що перед судом стоять завдання правового характеру, відповідь на які, по-

перше, лежить у нормах права, які не можна ігнорувати, а, по-друге, у їх 

інтерпретації, якщо ситуація дозволяє судову дискрецію. Зумовлюючими 

факторами в цій процедурі є конкретні факти та обставини справи. У такому 

випадку всі учасники процесу з розгляду соціального спору опиняються в 

структурі «герменевтичного кола», коли через зв’язок тексту норми, ідеї 

законодавця, яку він мав на меті при її прийнятті, і позиції судді досягається 

принцип соціальної справедливості в межах судової процедури. 

Зважаючи на наведені положення, ми вважаємо, що аксіологічне 

призначення адміністративного судочинства в соціальній сфері допомогло б на 

основі історичних традицій та публічного інтересу з урахуванням суспільної 

думки на категорії «правильне» – «неправильне» зняти напруження між 
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сторонами конфлікту в межах встановленої законом судової процедури для 

вирішення суперечностей у відносинах із надання соціальних послуг і 

здійснення соціального захисту. Отже, можна погодитися з А. М. Бернюковим у 

тому, що існує обов’язкова взаємозворотня прив’язка права до факту, – усе це 

ускладнює герменевтико-юридичний процес, оскільки в цьому разі в середині 

загального герменевтико-правового кола мають діяти ще два взаємоперехресні 

кола – щодо розуміння факту та права. При цьому інтерпретація факту 

передбачає конфлікт між реальною дійсністю та відповідним її (далеко не 

дзеркальним) відображенням, встановленим інтерпретатором [408, с. 152-153]. 

Орієнтиром для вирішення описаної дилеми мають стати принципи 

верховенства права, юридичної визначеності та ідея соціальної справедливості. 

Іншим питанням, яке ми поставили у ракурсі розуміння проблем 

здійснення адміністративного судочинства при розгляді та вирішенні 

соціальних спорів, було питання про недоліки вказаної діяльності в 

матеріально-правовому розрізі та неправильне розуміння суддями сутності 

соціальних відносин. Відповідаючи на нього, зазначимо, що, на наш погляд, 

значну загрозу для належного забезпечення судами реалізації концепції 

соціальної держави становлять прорахунки, пов’язані з неправильною 

інтерпретацією порядку застосування нормативів у сфері соціального захисту. 

Так, суди не на належному рівні оцінюють процедуру встановлення нормативів 

робочих місць для інвалідів та певні інструменти діяльності публічної 

адміністрації у контексті їх відповідності законодавчим приписам: прикладом є 

справа за позовом Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів до Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» про стягнення штрафних санкцій за порушення 

встановленого наказом Департаменту економічної політики та ресурсів 

виконавчого комітету Львівської міської ради від 18 червня 2001 р. № 27 

нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, у якій судами 

першої та апеляційної інстанцій не досліджувалася обставина правомірності 

видання наказу Департаменту економічної політики та ресурсів виконавчого 
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комітету Львівської міської ради від 18 червня 2001 р. № 27, оскільки не 

досліджено питання, чи делегувала Львівська міська рада виконавчому 

комітету вказані повноваження [156]. У цьому сенсі як підприємство, так і 

органи місцевого самоврядування як учасники відповідних відносин із 

соціального захисту повинні були залучатися до вказаної діяльності. Одразу 

зауважимо, що згідно з положеннями глави 2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 12 ст. 34 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» до компетенції виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать власні (самоврядні) та делеговані 

повноваження, де до останніх із них відноситься прийняття рішень про 

створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих 

місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної 

підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць [465; 473]. 

Відповідно, судам важливо та потрібно було дослідити порядок використання 

правового інструменту діяльності публічної адміністрації із делегування 

повноважень, адже не відомо, наскільки правомірним був вказаний наказ 

Львівської міської ради від 18 червня 2001 р. № 27. 

Немає також узгодженості щодо наведеного питання в практиці 

Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України за 

напрямом визначення відповідальної особи за створення робочих місць для 

інвалідів і притягнення порушників до відповідальності: Верховний Суд 

України зазначив, що обов’язок підприємства щодо створення робочих місць 

для інвалідів не передбачає, що воно має підбирати та працевлаштовувати 

інвалідів на створені робочі місця (така вимога покладається на органи 

працевлаштування, що перелічені в ч. 1 ст. 18 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні»); судова практика Вищого 

адміністративного суду України по-іншому вирішує такі спори. Наприклад, у 

справі за позовом відділення Фонду соціального захисту інвалідів у 

Чернігівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю 

Підприємства «Віктон» про стягнення штрафних санкцій за нестворені робочі 
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місця було встановлено, що підприємство «Віктон» не звільняється від 

обов’язку сплачувати штрафні санкції до відділення Фонду на підставі ст. 20 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

оскільки зазначена норма не ставить відповідний обов’язок підприємства у 

залежність від будь-яких обставин, з яких інвалід не працює на підприємстві 

[156]. У дослідженій ситуації з метою узгодження наведених позицій 

насамперед необхідно визначитися з правовим становищем Фонду соціального 

захисту інвалідів. Ми дотримуємося думки, що основним призначенням цього 

органу все-таки є сприяння в працевлаштуванні інвалідів, а лише вторинним 

завданням може бути накладення адміністративно-господарських санкцій. 

Щодо соціальних спорів, пов’язаних із реалізацією Фондом соціального захисту 

інвалідів свого вторинного завдання, суди мають виходити не лише з 

формальних підстав (ненаправлення інвалідів для працевлаштування, 

неподання статистичної звітності тощо), а й оцінювати існування складу 

правопорушення, у тому числі ступінь вини роботодавця. 

Доволі часто адміністративні суди неправильно застосовують положення 

матеріального права щодо надання соціальної допомоги, здійснення соціальних 

виплат і платежів. Зокрема, у Вищому адміністративному суді України 

розглядалася справа за позовом гр. М. як особи, що в роки Великої Вітчизняної 

війни була насильно вивезена на примусові роботи до Німеччини, має статус 

учасника війни та користується пільгами відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до Дзержинського 

районного відділу праці та соціального захисту населення Дзержинської 

районної ради м. Харкова про визнання неправомірними дій щодо невиплати 

щорічної разової грошової допомоги у належному розмірі [154]. Ця справа є 

знаковою у тому плані, що на рівні касаційної та першої інстанцій було 

підтримано право особи на одержання соціальної допомоги і отримання разової 

соціальної виплати, на відміну від суду апеляційної інстанції, який 

аргументував свою відмову в задоволенні позову з мотивів відсутності 

регламентованого на нормативному рівні процедурного забезпечення реалізації 
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норм ст. 6 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» і 

відсутність механізму фінансування витрат щодо соціального захисту осіб, які 

мають статус жертв нацистських переслідувань, зокрема в законодавстві про 

державний бюджет на поточний рік. Тобто, адміністративні суди повинні були 

врахувати той факт, що відсутність законодавчого порядку фінансування 

витрат у сфері соціального захисту не може виступати перешкодою для 

отримання соціального захисту, надання якого є обов’язком публічної 

адміністрації та інших уповноважених суб’єктів. 

Варто звернути увагу й на судову практику щодо платників єдиного 

податку, які входять до кола суб’єктів, задіяних у реалізації концепції 

соціальної держави, але не виконали своїх обов’язків у цій галузі. У межах 

адміністративної юрисдикції є два основні підходи з приводу цього питання: 

суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником, 

зокрема внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів (позицію 

висловлено Вищим адміністративним судом України у справі за позовом 

Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до 

Інженерно-виробничого кооперативу «Енергія»); роботодавці, що обрали 

спрощену систему оподаткування, зобов’язані виконувати норматив робочих 

місць, призначених для працевлаштування інвалідів, а в разі його невиконання 

сплачувати адміністративно-господарські санкції до відділень Фонду, якщо не 

доведуть, що ними вжито усіх належних заходів для недопущення 

господарського правопорушення (підхід наведено в позиції Вищого 

адміністративного суду України, викладеній у справі за позовом Запорізького 

обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал» про стягнення 

суми штрафних санкцій за нестворені місця для працевлаштування інвалідів) 

[156]. На наше переконання, суди мали виходити з нормативів створення 

робочих місць і кількості працюючих інвалідів на підприємстві, порядку 

виплати відрахувань до Фонду України соціального захисту інвалідів при 

недотриманні цих нормативів, а також встановленої законом процедури 
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накладення санкцій. Описані в запропонованих прикладах виплати є санкціями 

та не мають всіх ознак загальнообов’язкових платежів, а тому не можуть 

носити систематичного характеру. 

Зважаючи на описані вище проблеми адміністративного судочинства як 

засобу захисту соціальних прав і свобод, зазначимо, що більшу частину з них 

може зняти герменевтичний підхід, у якому передбачається спільність 

історичного, теологічного, філологічного та юридичного аспектів [92], що дає 

змогу пояснити значення різних нормативно-правових форм і їх джерел з 

метою узгодження нормативних документів для вирішення нових юридичних 

казусів [122; 387]. Відтак, можна усунути конфлікти матеріального та 

процесуального плану при реалізації концепції соціальної держави в частині 

розгляду та вирішення соціальних спорів. За рахунок герменевтичних засад 

інтерпретації можна осягнути сутність нормативно-правових приписів і в 

єдиному процесі застосувати правові норми та виконати процедури для 

конкретного випадку в межах фундаментальних правових принципів. Для 

цього, по-перше, потрібно правильно вирішити «питання права», по-друге, 

коректно його застосувати щодо «питання факту», а, по-третє, узгодити їх між 

собою та з морально-психологічними установками конкретного судді. Для 

цього слід здійснювати коректне тлумачення. 

Слушною в ракурсі викладеного є позиція В. С. Бігуна щодо можливих 

видів такого судового тлумачення: судовий активізм, судова летаргія (judicial 

lethargy), «судове стримання» (judicial restraint), текстуалізм і контекстуалізм 

(історичний чи фактичний), оригіналізм, суворе тлумачення (strict 

constructionism), функціоналізм, доктриналізм, девелопменталізм 

(developmentalism), структуралізм, інші різновиди поєднання цих теорій [59]. З 

метою правомірного та справедливого вирішення соціальних спорів необхідно 

орієнтуватися на судовий консерватизм, у тому числі «суворий 

конструктивізм» із акцентом на текст (так як написано) при визначенні 

обов’язків публічної адміністрації та компетенції суду; судовий активізм при 

наданні суддями власного тлумачення з позицій соціальної справедливості в 
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кожному конкретному спорі з дотриманням послідовності, демократичної 

процедури та відданості ідеалам соціальної держави; судової стриманості 

(обмеження) і мінімалізму щодо усвідомлення суддями пріоритетності рішень 

Європейського суду з прав людини, позицій постанов Пленуму Верховного 

Суду України та Вищого адміністративного суду України з можливістю 

відхилень у бік забезпечення соціальної стабільності; правового реалізму щодо 

орієнтації на прагматичний результат (через прогнозування впливу рішення на 

практику відносин у соціальній сфері). При цьому запропоновані теорії 

виступають як обмежуючий чинник сваволі з боку суддів, що дає змогу 

врахувати теорію поділу влади та усунути більшість зловживань як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. 

Концентруючи свою подальшу увагу на адміністративному судочинстві 

як процесуальному засобі забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави, зазначимо, що необхідно покращити правову регламентацію щодо 

порядку розгляду та вирішення соціальних спорів. На сьогоднішній день у 

літературі можна знайти доволі різні підходи до того, у який спосіб потрібно 

здійснювати реформування в частині адміністративно-судового захисту. 

Більшість науковців у цьому плані сходяться на тому, що необхідно розробити 

процедурне забезпечення стосовно вирішення соціальних спорів. Зокрема, 

Д.О. Єрмоленко та В.А. Рудик пропонують прийняття кодифікованого 

нормативного акта – Кодексу України про соціальний захист – де окремим 

розділом «Спори в сфері соціального захисту» слід закріпити основні 

положення щодо розгляду спорів в адміністративному та судовому порядку і 

деталізувати ці положення у підзаконному нормативному акті, який би 

конкретизував основні правила адміністративного оскарження рішень чи дій 

(бездіяльності) посадових осіб органів соціального захисту населення. Такий 

акт може бути відомчий, тобто прийнятий центральними органами соціального 

захисту населення (Міністерство праці та соціальної політики України, 

Пенсійний фонд України), або надвідомчий – прийнятий Кабінетом Міністрів 

України [183, с. 152; 573, с. 131]. Н. М. Стаховська виступає за прийняття 
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нормативно-правового акта вищої юридичної сили – закону «Про захист прав 

громадян та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення» [619, с. 14].  

На наше переконання, у наведених вище поглядах прикметним є те, що на 

доктринальному рівні, по-перше, однозначно підтримується ідея про 

доцільність розробки спеціального законодавства щодо судового захисту в 

соціальній сфері, а, по-друге, немає чітких пропозицій з удосконалення 

положень Кодексу адміністративного судочинства в цьому аспекті. Безумовно, 

ми не оспорюємо доцільність прийняття Соціального кодексу України, але у 

зв’язку з існуванням профільних процесуальних актів, які врегульовують судові 

процедури при здійсненні соціального захисту, немає потреби в закріпленні 

відповідних положень у нормативно-правовому акті, орієнтованому на досудові 

аспекти соціального захисту. До того ж ми категорично не погоджуємося з 

Н. М. Стаховською у тому, що для якісного нормативного забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави вистачить лише одного закону. Відтак, 

вважаємо за потрібне на рівні Соціального кодексу України передбачити лише 

питання матеріального та процедурного соціального права, а на рівні 

процесуального законодавства ввести правові норми, присвячені особливостям 

судового захисту в соціальній галузі.  

З огляду на це особливий інтерес для нас являє собою європейська 

практика в частині здійснення соціального захисту. У цьому сенсі необхідно 

зважати на загальні правові рамки такої діяльності судових органів: розгляд 

справи має відбуватись незалежним та об’єктивним судом, створеним 

відповідно до закону; справедлива адміністративна процедура, що проведена у 

розумні строки; справедливе та відкрите судове засідання; забезпечення 

ефективного засобу правового захисту [777, с. 29]. Від себе додамо, що на 

основі цих показників відповідності адміністративного судочинства зараз в 

Україні активно проводиться судова реформа, але для більш успішного її 

здійснення потрібно зважати ще й на національний досвід провідних 

європейських країн. У ракурсі наведених положень необхідно зробити акцент 

на тому, що наразі адміністративна юстиція в Україні спрямована на 
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імплементацію німецької моделі адміністративного судочинства. При цьому в 

Німеччині існує окрема галузь спеціалізованих (адміністративних) судів –

 соціальні суди. Вони функціонують у межах єдиної адміністративної 

юрисдикції, орієнтованої на вирішення справ, у яких однією із сторін спору є 

публічна адміністрація, і яка включає: загальні адміністративні суди, соціальні 

суди та фінансові суди. Як пояснює Н. Тужеляк, власне адміністративні суди у 

Німеччині розглядають справи, пов’язані з реєстрацією, громадянством, 

зокрема, наданням притулку; податкові спори розглядаються виключно судами 

фінансової юрисдикції; справи, пов’язані із соціальною сферою, зокрема спори 

щодо виплат пенсійного забезпечення, соціального захисту та страхування 

розглядають суди соціальної юрисдикції [655]. Соціальні суди в основному 

відповідають за розгляд спорів у питаннях соціального захисту (пенсії, 

страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування та догляду за 

видужуючими). У соціальних судах рішення, як правило, приймаються 

колегією суддів.  

Соціальні суди в Німеччині мають три рівні, що передбачають розподіл 

завдань: регіональні соціальні суди (Sozialgericht) (один професійний суддя та 

два народні засідателі) – суди першої інстанції; високий соціальний суд для 

(Landessozialgericht) для кожної із земель – апеляційний суд за фактами справи 

чи з питань права (три професійні судді та два народні засідателі); Федеральний 

соціальний суд (Bundessozialgericht) – вищий апеляційний суд з питань права, 

можлива негайна апеляція з питань права тільки замість апеляції за фактами 

справи чи з питань права (три професійні судді та два народні засідателі; велика 

колегія – у виняткових випадках, склад залежить від релевантної кількості 

членів колегії). Принагідно важливою характеристикою соціальних судів є те, 

що вони застосовують принцип «це обов’язок суду впевнитися у фактах» 

(Amtsermittlung) [758]. Це означає, що суди повинні досліджувати обставини 

справи за власною ініціативою (тобто не тільки на прохання однієї зі сторін, і 

не будучи зв’язаними представленими доказами). Такий підхід пояснюється 

тим, що правильність рішення у справі в матеріальному плані впливає на 
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публічний (суспільний) інтерес.  

Відповідно, ми маємо обирати курс на покращення власної 

адміністративної юрисдикції за напрямом запровадження загальної 

адміністративної, соціальної та фінансової спеціалізації. У контексті 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави значний інтерес для нас становить соціальна судова 

юрисдикція як різновид адміністративної, введення якої сприяло б усуненню 

недоліків вищевказаної судової практики щодо вирішення соціальних спорів, 

становленню принципу верховенства права як основи адміністративного 

судочинства в Україні. Орієнтиром у цьому процесі може стати британський 

досвід, що стосується активного використання теорії «панування права» (Rule 

of Law). На переконання А. В. Дайсі, необхідно брати до уваги такі ознаки 

цього принципу: абсолютне верховенство чи перевагу загального права над 

свавіллям, а також виключення його (свавілля) можливості, прерогативи або 

навіть широкої дискреційної влади; рівність перед законом; суду належить 

основна роль у визначенні прав та свобод приватних осіб, а конституція є 

результатом загального права [134, с. 374]. З огляду на це соціальні суди в 

межах адміністративної юрисдикції сприяли б ефективній взаємодії 

громадянського суспільства та держави на основі домінантних правових 

регуляторів, зумовлених загальнолюдськими ідеями та цінностями, публічним 

інтересом із реалізації концепції соціальної держави. Цій тезі кореспондують 

законність, справедливість, неупередженість і незалежність таких судових 

органів у реалізації ними судової влади як соціального феномена, 

телеологічним спрямуванням якого є захист соціальних прав, свобод та 

інтересів, вирішення соціальних конфліктів.  

Слушними в цьому плані є слова Ф. Ніцше, на основі яких соціальна 

адміністративна юрисдикція та судова влада в її межах, виступаючи соціальним 

явищем, як породження суспільства вбирають у себе суспільне та в той же час 

індивідуальне, оскільки це творіння не лише суспільства в цілому, а й окремих 

індивідів, що проходить через їхню свідомість. Поза суспільством соціальні 
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явища, і зокрема влада, не існують. Поява таких соціальних явищ зумовлена не 

тільки об’єктивною необхідністю, а й біопсихосоціальною природою людини 

[344]. У межах вказаної судової юрисдикції за сучасних історичних умов місця 

та часу в Україні може бути максимально повно втілена концепція соціальної 

справедливості та досягнуто завдання суспільного добробуту за напрямом 

вирішення правових конфліктів і реалізація балансу між суб’єктами публічного 

та приватного секторів. Це відповідатиме ідеологічній парадигмі суспільства, 

етнокультурним традиціям з приводу справедливого суду, держави 

благоденства, соціальних цілей та цінностей. 

Фундаментом функціонування соціальних судів у межах адміністративної 

юрисдикції ми вважаємо саме судово-владні відносини, що реалізуються згідно 

з принципами верховенства права та законності. Ми підтримуємо І. Є. Туркіну 

у тому, що в основі їх змісту лежить діяльність з приводу вирішення соціальних 

конфліктів на основі норм права, які значною мірою обумовлені економічними, 

соціальними, політичними та духовними моментами розвитку суспільства 

[656]. Така соціальна адміністративна юрисдикція матиме об’єктивно-

суб’єктивний характер. Об’єктивний характер функціонування соціальних 

судів в адміністративному судочинстві характеризуватиметься специфікою 

взаємодії учасників процесу, врахування конкретних соціально-економічних 

умов, які впливають на публічний інтерес при реалізації концепції соціальної 

держави (через детермінацію правового становища в суспільній системі згідно з 

ідеєю верховенства права, монополії на цей вид діяльності та відповідні владні 

повноваження). У суб’єктивному плані через судову герменевтику суддя 

(судді), вирішуючи соціальний спір із урахуванням правової бази та вимог, 

обумовлених своїм соціально-професійним становищем, впливає на конкретний 

конфлікт щодо ефективного його подолання та досягнення балансу інтересів 

усіх його сторін. І. Є. Туркіна вдало ілюструє ознаки такої судово-владної 

діяльності: 1) відносини виникають у процесі реалізації органами судової влади 

своїх функцій; 2) мають в якості обов’язкового суб’єкта судову владу – один 

або кілька її носіїв – органів судової влади (суд, суди, суддю, суддів); 
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3) публічний характер; 4) є відносини влади та підпорядкування, а тому існує 

юридична нерівність суду та сторін, що беруть участь у справі; 5) мета –

 вирішення конфліктів шляхом застосування судами, суддями норм права; 

6) особлива процесуальна форма; 7) специфічний правовий режим забезпечення 

законності та правового захисту [656]. Викладене засвідчує, що потреба в 

існуванні соціальних судів спирається на об’єктивно-суб’єктивні критерії з 

урахуванням їх діяльності в межах правових рамок, закладених як 

загальноправовими, соціальними регуляторами, так і специфічним соціальним 

законодавством; доцільності регламентації на рівні процесуального 

законодавства відносин щодо виконання соціальними судами функцій судової 

влади; необхідності вирішення цими особливими судовими органами 

конфліктів між суб’єктами, задіяними в реалізації концепції соціальної 

держави. 

У такому розрізі основним призначенням соціальних судів в 

адміністративному процесі має стати вирішення конкретного соціального спору 

та переведення правовідносин із соціального захисту у ракурс правомірної 

площини взаємодії їх учасників між собою. За рахунок такої діяльності повинні 

сформуватися правовідносини, що ґрунтуються на правових нормах 

соціального спрямування, між сторонами конфлікту в аспекті реалізації їхніх 

взаємних інтересів і загального публічного інтересу зі здійснення соціального 

захисту та надання соціальних послуг. Важливим аспектом, відповідно, є 

приведення еклектики юридичних фактів і складів, а також правових норм, на 

підставі яких виник спір і які привели чи мали привести до об’єктивного 

результату, згідно з ідеєю соціальної справедливості. Такі суди максимально 

повною мірою могли б відповідати запитам і викликам динаміки соціального 

адміністративно-правового формату здійснення соціального захисту. Подібна 

регуляторна та відновлювальна еклектика також дає змогу змінювати хід вже 

існуючих адміністративно-правових відносин у соціальній сфері, а також 

виконувати превентивну роль, оскільки вирішення суперечностей в судовому 

порядку означає, що спори про факти призвели до суперечки про зміст цих 
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правовідносин, які без судового втручання залишаються конфліктними. 

Відтак, особливий інтерес для нас становить наукова позиція 

Ю. К. Толстого про механізм судового регулювання, у якому зберігаються три 

стадії процесу правового регулювання: 1) регламентованість суспільних 

відносин, що потребують правового опосередкування; 2) дія норм, у результаті 

яких виникають або змінюються правові відносини; 3) реалізація суб’єктивних 

прав і юридичних обов’язків, при якій правове регулювання досягає своєї мети, 

втілюється в поведінці конкретних осіб [651, с. 34]. Тобто, механізм діяльності 

соціальних судів повинен стосуватися таких адміністративних правовідносин, 

які сприймаються в цілісному вимірі, незалежно від первинного правомірного 

або протиправного характеру їх виникнення. Тому метою соціальних судів є 

недопущення неправомірної діяльності сторін конфлікту в соціальній сфері, 

орієнтація на формування таких, що відповідають загальному благу та 

публічному інтересу, цілей, мотивів, потреб та інтересів суб’єктів, задіяних в 

адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави. 

Спираючись на викладене, у межах соціальної юрисдикції судова влада має 

здійснюватися високопрофесійними, незалежними суб’єктами з урахуванням 

соціально-економічних аспектів конкретного спору.  

Зазначимо, що в описаній вище діяльності соціальних судів тісно 

переплітаються моральні та правові аспекти інституційної форми публічного 

управління в соціальній сфері. Базисний рівень такої діяльності тут 

представлений мораллю конкретного судді, юридичною деонтологією та 

етикою судової системи в межах адміністративної юрисдикції як такої, 

моральних суджень, що панують в українському соціумі. Важливо в такому 

ракурсі гарантувати незалежність і свободу судових органів, моральний зміст їх 

функціонування. Функціональний рівень стосується динамічної категорії –

 процесу розгляду та вирішення соціальних спорів на основі чинних легітимних 

норм права. Ядром другого рівня є цінності та принципи права, які прямо чи 

опосередковано проявляються в системі права. Ці два рівні сходяться між 

собою в понятті моральності судової влади. Як вказує І. Є. Туркіна, інтегрує 
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моральне та правове самосвідомість суддів особлива якість особистості – борг. 

Він імперативний і тісно пов’язаний з поняттями «обов’язок» і 

«відповідальність». Борг судді як носія влади полягає в усвідомленні ним 

моральних і правових вимог своєї професії та соціальної ролі [656]. По суті, 

засадничою категорією названого «боргу» соціальних судів є імперативність 

щодо дотримання морально-правових зобов’язань судових органів та учасників 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави 

через усвідомлення ролі регуляторів і дотримання загального блага й 

добробуту. Це означає дотримання соціальної відповідальності судів при їх 

взаємодії з іншими суб’єктами публічного та приватного права, які беруть 

участь у реалізації концепції соціальної держави, через їхні взаємні 

повноваження та виконання кореспондуючих вимог. Відтак, узгоджуються всі 

спектри публічних інтересів у галузі соціального захисту: загальний, 

державний та громадський. Також варто вказати, що з урахуванням 

передбачених вище положень цілком можливе відновлення довіри до судової 

влади, що є вкрай актуальною віхою нинішньої судової реформи. 

Продовжуючи далі, зазначимо, що для належної реалізації соціальною 

адміністративною судовою юрисдикцією своєї ролі потрібні такі умови: у 

суспільстві має бути ясне, чітке й однакове розуміння природи таких судів, їх 

ролі у механізмі держави; за цими судами повинні бути закріплені 

повноваження на творче застосування права, в тому числі міжнародного; у 

населення держави має існувати абсолютна довіра до суддівського корпусу; 

органи судової влади зобов’язані мати відповідне кадрове та матеріальне 

забезпечення; судова система має бути доступною для тих членів суспільства, 

хто її потребує; діяльність судів мала б відрізнятися ясністю і прозорістю; 

процесуальне законодавство повинне містити досконалий механізм 

виправлення судових помилок [656]. З огляду на чинний формат проведення 

судової реформи відповідна соціальна юрисдикція відповідатиме теорії та 

практиці конституціоналізму, узгоджуватиметься з цивілізаційною стадією 

розвитку в Україні та інтегруватиме всі прояви судового захисту в соціальній 
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сфері на основі існуючої соціальної реальності.  

Отже, підбиваючи підсумки, необхідно наголосити на тому, що основою 

адміністративного судочинства як процесуального засобу забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави повинна стати судова влада в межах 

соціальної адміністративної судової юрисдикції. Остання як верховний 

виключний інституціонально-функціональний публічний соціальний феномен 

відображатиме загальні риси публічної влади, виступатиме належною формою 

публічного (державного) контролю і повноцінно забезпечуватиме на основі 

принципів верховенства права та законності захист фундаментальних 

соціальних прав, свобод і законних інтересів людини, прав та інтересів 

юридичних осіб як учасників відносин із соціального захисту й надання 

соціальних послуг. Зумовлюючими факторами трансформації 

адміністративного судочинства в цій сфері з публічно-правового в соціальний 

формат є посилення публічного інтересу щодо здійснення соціального захисту 

в судовому порядку задля гарантування основоположних конституційних 

соціальних прав і свобод. На процес вказаної модернізації значною мірою 

впливають демократичні ініціативи з покращення умов існування згідно з 

уявленнями про державу загального соціального добробуту, перезавантаження 

суспільної свідомості відповідно до європейського вектору розвитку та 

стандартів життя й підвищення рівня правової культури. Соціальна роль таких 

судів у межах адміністративної юрисдикції обумовлена передусім 

телеологічними орієнтирами їхньої діяльності. 

 

 

4.2. Інститут адміністративної відповідальності у системі 

гарантування реалізації концепції соціальної держави 

 

 

Проведені нами початкові розвідки в напрямі пізнання сутності 

адміністративної відповідальності в межах реалізації концепції соціальної 
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держави свідчать про те, що ця категорія являє собою метод публічного 

управління примусового спрямування. Можливості адміністративної 

відповідальності в названому контексті пов’язані з питанням забезпечення в 

адміністративно-процедурному аспекті гарантій верховенства права та 

законності, соціальної справедливості, громадської безпеки та суспільного 

добробуту з урахуванням встановлених законом правових заходів, які 

застосовуються з боку держави з метою виведення в правове поле відносин із 

реалізації концепції соціальної держави. У цьому виявляється регуляторний, 

правоохоронний, захисний, превентивний, виховний, організаційний, 

функціональний, компенсаційний, відновлювальний, обмежувальний та 

каральний прояви названого виду юридичної відповідальності. 

Ми можемо погодитися з Д.М. Лук’янцем у тому, що сутність 

адміністративної відповідальності в умовах сучасного суспільства можна 

розкрити через три основні концепції:  управлінську, публічно-сервісну та 

правозахисну [287, с. 87-88]. Тобто, призначення інституту адміністративної 

відповідальності в соціальній сфері обумовлене тим, що вона дає змогу через 

заходи адміністративного примусу приводити відносини із соціального захисту 

в стан рівноваги з урахуванням фундаментальних соціальних прав, свобод і 

законних інтересів споживачів соціальних послуг (антропоцентричне 

призначення адміністративної відповідальності). Як наслідок, на етапі 

досудового розгляду реалізується соціальний захист у межах встановленої 

законом адміністративної процедури.  

При цьому можливості адміністративної відповідальності в соціальному 

праві необхідно розглядати через призму єдності телеологічних, 

інструментальних, функціональних і результативних характеристик у межах 

адміністративного примусу із використанням законодавчо регламентованих 

засобів. Відтак, В.О. Продаєвич формулює слушну думку, пов’язану з тим, що 

коли мета юридичної відповідальності із суб’єктивної категорії перетворюється 

на об’єктивну реальність, то вже йдеться не про цілі юридичної 

відповідальності, а про функції юридичної відповідальності, де простежується 
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зв’язок між її цілями, засобами та результатом [504]. Тобто, перспективи 

використання та розвитку інституту адміністративної відповідальності в галузі 

соціального захисту полягають у тому, щоб досягти суспільно корисного 

результату, орієнтованого на реалізацію соціальної справедливості та 

суспільного добробуту (позитивного результату) на основі законодавчо 

визначених шляхів його досягнення в санкціях норм адміністративно-

деліктного права [230; 229, с. 247], що стосуються суспільних інтересів і 

зумовлені соціально-економічними умовами конкретної держави. 

Зважаючи на сформульовані вище вихідні засади адміністративної 

відповідальності у системі гарантування реалізації концепції соціальної 

держави необхідно, щоб адміністративна процедура притягнення 

правопорушників до цього виду юридичної відповідальності максимально 

повно узгоджувалася з ними. Одразу зазначимо, що відповідний порядок має 

контрольну спрямованість і реалізується з використанням традиційного 

перевірочного механізму (складання протоколу про адміністративні 

правопорушення, розгляд справи та накладення стягнення). У сфері соціального 

захисту відповідно потрібно орієнтуватися на положення ст. 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [226] і конкретні статті, що 

підлягають застосуванню в частині практичного втілення вказаного порядку. За 

загальним правилом, протоколи про адміністративні правопорушення, які 

посягають на соціальну громадську безпеку, складають посадові особи органів 

внутрішніх справ і відповідних фондів публічного права залежно від предмета 

посягання у вчиненому делікті, а розглядають справу та накладають 

адміністративні стягнення – посадові особи органів доходів і зборів, а також 

фондів публічного права (нерідко тоді, коли попередньо вони ж складали 

протокол). Описана практика характерна, зокрема, для правопорушень, 

регламентованих ст. ст. 165-1, 165-3, 165-4, 165-5 та ін. Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [226]. 

Від себе ж додамо, що необхідно звертати увагу на норми матеріальної та 

процесуальної спрямованості у викладеному вище аспекті. Мається на увазі, що 
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норми про склад проступків і стягнення, які підлягають застосуванню в разі 

вчинення деліктів, являють собою матеріальний бік процедури притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення в галузі 

соціального захисту, а процесуальний бік характеризує порядок притягнення її 

до відповідальності та забезпечення виконання накладеного на особу 

стягнення. Разом з тим значною проблемою в цьому плані є те, що на рівні 

доктрини, а тим паче правозастосовної практики, немає узгодженої позиції про 

перспективи законодавчої регламентації такого адміністративно-деліктного 

провадження: є пропозиції створити на основі відповідних норм окремий 

адміністративно-процесуальний кодекс за аналогією з Кримінальним 

процесуальним і Цивільним процесуальним кодексами України [737]; об’єднати 

ці норми з положеннями чинного Кодексу адміністративного судочинства 

України [379]; віднести до Кодексу адміністративних процедур 

(Адміністративно-процедурного кодексу), який визначатиме процесуальні 

засади розгляду та вирішення всіх типів адміністративних справ [642]. Даючи 

свою оцінку викладеному, пропонуємо вести мову про доцільність прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу та Соціального кодексу України. 

Відтак, у випадку скасування дії Кодексу України про адміністративні 

правопорушення норми матеріального спрямування можна було б перенести до 

Соціального кодексу України, уніфікувавши підходи щодо розміру 

адміністративних стягнень з рівнем суспільної шкідливості конкретних 

проступків, а до Адміністративно-процедурного кодексу України віднести 

правові норми процесуальної спрямованості. Однак поки що така перспектива 

видається дуже примарною з огляду на відсутність політичної волі законодавця 

на прийняття, як мінімум, Адміністративно-процедурного кодексу України, що, 

безумовно, є вкрай негативною тенденцією в ракурсі проведення 

адміністративної реформи. 

Враховуючи викладені вище положення щодо адміністративної 

процедури притягнення особи до відповідальності, зазначимо, що в діючому 

Кодексі України про адміністративні правопорушення навіть немає дефініції 
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поняття суб’єкта адміністративного правопорушення. Системний аналіз 

законодавчих положень цього нормативно-правого акта, а також практики їх 

застосування дає змогу констатувати, що таким суб’єктом є саме фізична особа. 

На рівні теорії адміністративного права під цією категорію зазвичай розуміють 

особу, яка вчинила діяння, за яке законом передбачено адміністративну 

відповідальність [23, с. 416]. Разом із тим слушним є підхід О. Чернецького, 

відповідно до якого необхідно виділяти суб’єкта адміністративного 

правопорушення (той, хто його вчинив) і суб’єкта адміністративної 

відповідальності (той, до якого застосоване одне з адміністративних стягнень 

або один із заходів впливу) [700, с. 16].  

Така позиція має важливе значення для практики застосування положень 

Кодексу України про адміністративні правопорушення при розгляді та 

вирішення конкретного соціального спору, оскільки зважаючи на психологічні 

фактори (вину особи) і процедурні питання (факт вчинення проступку, підстави 

для притягнення або звільнення від адміністративної відповідальності) можна 

стверджувати, чи дійсно особа, яка скоїла адміністративний делікт, підлягає 

застосуванню щодо неї заходів адміністративно-правового впливу. При цьому 

можна погодитися з тим, як Т. Мацелик і В. Біла поділяють суб’єктів 

адміністративної відповідальності (на загальних і спеціальних) [23, с. 416]. 

Запропонована класифікація дає змогу більш чітко розуміти процедурні 

питання притягнення таких осіб до адміністративної та інших видів юридичної 

відповідальності, а також детермінувати розмір адміністративних стягнень, які 

можуть бути застосовані до правопорушника. 

Стосовно осіб, які підлягають адміністративній відповідальності за 

проступки в соціальній сфері, зазначимо, що нерідко ними виступають загальні 

суб’єкти [226] (ст. 188-6). Це поняття в Кодексі України про адміністративні 

правопорушення може також формулюватися як «громадянин» [226] (ст. 212-2). 

Зауважимо, що навряд чи виправданим є підхід законодавця щодо виділення в 

якості загального суб’єкта лише посадових осіб. Склад тих проступків, за 

вчинення яких вони можуть притягатися до адміністративної відповідальності, 
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дає підстави вести мову про розширювальне тлумачення в аспекті віднесення 

до таких суб’єктів ще й службових осіб. Не менш важливо мати на увазі, що 

активну участь у реалізації концепції соціальної держави беруть ще й суб’єкти 

делегованих повноважень, тому невизначеність їх становища в системі осіб, 

яких можна притягти до адміністративної відповідальності, є негативним 

чинником, що перешкоджає ефективно впливати на їх поведінку в частині 

забезпечення її правомірного характеру. Тому вважаємо за доцільне закріпити в 

цих складах адміністративних правопорушень в якості осіб, які підлягають 

адміністративній відповідальності, ще й суб’єктів делегованих повноважень. 

Таким чином, у якості проміжного висновку зазначимо, що до адміністративної 

відповідальності можна притягати посадових і службових осіб, а також 

суб’єктів делегованих повноважень.  

Разом з тим не можна проігнорувати той факт, що в соціальній сфері, як 

було заявлено вище, також функціонують спеціальні суб’єкти, до яких 

необхідно відносити такі категорії осіб: 

– фізичні особи, які мають спеціальний правовий статус чи вступають у 

трудові відносини з іншими фізичними особами – фізична особа – підприємець 

або особа, яка забезпечує себе роботою самостійно [226] (ст. 165-1); фізичні 

особи, які використовують найману працю [226] (ст. ст. 165-3, 165-5, 188-1); 

фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, фізичні особи, 

які не мають статусу підприємців та використовують найману працю [226] 

(ст. 165-4); 

– посадові особи в цілому – «посадові особи» [226] (ст.ст. 165-1, 188-

23, 212-2), «посадові особи підприємств, установ, організацій» [226] (ст.ст. 165-

3, 165-4, 165-5), «посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно 

від форми власності» [226] (ст. 165-1); 

– посадові особи, які мають чітко обумовлені компетенційні 

характеристики, чи виконують свої повноваження у межах конкретного 

суб’єкта публічного права, що реалізує концепцію соціальної держави, чи 

здійснюють вплив на суб’єктів приватного права, які є учасниками відносин із 
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соціального захисту, – посадова особа, яка користується правом приймати на 

роботу і звільняти з роботи [226] (ст. 188-1); посадові особи органу доходів і 

зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування [226] 

(ст. 166-6); голова комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, 

ліквідатор, інші особи, залучені до припинення юридичної особи [226] (ст. 166-

6). 

До того ж, на нашу думку, потрібно вести мову про доцільність 

виокремлення юридичних осіб як самостійного суб’єкта, якого можна притягти 

до відповідальності за вчинення адміністративних деліктів у галузі соціального 

захисту. Такий підхід узгоджується з практикою країн-членів ЄС, де закріплено 

адміністративну відповідальність юридичних осіб, причому кодифікованими 

актами, наприклад, у Німеччині, Італії та Португалії [200]. На доктринальному 

рівні таку практику широко підтримують [23, с. 416; 77, с. 149; 117, с. 40]. Ми 

вважаємо, що в такому ракурсі доцільно, по-перше, передбачити визначення 

суб’єкта адміністративної відповідальності та адміністративного 

правопорушення в главі 2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а, по-друге, встановити, що суб’єктами відповідного виду 

юридичної відповідальності можуть бути фізичні та юридичні особи. Відтак, 

можна погодитися з А. А. Русецьким у тому, що глави 3 і 4 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення потрібно доповнити статтями, які б 

визначали перелік адміністративних стягнень, що можуть застосовуватися 

стосовно юридичних осіб, і процедуру їх накладення [574]. Також на рівні ст. 

ст. 165-1, 165-3, 165-4, 165-5 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення потрібно передбачити спеціальним суб’єктом 

адміністративної відповідальності ще й юридичних осіб і врегулювати в 

розділах 4 і 5 цього кодексу адміністративні процедури, які повинні діяти щодо 

них, і порядок виконання юрисдикційних актів про накладення на них 

адміністративних стягнень. 

Варто звернути увагу ще й на те, що у більшості складів адміністративних 

правопорушень, у яких йдеться про перерахованих вище осіб, має місце також 
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кваліфікуюча обставина, пов’язана з критерієм темпоральності та 

систематичності, а саме: особа, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення [226] (ст. ст. 165-1, 165-

3, 165-4, 165-5, 188-23, 212-2). У цілому для галузі соціального захисту такий 

підхід законодавця відіграє істотне значення, враховуючи той факт, що 

публічний інтерес із забезпечення громадської безпеки в частині надання 

соціального захисту та соціальних послуг є фактором гарантування 

фундаментальних соціальних прав, свобод і законних інтересів людини. 

Повторне ж вчинення однією й тією ж особою того ж проступку за досить 

нетривалий проміжок часу (не перевищує одного року) свідчить про високий 

рівень суспільної шкідливості вказаних діянь особи, що вкрай негативно 

впливає на стан реалізації концепції соціальної держави. 

Висловлюючись з приводу наведених позицій, зазначимо, що базисом 

процедури притягнення до адміністративної відповідальності всіх видів осіб, 

які є порушниками норм адміністративного права, постають підстави 

відповідного порядку. Наведене поняття кореспондує з об’єктами 

адміністративного делікту в соціальній сфері, щодо яких у доктрині 

адміністративного права виокремлюють загальний, родовий, видовий і 

безпосередній об’єкти [50, с. 48]. Під загальним об’єктом зазвичай розглядають 

суспільні відносини, які охороняються законодавством про адміністративні 

правопорушення [58, с. 163]. У частині реалізації концепції соціальної держави 

йдеться про суспільні відносини із здійснення соціального захисту, надання 

соціальних послуг і втілення соціального захисту населення в цілому та кожної 

окремої людини. Потрібно зважати й на те, що соціальні цінності та блага 

також повинні включатися до категорії загального об’єкта, оскільки без 

врахування цих понять неможливо вести мову про повноцінну модель 

реалізації концепції соціальної держави, яка наскрізь пронизана 

антропоцентричними засадами.  

Щодо родового об’єкту ми погоджуємося з поглядами А.І. Миколенко, 

що розуміє під ним однорідну групу суспільних відносин, на які посягають 
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адміністративні правопорушення, на підставі яких проступки розміщені за 

главами в особливій частині Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [319, с. 61]. У контексті соціальної галузі необхідно 

орієнтуватися на главу 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій 

діяльності» і главу 14 «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. У цьому розрізі ми не підтримуємо підхід 

законодавця щодо такого розпорошеного розташування складів конкретних 

адміністративних у соціальній сфері без достатнього врахування їхньої 

правової природи. Більш доцільно було б відносити їх до окремої глави під 

назвою «Адміністративні правопорушення в галузі соціального захисту». При 

цьому видовими об’єктами були б проступки активного та пасивного характеру 

за критерієм сутності й спрямованості в соціальній сфері. Безпосередній об’єкт 

має визначатися в конкретних історичних умовах місця та часу вчинення 

делікту. 

На наше переконання, чинний підхід щодо складів адміністративних 

правопорушень потрібно сприймати через призму наведених вище уточнень, а 

тому всі делікти можна систематизувати за характером вчинюваних діянь на 

такі фактичні підстави: 

1) дії, що посягають на публічний інтерес у галузі соціального захисту та 

на соціальні права, свободи і законні інтереси: 

– інформаційно-забезпечувального характеру – порушення законодавства 

про державну таємницю, а саме: засекречування інформації про життєвий 

рівень населення, включаючи соціальний захист [226] (п. 2 ч. 1 ст. 212-2); 

– інформаційно-звітного характеру: 

щодо недотримання встановленої законом форми – подання не за 

встановленою формою звітності про єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, страхові внески на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування [226] (ч. 1 ст. 165-1); визначених Законом 
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України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» відомостей [226] (ч. 1 ст. 165-3); 

щодо порушень темпорального плану – несвоєчасне подання на вимогу 

органів Державної фіскальної служби України або Пенсійного фонду України 

для проведення позапланових перевірок документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів 

соціального страхування, інших сум, що пов’язані із такими зобов’язаннями, 

дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на 

зазначені органи та фонди [226] (ч. 5 ст. 166-6); звітності щодо страхових 

коштів [226] (ч. 1 ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-3); щодо єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [226] (ч. 1 ст. 165-1); 

несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із 

сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють 

органи доходів і зборів, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд 

України [226] (ч. 10 ст. 166-6); несвоєчасне інформування Фонду соціального 

страхування України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що 

сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності 

підприємства [226] (ч. 1 ст. 165-4); 

щодо надання неповної інформації – подання не в повному обсязі на 

вимогу органів доходів і зборів або Пенсійного фонду України для проведення 

позапланових перевірок документів, регістрів бухгалтерського обліку, 

податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів 
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соціального страхування, інших сум, що пов’язані із такими зобов’язаннями, 

дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на 

зазначені органи та фонди [226] (ч. 5 ст. 166-6); 

щодо надання недостовірної інформації – подання недостовірних 

відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, 

передбачених Законами України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [226] (ч. 1 ст. 165-1); про 

використання коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття [226] (ч. 1 ст. 165-3); недостовірної звітності 

щодо страхових коштів [226] (ч. 1 ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-3); 

– матеріально-фінансового характеру: 

щодо порядку здійснення інвентаризації – неповне або з порушенням 

встановленого порядку проведення на вимогу органу доходів і зборів 

інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під 

час припинення юридичної особи [226] (ч. 5 ст. 166-6); 

щодо нарахування виплат – порушення порядку нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [226] (ч. 1 

ст. 165-1); 

щодо сплати платежів – несвоєчасна сплата єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових 

платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян [226] (ч. 3 ст. 165-1) або ж у сумі більше трьохсот 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян [226] (ч. 4 ст. 165-1); 

щодо повернення коштів – несвоєчасне або неповне повернення коштів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування [226] (ч. 1 ст. 165-

4; ч. 1 ст. 165-5); 
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– перешкоджаючого характеру: 

щодо функціональних аспектів – створення перешкод для діяльності 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю [226] (ч. 1 

ст. 188-6); 

щодо перевірочних дій – вчинення дій, що перешкоджають 

уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, 

пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, уповноваженим особам 

органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних з 

порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування [226] (ч. 1 ст. 188-23); органів Пенсійного фонду 

України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України у 

проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, 

передбачених законом [226] (ч. 1 ст. 188-23); 

щодо реєстраційної діяльності – безпідставне заперечення органів доходів 

і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування проти 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи [226] (ч. 9 

ст. 166-6); 

– контрольного спрямування – несвоєчасне проведення органами доходів 

і зборів, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України 

перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи [226] (ч. 10 ст. 166-6); 

– процедурного характеру – порушення встановленого порядку 

використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України 

[226] (ч. 1 ст. 165-1); з коштами накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування [226] (ч. 5 ст. 165-

1); порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, 
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фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування [226] (ч. 1 

ст. 165-4), у тому числі на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх 

повернення [226] (ч. 1 ст. 165-5; ч. 1 ст. 165-3); 

2) бездіяльність, що посягає на публічний інтерес у галузі соціального 

захисту та на соціальні права, свободи та законні інтереси: 

– інформаційно-звітного характеру – неподання визначених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» відомостей [226] (ч. 1 ст. 165-3); неподання встановленої звітності 

щодо страхових коштів [226] (ч. 1 ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-5); щодо єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [226] (ч. 1 ст. 165-1); 

неподання на вимогу органів доходів і зборів або Пенсійного фонду України 

для проведення позапланових перевірок документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і 

сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів 

соціального страхування, інших сум, що пов’язані із такими зобов’язаннями, 

дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на 

зазначені органи та фонди [226] (ч. 5 ст. 166-6); неподання Фонду соціального 

захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів [226] (ч. 2 

ст. 188-1); ненадання відповідних довідок про відсутність заборгованості із 

сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють 

органи доходів і зборів, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд 

України [226] (ч. 10 ст. 166-6); 

– фінансового характеру – несплата єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових 
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платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян [226] (ч. 3 ст. 165-1) або ж більше трьохсот неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян [226] (ч. 4 ст. 165-1); 

– контрольного спрямування – непроведення органами доходів і зборів, 

фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України перевірок, 

пов’язаних з припиненням юридичної особи [226] (ч. 10 ст. 166-6); 

– забезпечувального характеру – невиконання посадовою особою, яка 

користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною 

особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів [226] (ч. 2 ст. 188-1); невиконання законних вимог 

посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [226] (ч. 1 ст. 188-6); 

– процедурного характеру – порушення встановленого порядку 

використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України 

[226] (ч. 1 ст. 165-1); з коштами накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування [226] (ч. 5 ст. 165-

1); порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, 

фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування [226] (ч. 1 

ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-5), у тому числі коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх 

повернення [226] (ч. 1 ст. 165-3). 

Водночас не можна погодитися із такими дослідниками, як 

С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, Р.А. Калюжний, А.П. Купін, 

С.С. Стеценко, В.К. Шкарупа та іншими, що до підстав адміністративної 

відповідальності відносять лише адміністративний проступок [14,с. 103; 24, с. 

160; 213, с. 211; 623, с. 125] або ще і його поняття, ознаки та склад [15, с. 216], 

чи виключно процесуальний документ про накладення адміністративного 
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стягнення [585]. Ми підтримуємо тих науковців, які дотримуються поглядів про 

єдність фактичної, нормативної та процесуальної підстав адміністративної 

відповідальності [17, с. 135-137; 235, с. 292, 293;]. Отже, в соціальній сфері 

юридичними підставами є нормативне підґрунтя та існування процесуального 

документа. Вказана нормативна підстава представлена на рівні закону (Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; передбачати види та склади 

деліктів, які посягають на соціальну сферу, на рівні інших законодавчих актів 

не коректно з огляду на необхідність врахування системного підходу в межах 

встановлених правил законодавчої техніки). Процесуальна підстава полягає в 

необхідності винесення юрисдикційного акта, який впливатиме на права та 

інтереси правопорушників із метою приведення порушених відносин у стан 

соціальної рівноваги, для чого потрібно застосовувати заходи адміністративно-

правового захисту. 

У розрізі викладеного ми підтримуємо В. Полюховича у тому, що 

адміністративно-правовий захист потрібно тлумачити через категорію 

застосовуваних в адміністративному порядку юридичних засобів, спрямованих 

на здійснення уповноваженими органами (посадовими особами), а також 

особами та громадянами відповідних процесуальних дій, що мають на меті 

припинення незаконного посягання на права, свободу та інтереси громадян; 

ліквідацію будь-яких перешкод під час їх здійснення; визнання або 

підтвердження, поновлення та примусове виконання прав, невиконаних або 

неналежним чином виконаних обов’язків з притягненням винної особи до 

відповідальності [399]. Вказані засоби впливають на зміст адміністративної 

відповідальності, що настає за вчинення правопорушень, які посягають на 

суспільні відносини у сфері соціального захисту та відповідні соціальні блага. 

Це виявляється в застосуванні адміністративних стягнень, що здійснюється 

через прив’язку до санкції відповідної правової норми. Цікавою в цьому плані є 

позиція В.Ю. Орєхова, згідно з якою санкція постає як структурна частина 

правової норми, що вказує на можливі наслідки (як негативні –

 відповідальність, покарання, примус, так і позитивні – заохочення, стимули) 
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залежно від ставлення суб’єкта до правил поведінки, визначених диспозицією 

правової норми (правомірна поведінка чи правопорушення); це є встановлений 

державою захід захисту, охорони та забезпечення дотримання й виконання 

суб’єктивних прав та обов’язків, передбачений правовою нормою [356, с. 9]. 

У зв’язку з цим при реалізації концепції соціальної держави застосуванню 

підлягають визначені на законодавчому рівні заходи добровільного та 

примусового характеру, головною метою яких є відновлення соціальної 

справедливості, поновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних 

соціальних прав, свобод і законних інтересів людини. Що стосується заходів 

добровільного характеру, то філігранно їх зміст розкрила Т. О. Коломоєць, яка 

серед форм переконання виділяє, зокрема, організацію державних і 

громадських заходів, спрямованих на розв’язання конкретних завдань (облік, 

контроль, прийняття необхідних документів, проведення семінарів, зборів 

тощо); виховання (економічне, правове, моральне тощо); особистий приклад; 

роз’яснення завдань державного управління (усне чи через засоби масової 

інформації); інструктаж осіб підпорядкованого апарату та громадськості з 

питань найбільш дієвого виконання поставлених завдань; заохочення 

(моральне – подяку, нагородження почесним знаком, присвоєння почесного 

звання; матеріальне – грошові премії, путівки тощо); критику роботи та 

поведінки окремих осіб; організацію заходів [16, с. 111-112]. Від себе додамо, 

що до заходів примусового характеру мають входити превентивні засоби; 

попереджувальні засоби; адміністративно-припиняючі засоби (у контексті 

застосування до особи адміністративних стягнень). 

При цьому потрібно вказати, що стрижнем заходів адміністративно-

правового захисту в галузі надання соціальних послуг і здійснення соціального 

захисту є юридична категорія адміністративного примусу. Змістом цього 

поняття є натиск з чийогось боку [26]; примушування до виконання дій під 

загрозою, що може полягати в позбавленні волі, застосуванні сили [650]; 

психологічний або фізичний вплив на осіб із метою спонукання, примушення їх 

виконувати правові норми [237, с. 135]. Як бачимо з наведених дефініцій, 
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категорія примусу, у тому числі при реалізації концепції соціальної держави, 

полягає в таких аспектах: переслідування конкретної мети, досягти яку 

неможливо без застосування примусу; існування, як мінімум, двох осіб (того, 

хто здійснює примус, і особи, яка підпадає під дію примусу); присутність 

елементу примушування; використання інструментів впливу.  

Для соціальної сфери в межах дії адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави примус застосовується компетентними 

органами чи посадовими особами на підставі норм адміністративного права, 

тому його пов’язують із владою, що є неодмінним атрибутом держави [137]. 

Тому примус є невід’ємною складовою здійснення влади, її засобом (методом), 

а в результаті – основною ознакою держави і правової системи загалом [237, с. 

135]. Сформульована позиція означає, що такий примус має владно-

управлінську природу, здійснюється на основі норм публічного права 

(адміністративно-правових), вимагає існування елементу державної влади, 

публічної адміністрації та відповідних методологічних настанов у реалізації 

нею своєї компетенції. 

Власне, для належного гарантування реалізації концепції соціальної 

держави слід говорити саме про адміністративно-правовий примус, щодо 

розуміння сутності якого можна виокремити доктринальні позиції про 

сприйняття його у владно-управлінському, інструментальному та 

прагматичному плані. Так, розділ другий Закону федеральної землі Північний 

Рейн-Вестфалія (Німеччина) «Про виконання адміністративних рішень» і має 

назву саме «Адміністративний примус», а в його § 57 засобами примусу 

визнаються виконання дії за рахунок особи, якої стосується рішення, штраф і 

прямий примус [725]. При цьому в межах владно-управлінського підходу 

адміністративний примус визначається як різновид державного примусу, тобто 

він здійснюється від імені та в інтересах держави її офіційними 

представниками, має юридичну форму: застосовується при ігноруванні тих чи 

інших обов’язкових приписів, що виходять від держави в особі її 

уповноважених органів; стосується сфери державного управління, тому є 
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засобом забезпечення виконання приписів адміністративно-правових норм [358, 

с.  75] (В.Л. Ортинський); є невід’ємною складовою системи методів публічного 

управління, що належить до найжорсткіших засобів впливу, у межах якої 

посадові особи органів управління застосовують примус, як правило, у 

поєднанні з іншими управлінськими прийомами [128] (Г.В. Грянка). Ми 

можемо лише частково погодитися з цим підходом, оскільки немає жодних 

сумнівів у тому, що адміністративний примус при реалізації концепції 

соціальної держави має владно-управлінський характер, але це – не 

визначальна риса такого примусу. Навіть прихильники вказаного підходу у 

своїх дефініціях використовують елементи інших підходів (найчастіше 

інструментального щодо процедури реалізації адміністративного примусу). 

Звідси очевидно, що владно-управлінський підхід є неповним і не може бути 

прийнятним при гарантуванні реалізації концепції соціальної держави. 

Натомість для інструментального підходу характерним є розуміння 

адміністративного примусу як владного, здійснюваного в односторонньому 

порядку та передбачених правовими нормами випадках застосування від імені 

держави до суб’єктів правовідносин, по-перше, заходів попередження, по-

друге, заходів припинення правопорушень, по-третє, заходів відповідальності 

за порушення нормативно-правових установлень [233, с. 190] (В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко); одного з видів державно-правового примусу, що 

характеризується тими ж ознаками, які характерні для останнього 

(правозастосовна діяльність, направлена для охорони правопорядку, 

реалізується в рамках охоронних правовідносин та ін.), а водночас має 

особливості, які притаманні тільки йому (регулюється нормами 

адміністративного права, яке передбачає види, підстави, порядок їх 

застосування; має багато суб’єктів, які здійснюють адміністративно-

юрисдикційну діяльність; здійснюється в рамках позаслужбового 

підпорядкування, при відсутності організаційного підпорядкування між 

сторонами) [218, с .41] (С.В. Ківалов). У цьому плані, на перший погляд, 

визначення адміністративного примусу є коректним і не потребує додаткового 
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уточнення. Однак необхідно зважати на те, що для належного розкриття 

сутності адміністративного примусу залежно від його інструментально-

правової природи необхідна значна деталізація, що й демонструє дефініція 

цього поняття, запропонована С.В. Ківаловим. Тому все-таки ми не можемо в 

кінцевому підсумку підтримати інструментальний підхід, оскільки дефініція не 

повинна повністю деталізувати адміністративну процедуру, а лише акцентувати 

на найбільш істотних ознаках терміна. 

Спираючись на досліджені вище підходи щодо тлумачення 

адміністративного примусу, зазначимо, що в доктрині також існує 

прагматичний підхід, квінтесенцією якого є тлумачення адміністративного 

примусу як виду державного примусу, що застосовується відповідними 

державними органами (посадовими особами) до фізичних та юридичних осіб з 

метою запобігання, припинення правопорушень та притягнення винних до 

відповідальності [623, с. 176] (С.Г. Стеценко). У цілому цей підхід можна 

вважати прийнятним для розуміння адміністративного примусу в частині 

реалізації концепції соціальної держави, але з урахуванням таких уточнень: 

застосовуватися він може всіма суб’єктами публічного права, що реалізують 

концепцію соціальної держави; основним його завданням має бути 

забезпечення соціальної справедливості та встановлення соціального 

добробуту. 

Рухаючись у сформульованому напрямі, варто зазначити, що при 

гарантуванні реалізації концепції соціальної держави адміністративний примус 

найбільш яскраво проявляється в адміністративно-припиняючих засобах при 

застосуванні до правопорушника адміністративних стягнень. Так, чинний 

Кодекс України про адміністративні правопорушення за делікти в соціальній 

сфері встановлює накладення адміністративних штрафів. Одразу потрібно 

вказати, що легальне визначення цього поняття існує: зараз ст. 27 Кодекс 

України про адміністративні правопорушення викладено в такій редакції: 

«… штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та 

юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, 
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встановлених цим Кодексом та іншими законами України» [420]. Тобто, на 

переконання законодавця, визначальними сутнісними характеристиками цього 

адміністративного стягнення є його грошовий характер; законодавче підґрунтя 

для можливості його накладення та визначення відповідних випадків і розміру 

штрафу; суб’єктний критерій в аспекті осіб, на яких він може накладатися 

(громадяни, посадові та юридичні особи). Прикметним у цьому плані є те, що 

серед суб’єктів, які підпадають під дію адміністративного штрафу, згадуються 

юридичні особи, хоча в главі 2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення цього не передбачено [226]. 

На рівні доктрини для позначення вказаного поняття зазвичай 

використовується термін «адміністративний штраф» чи «штраф», під яким 

розуміють універсальний вид адміністративного стягнення, один із 

найпоширеніших видів юридичних штрафних санкцій, якому притаманні 

загальні риси штрафної (каральної) санкції та специфічні ознаки: множинність 

органів адміністративно-штрафної юрисдикції, розмаїття суб’єктів, до яких 

застосовується штраф, порівняно невеликі розміри, досить спрощений порядок 

застосування, значний виховний, превентивний (поєднання 

загальнопревентивного та конкретнопревентивного факторів), репресивний 

потенціал, оперативність процедури стягнення [232, с. 11]; домінуючий вид 

серед адміністративних стягнень – грошове стягнення, тобто вилучення у 

правопорушника конкретної суми у власність держави [138]. Із наведених 

наукових позицій випливає, що, порівняно зі законодавчим підходом, частина 

науковців звужують коло термінологічних уточнюючих характеристик 

адміністративного штрафу (акцентують лише на його грошовому характері та 

конкретному розмірі), при цьому додаючи фінансово-правові процедурні 

аспекти (стягнення штрафу до державного бюджету), що навряд чи є 

виправданим. Інша частина дослідників навпаки намагається у визначенні 

адміністративного штрафу охопити всі його ознаки (сутнісні, телеологічні, 

інституціональні, процедурні, функціональні, темпоральні тощо). Такий підхід 

також не є правильним, оскільки дефініція – це не перерахування ознак 
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конкретного правового явища. Разом з тим погоджуємося, що телеологічні та 

темпоральні ознаки адміністративного штрафу можна відобразити при 

тлумаченні його сутності. 

Отже, ми доходимо проміжного висновку, що під штрафом потрібно 

розуміти вид адміністративної штрафної санкції в грошовому еквіваленті, що 

оперативно стягується в порядку, передбаченому Кодексом України про 

адміністративні правопорушення та іншими законами України, за вчинені 

адміністративні делікти з метою виховання та покарання правопорушників, 

попередження вчинення ними адміністративних проступків у майбутньому. 

Наведена дефініція ілюструє матеріальні та процесуальні властивості цієї 

юридичної категорії, спираючись на які таке визначення може бути повністю 

прийнятним і для адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави в частині грошових адміністративних стягнень, які 

накладаються на відповідних правопорушників. У такому розрізі варто зважати 

на той факт, що це основний та самостійний вид адміністративного стягнення 

за делікти, вчинені в галузі соціального захисту, надання соціальних послуг. 

Його основними властивостями у відповідних відносинах є превентивна роль і 

стримувальний характер. 

Щодо специфіки процедури його накладення та виконання зауважимо, що 

в чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено 

такі способи виконання штрафних санкцій: стягнення штрафу на місці скоєння 

проступку; сплата штрафу порушником добровільно; примусове стягнення 

штрафу [226]. Натомість на доктринальному рівні, наприклад Г.В. Джагупов, 

виділяє два варіанти сплати штрафу – добровільний та примусовий [147, с. 83]. 

Ми погоджуємося з наведеною доктринальною точкою зору, оскільки, 

зважаючи на проаналізовані вище склади адміністративних проступків у сфері 

соціального захисту, сумнівною видається перспектива їх сплати на місці 

скоєння проступку. Додатково це підтверджує градація розмірів відповідних 

штрафів, встановлена в Кодексі України про адміністративні правопорушення: 

8–15 н.м.д.г. (ч. 1 ст. 165-3; ч. 1 ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-5; ч. 1 ст. 188-23); 10–
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20 н.м.д.г. (ч. 2 ст. 165-3; ч. 2 ст. 165-4; ч. 2 ст. 165-5; ч. 2 ст. 188-1; ч. 2 ст. 188-

23); 10–30 н.м.д.г. (п. 2 ч. 1 ст. 212-2); 30–40 н.м.д.г. (ч. 1 ст. 165-1); 30–

80 н.м.д.г. (ч. 2 ст. 212-2); 30–100 н.м.д.г. (п. 2 ч. 1 ст. 212-2); 40–50 н.м.д.г. (ч. 2 

ст. 165-1); 40–80 н.м.д.г. (ч. 3 ст. 165-1); 50–100 н.м.д.г. (ч. 1 ст. 188-6); 50–

150 н.м.д.г. (ч. 2 ст. 212-2); 80–120 н.м.д.г. (ч. 4 ст. 165-1); 100–150 н.м.д.г. (ч. 5 

ст. 166-6); 150–250 н.м.д.г. (ч. 6 ст. 166-6); 150–300 н.м.д.г. (ч. 5 ст. 165-1); 200–

250 н.м.д.г. (ч. 9 і 10 ст. 166-6); 300–1000 н.м.д.г. (ч. 6 ст. 165-1); 1000–

3000 н.м.д.г. (ч. 7 ст. 165-1). 

Від себе додамо, що, безумовно, описаний вище спектр адміністративних 

штрафів, які підлягають стягненню за проступки в соціальній сфері, не є 

досконалим. Слушною в такому плані є пропозиція А.Т. Комзюка стосовно 

того, щоб збільшити розмір штрафних санкцій щодо правопорушників [238]. На 

нашу думку, основою підвищення розміру штрафів видається така їх 

систематизація з метою усунення неузгодженостей: 10–20 н.м.д.г. (ч. 1 ст. 165-

3; ч. 1 ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-5; ч. 1 ст. 188-23); 20–40 н.м.д.г. (ч. 1 ст. 165-1; ч. 2 

ст. 165-3; ч. 2 ст. 165-4; ч. 2 ст. 165-5; ч. 2 ст. 188-1; ч. 2 ст. 188-23; п. 2 ч. 1 

ст. 212-2 – щодо громадян); 40–100 н.м.д.г. (ч. 2 ст. 165-1; п. 2 ч. 1 ст. 212-2 –

 щодо посадових осіб; ч. 2 ст. 212-2 – щодо громадян); 80–100 н.м.д.г. (ч. 3 

ст. 165-1); 100–150 н.м.д.г. (ч. 4 ст. 165-1; ч. 5 ст. 166-6; ч. 1 ст. 188-6; ч. 5 

ст. 166-6; ч. 2 ст. 212-2 – щодо посадових осіб); 150–300 н.м.д.г. (ч. 5 ст. 165-1; 

ч. 5 ст. 165-1); 250–300 н.м.д.г. (ч. 9 і 10 ст. 166-6). У такому розрізі робимо 

акцент, що в системно-структурному плані лише стосовно ч. 1 ст. 165-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення можна зменшити розмір 

штрафних санкцій до 20 н.м.д.г. Водночас з огляду на позиції соціальної 

справедливості можна було б встановити максимальну межу адміністративних 

штрафів суто для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, у межах 

середньої заробітної плати в державі. Винятки можна передбачити щодо 

деліктів значного рівня суспільної шкідливості. Зважаючи на те, що це явно 

оціночне поняття, пропонуємо на нормативному рівні закріпити судовий 

порядок їх накладення. Прикладом може бути ситуація, описана в п. 2 ч. 1 
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ст. 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення [226]. 

У контексті викладеного припустимо, що оскільки для ч. 1 ст. 165-3; ч. 1 

ст. 165-4; ч. 1 ст. 165-5; ч. 1 ст. 188-23 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення ми передбачаємо збільшення мінімального розміру штрафу до 

10 н.м.д.г., пропонуємо також додати попередження як вид адміністративного 

стягнення. Це відповідає положенням п. 1 ч. 1 ст. 24 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, відповідно до яких попередження належить 

до адміністративних стягнень, які застосовуються за вчинення 

адміністративних правопорушень [226]. Необхідно наголосити також на тому, 

що превентивний характер попередження дає йому змогу реалізувати 

превентивну та виховну функції щодо тих порушників, які сумлінно 

здійснювали свої законодавчо регламентовані обов’язки, але у виняткових 

обставинах вчинили делікт. Підтвердженням цієї тези є слова С.Л. Дембіцької, 

на підставі яких попередження як захід адміністративного стягнення полягає в 

офіційному осуді адміністративного проступку та застереженні 

правопорушника про негативний характер його дій [138]. З цього приводу 

Л.Л. Попов зазначає, що «…саме в негативній державній оцінці 

правопорушення і полягає ознака адміністративної кари попередження, як міри 

стягнення» [400, с. 75]. Відтак, застосування попередження за малозначні 

проступки в галузі соціального захисту можливе, бо морально-виховний 

характер цього адміністративного стягнення дає йому змогу виконувати свою 

роль не менш ефективно, аніж при стягненні штрафних санкцій. 

У ракурсі сформульованих вище позицій також зробимо наголос на тому, 

що від штрафних санкцій потрібно відмежовувати адміністративно-

господарські санкції, які застосовуються до порушників норм соціального 

права. Одразу зазначимо, що на науковому рівні немає навіть однозначної 

позиції з приводу правової природи цих санкцій. Частина дослідників вважає їх 

однією з форм господарсько-правової відповідальності [120, с. 341–342; 708] 

(О. Подцерковний, Н. Шевченко та інші). Інша частина науковців відстоює 

позицію, що адміністративно-господарські санкції є видом адміністративної 
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відповідальності [140; 209; 576] (О. Денисенко, Н. Кантор, О. Рябченко та інші). 

Ми схильні вважати, що в цьому плані первинно потрібно звернутися до 

положень Основного Закону України. Зокрема, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 

Конституції виключно законами України визначаються засади цивільно-

правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них [248]. Тобто, 

на конституційному рівні не закріплено такий вид юридичної відповідальності, 

як господарська. До того ж у ч. 3 ст. 217 Господарського кодексу України [121] 

господарські та адміністративно-господарські санкцій займають автономне 

положення (про кожен із видів санкцій згадується окремо). 

З огляду на викладене та на підставі положень ч. 1 ст. 238 Господарського 

кодексу України [121] щодо призначення адміністративно-господарських 

санкцій вважаємо, що цей вид стягнень має адміністративну природу, яка може 

виявлятися в таких аспектах: вони можуть бути віднесені до заходів 

припинення правопорушень [3, с. 52; 58, с. 115-116]; пов’язані з поняттям 

адміністративного примусу [209]. По суті, їх призначенням є превенція 

настання наслідків від конкретного делікту чи попередження вчинення 

аналогічних порушень у майбутньому; оперативне припинення посягань на 

публічний інтерес із надання соціальних послуг і здійснення соціального 

захисту. Відносини, у яких застосовуються ці стягнення, є публічними 

(вертикальними), а порядок застосування – адміністративний. У цьому, як 

слушно вказує В.Б. Авер’янов, уособлюється так звана публічна адміністрація –

 у вигляді або державних органів виконавчої влади, або виконавчих органів 

місцевого самоврядування, уповноважених застосовувати цей вид санкцій [5]. 

Таким чином, процедура при їх застосуванні є адміністративною, тобто має 

офіційний і публічно-владний характер, як і щодо інших заходів 

адміністративного примусу. Порядок застосування адміністративно-

господарських санкцій може бути й судовим, але знову ж таки за правилами 

адміністративного судочинства. Наприклад, адміністративними є справи за 

участю відділень Фонду соціального захисту інвалідів, який є урядовим 
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органом державного управління, про стягнення штрафних санкцій та пені за 

нестворені робочі місця для інвалідів (публічно-управлінська функція) [156]. 

По суті, адміністративно-господарські санкції мають публічну 

(адміністративну) правову природу та відносно самостійний правозахисний 

характер, виконують охоронну функцію в частині забезпечення соціальної 

справедливості та підтримання громадського порядку в соціальній сфері. 

У цьому плані необхідно вказати, що, як стверджує З.Ф. Татькова, існує 

неоднорідність адміністративно-господарських санкцій, оскільки вони мають 

«або організаційний, або майновий характер, тобто мають спрямованість на 

різні негативні наслідки, що мають бути враховані при їх застосуванні» [635]. 

Так, організаційний характер має обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарювання, а майновий (що найбільш характерно для галузі соціального 

захисту) – адміністративно-господарський штраф, примусове стягнення 

обов’язкових платежів і т.п. На практиці таке розмежування, як правило, не є 

настільки чітким, бо потреба в забезпечені поставлених вище цілей 

застосування інструменту адміністративно-господарських санкцій обумовлює 

використання кількох стягнень. Саме тому потрібно вести мову про змішаний 

характер цільового призначення адміністративно-господарських санкцій при 

реалізації концепції соціальної держави, що спрямований на відновлення 

порушених чи невизнаних соціальних прав, свобод і законних інтересів, 

запобігання та припинення вчинення деліктів, покарання порушників, а також 

забезпечення належної реалізації норм соціального права. 

Принагідно, як було встановлено вище, порушення при реалізації 

концепції соціальної держави можливі у відносинах зі здійснення делегованих 

повноважень і при виконанні договорів про соціальне партнерство. У чинному 

адміністративно-процедурному й адміністративно-деліктному законодавстві з 

цього приводу нічого не сказано. Водночас у практиці розвинених країн світу 

та в Україні зокрема ці відносини істотним чином впливають на реалізацію 

концепції соціальної держави, а тому вчинення проступків у цій сфері відіграє 

значну негативну роль щодо публічного інтересу, пов’язаного з ефективним і 
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належним здійсненням соціального захисту, наданням соціальних послуг і 

встановленням соціальної справедливості в цілому. На наше переконання, задля 

недопущення вказаних негативних наслідків можливим є запровадження в 

Кодексі України про адміністративні правопорушення додаткових видів 

адміністративних стягнень у вигляді припинення адміністративного договору 

чи договору про соціальне партнерство шляхом їх розірвання в 

односторонньому порядку в разі вчинення адміністративних проступків іншою 

стороною цього договору.  

При цьому п. 4 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства 

України поширює юрисдикцію адміністративних судів на публічно-правові 

спори, зокрема спори, що виникають з приводу припинення, скасування чи 

визнання нечинними адміністративних договорів [225]. У такому сенсі до 

запровадження соціальних судів ми пропонуємо розширити юрисдикцію 

адміністративних судів в частині можливості розгляду в порядку 

адміністративного судочинства спорів, пов’язаних із припиненням, 

скасуванням чи визнанням нечинними ще й договорів про соціальне 

партнерство. Це допоможе гарантувати сприятливі умови для здійснення 

партнерських відносин захисту між державою та представниками приватного 

права щодо реалізації концепції соціальної держави, коли останні матимуть 

можливість у разі дотримання правил правомірної поведінки вимагати від 

суб’єктів публічного права запровадження справедливого правового режиму, а 

до порушників як з публічного, так і з приватного сектору можна застосовувати 

дієві адміністративні стягнення, які, з одного боку, унеможливлюватимуть 

продовження вчинення правопорушення, а з другого, – дозволять у разі 

повернення відносин у правове поле розпочати співпрацю шляхом укладення 

нових договорів. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що адміністративна відповідальність 

у межах адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави зумовлена об’єктивними соціально-економічними умовами 

життя суспільства та публічним інтересом, пов’язаним зі здійсненням 
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соціального захисту та наданням соціальних послуг. Саме тому основними 

видами адміністративних стягнень у цій сфері є адміністративний штраф та 

адміністративно-господарські санкції. Разом з тим, зважаючи на орієнтацію 

відносин із соціального захисту на використання інструментів делегованих 

повноважень і соціального партнерства задля досягнення стану суспільної 

рівноваги, потрібно запроваджувати й додаткові види адміністративної 

відповідальності, такі як попередження, припинення (розірвання) договорів (як 

адміністративних, так і про соціальне партнерство). 

 

 

4.3. Матеріальна відповідальність держави як засіб забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави 

 

 

Держава як один із суб’єктів, наділених правом на участь у реалізації 

концепції соціальної держави, з огляду на те, що має права та обов’язки із 

здійснення соціального захисту, відповідно має підлягати юридичній 

відповідальності за вчинені нею правопорушення в цій сфері. Найбільш 

характерним цей підхід є для тих відносин, у яких держава на паритетних 

засадах укладає адміністративні договори та договори про соціальне 

партнерство. Тобто, в цьому разі діє подвійний стандарт ролі держави в 

механізмі юридичної відповідальності: окрім компетенції держави в особі її 

уповноважених органів щодо притягнення осіб до відповідальності, вона сама є 

суб’єктом матеріальної відповідальності за неналежне виконання 

(невиконання) своїх обов’язків у договірних відносинах із надання соціальних 

послуг і здійснення соціального захисту. Цей підхід може бути прийнятним 

також для адміністративно-деліктного права, оскільки держава як суб’єкт 

публічного права при здійсненні публічного управління, зокрема під час 

реалізації концепції соціальної держави, може заподіяти шкоду суб’єктам 

приватного права, а тому на підставі загальноправових принципів вона має 
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відшкодовувати спричинені збитки. Водночас на рівні української доктрини ці 

питання досі залишаються практично недослідженими у зв’язку з радянською 

традицією унеможливлення державної відповідальності як такої. До вирішення 

цих питань, як наслідок, бажаємо долучитися ми, маючи намір виконати це 

через призму теорії та практики адміністративного права. 

Ведучи мову про матеріальну відповідальність держави, варто звернути 

увагу на конституційно-правову природу цього інституту. Так, згідно зі ст. 56 

Основного Закону України кожен має право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб при здійсненні ними своїх повноважень [248]. Це кореспондує з приписами 

ст. 3 Конституції щодо відповідальності держави перед людиною за свою 

діяльність [248]. Наведені норми конституюють публічно-правовий характер 

такої відповідальності, а також те, що суб’єктом цих деліктних відносин є 

публічна адміністрація (у ст. 56 йдеться не лише про державні органи, а й про 

органи місцевого самоврядування). На основі комплексного аналізу розділу ІІ 

Конституції України наведені правові норми дозволяють суб’єктам приватного 

права вимагати від держави відшкодування завданої їм шкоди. З викладеного 

випливає, що ст. 56 Конституції України є основою для запровадження саме 

публічно-правового механізму матеріальної відповідальності публічної 

адміністрації за завдану приватним особам шкоду.  

До речі, подібні положення закріплено в конституціях провідних 

європейських країн. Наприклад, на підставі ст. 34 Конституції ФРН «якщо 

будь-яка особа при реалізації дорученої їй державної посади порушить свої 

конституційні обов’язки до третіх осіб, то в принципі відповідальність несе 

держава або державний орган, на службі якої знаходиться ця особа» [247]. У 

ст. 28 Конституції Італії також закріплено відповідальність посадових осіб і 

службовців державних та публічних установ за діяння, здійснені з порушенням 

будь-чиїх прав [244]. Це означає, що інститут державної відповідальності є 
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інструментом виконання публічною адміністрацією своєї встановленої законом 

компетенції, який орієнтований на гарантування принципів верховенства права 

та законності в діяльності публічної адміністрації; на реалізацію 

фундаментальних прав, свобод та інтересів людини у публічних 

нерівноправних її відносинах із державою; на створення умов для 

відшкодування шкоди у зв’язку з незаконним порушенням відповідних прав, 

свобод та інтересів. Важливим аспектом при цьому є спрямування ролі 

публічної адміністрації на активну поведінку, а не пасивне очікування позову з 

боку суб’єкта, чиї законні свободи, права та інтереси було порушено. 

Зазначимо, що цей інститут є доволі розробленим у європейському праві. 

Так, на рівні ЄС діють рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, 

присвячені цьому питанню. Зокрема, згідно з положеннями Рекомендації 

№ R (84) 15 стосовно публічно-правової відповідальності за спричинену шкоду 

особі має бути гарантоване відшкодування шкоди у випадку неправомірного її 

заподіяння державою, органом влади чи службовцем [526, с.85-100]. При цьому 

робиться акцент на доцільності запровадження специфічного правового 

механізму стосовно недопущення невиконання з боку держави взятих нею на 

себе повноважень (деталізуються переваги саме адміністративної процедури). 

Разом з тим це не означає необхідності беззастережного слідування ідеї 

позасудового порядку вирішення спорів між державою та суб’єктами 

приватного права щодо виконання ними своїх повноважень. У цьому ракурсі 

адміністративна процедура зазвичай є дружньою та сприятливою для сторін 

конфлікту, але може бути й занадто тривалою, ускладненою і невигідною в 

конкретних випадках для них.  

Зважаючи на наведену вище тезу, зазначимо, що на теренах країн-

членів ЄС діють Рекомендації, присвячені механізму виконання рішень 

адміністративних і судових органів, а також процедурним питанням 

альтернативного вирішення спорів у згаданій сфері, наприклад, Рекомендація 

№ Rec (2003) 16 Комітету міністрів державам-членам стосовно виконання 

адміністративних і судових рішень у сфері адміністративного права [527, с. 



383 
 

101-104]; Рекомендація № R (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам стосовно альтернатив судовому вирішенню спорів між 

адміністративними органами влади та приватними особами, яка передбачає, що 

використання альтернативних засобів має бути або загальнодозволеною 

практикою, або практикою, дозволеною в конкретних категоріях справ, у яких 

такий спосіб вирішення спору є прийнятним [525]. Тобто, для європейських 

країн у частині регламентації матеріальної відповідальності держави 

характерним є використання цілого спектру правових регуляторних, 

примирних і контрольних інструментів та засобів для вирішення конфліктів. З 

одного боку, це обумовлює звуження можливостей сторін щодо судового 

порядку вирішення суперечностей, оскільки у згаданих вище Рекомендаціях 

чітко визначене обов’язкове досудове застосування згаданого інструментарію. 

З іншого боку, останній підхід, на наш погляд, не відповідає конституційним 

приписам в Україні, тому не може застосовуватися у нашому правовому полі.  

Висловлюючись з приводу наведених позицій, зазначимо, що для повного 

розуміння європейських стандартів у галузі застосування інституту 

матеріальної відповідальності держави потрібно звернутися до зарубіжного 

досвіду. Так, цікавим є французький досвід, на підставі якого відповідальність 

адміністрації за спричинену шкоду відповідно до адміністративного 

законодавства у випадку службової вини (faute de servise) не є ні загальною, ні 

абсолютною [139, с. 41; 386, с. 64-77], і німецька практика розуміння вказаної 

відповідальності у вузькому (відповідальність за владні неправомірні дії) і 

широкому сенсі (відповідальність за владну діяльність, за відповідні результати 

діяльності, незалежно від правомірності і тому – також «право державних 

відшкодувань») [285, с. 59-63]. 

У Європі можливе як обов’язкове адміністративне оскарження 

протиправної поведінки держави (Франція, Латвія), так і судове або ж 

адміністративне на вибір потерпілої сторони (Німеччина). У Німеччині навіть 

враховується така оціночна категорія, як економічна вигідність судової або ж 

адміністративної процедури для кожного конкретного спору за критерієм 
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потенційних витрат (у бюджетах органів публічної адміністрації є відповідні 

статті видатків на відшкодування витрат на основі статистики попередніх 

років).  

Поширеною тенденцією є відшкодування як матеріальної, так і моральної 

шкоди (Франція, Албанія, Латвія) [139, с. 42-43; 750]. В Естонії особа має право 

вимагати відшкодування збитків і упущеної вигоди, а окремим розділом Закону 

«Про відповідальність держави» і змінами до Закону про публічну службу 

передбачено підстави та процедуру звернення з позовом у порядку регресу до 

посадової особи, з вини якої держава виплатила компенсацію [195, с. 128-142]. 

У Німеччині широко використовується страхування відповідальності органів 

влади і посадових осіб цих органів на випадок завдання шкоди при здійсненні 

владних повноважень: створений пул (об’єднання) неприбуткових страхових 

організацій, що страхують відповідальність органів влади і їх службовців, 

діючи на основі системи солідарної відповідальності [139, с. 40]. Тобто, в 

Європі відносини з притягнення держави до матеріальної відповідальності 

мають двосторонній характер заявного характеру, коли постраждала сторона 

подає до відповідного органу звернення щодо порушення своїх законних прав, 

свобод чи законних інтересів. Поряд із тим дозволяється залучення 

представників приватного сектору як третьої сторони у механізмі 

відшкодування витрат з боку держави у разі притягнення її до матеріальної 

відповідальності.  

З огляду на характер спірних відносин, як правило, обов’язок доказування 

(визначення шкоди, провини публічної адміністрації та встановлення 

причиново-наслідкового зв’язку між ними) віднесено до обов’язків потерпілої 

сторони. Водночас в Албанії адміністративна процедура може бути ініційована 

як постраждалою особою, так і адміністративним органом [139, с. 42]. 

Орієнтиром у такому процесі є принципи справедливості, розумності й 

економічної доцільності; презумпції існування причинового зв’язку та помилки 

чи винуватості публічної адміністрації. Витрати диверсифікуються насамперед 

з урахуванням характеру діянь публічної адміністрації. При їх оцінці можуть 
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залучатися експерти, але адміністративний орган, уповноважений розглядати 

спір (як той, який цю шкоду спричинив, так і вищестоящий суб’єкт), може 

провести оцінку витрат і самостійно. 

Натомість в Україні інститут матеріальної відповідальності держави є 

вкрай недосконало розробленим. Це пов’язано з тривалою історичною 

тенденцією виведення вказаного інституту за межі правового поля в частині 

уникнення використання поняття матеріальної відповідальності держави, 

прийняття профільних законодавчих актів у цій сфері, а в подальшому 

закріплення суто декларативних правових норм у частині взаємної 

відповідальності держави та людини, відшкодування шкоди, завданої діями 

посадових осіб. При цьому не задовольнявся публічний інтерес щодо 

забезпечення соціальної справедливості та громадського порядку, а також 

відповідні інтереси суб’єктів приватного права. Водночас необхідно зважати на 

те, що держава в особі органу законодавчої влади самостійно визначає межі 

правового регулювання щодо власної відповідальності шляхом прийняття 

відповідних законів, створюючи вигідний для себе правовий режим, у зв’язку з 

чим можуть порушуватися інтереси приватних суб’єктів. Тобто, від держави 

залежить той факт, наскільки широким імунітетом вона буде наділена в частині 

власної матеріальної відповідальності. Це означає, що держава як суб’єкт 

публічного права з використанням прийомів законодавчої техніки може 

уникати матеріальної відповідальності за нанесену нею шкоду. Саме тому з 

метою унеможливлення такої ситуації в публічному праві України доцільно 

дослідити суть інституту матеріальної відповідальності держави (особливо у 

контексті можливих стимулюючих факторів потенційної сваволі з боку 

держави в особі законодавчих органів). 

Так, за радянських часів існувала ст. 89 Основ (ст. 447 Цивільного 

кодексу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки) під 

назвою «Відповідальність державних установ за шкоду, заподіяну діями їхніх 

посадових осіб», яка фактично містила дві самостійні норми, із яких одна 

стосувалася дій посадових осіб у галузі адміністративного управління, а інша –
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 у сфері судово-прокурорської діяльності. На республіканському рівні, як 

вказує В.Т. Нор, цю диференціацію ще більше конкретизувало відповідне 

законодавство, оскільки вказані норми були розміщені в різних статтях 

цивільних кодексів і під різними найменуваннями, що відповідало двом сферам 

державної діяльності, у результаті неправильного здійснення якої може бути 

завдано шкоди [348]. Згадані правові норми поширювалися як на діяльність у 

межах реалізації прямої компетенції публічної адміністрації, так і на 

«неспецифічну» діяльність. В адміністративно-правовій сфері, як пояснює 

В.А. Рахмилович, було встановлено загальний принцип, згідно з яким державні 

установи несли майнову відповідальність за шкоду, заподіяну неправильними 

службовими діями їхніх посадових осіб у галузі адміністративного управління 

[521]. 

Загалом шкода, заподіяна інструментами діяльності публічної 

адміністрації, підлягала відшкодуванню, виходячи з букви закону, 

відповідними органами публічної адміністрації на загальних підставах за 

правилами, передбаченими цивільним законодавством, а шкода, заподіяна у 

сфері діяльності правоохоронних органів, відшкодовувалася виключно 

державою, незалежно від вини відповідних посадових осіб. Разом з тим у 

кримінально-процесуальній літературі багатьма вченими висловлювалася 

колективна точка зору, на підставі якої норми, що регулюють відшкодування 

майнової шкоди, заподіяної правоохоронними органами в результаті вчинення 

незаконних актів влади, повинні бути лише кримінально-процесуальними [52; 

87, с. 123-134; 131; 627]. У цьому ракурсі висловлювалися аргументи про 

особливу природу юридичних фактів, що тягнуть за собою виникнення 

відповідних зобов’язань з відшкодування шкоди (мають місце у сфері 

кримінального процесу), специфічну регуляторну природу відносини із 

усунення наслідків незаконних дій правоохоронних органів (повинні 

регулюватися кримінально-процесуальними нормами); нетиповий для 

цивільного права характер виникнення деліктних правовідносин у випадках 

заподіяння шкоди невинними діями, а також те, що відносини з відшкодування 
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шкоди виникають між громадянином і державою. Варто також вказати, що 

додатково припускалося право встановлювати адміністративний порядок 

відшкодування відповідної шкоди, що відповідає засадам публічності. 

На наше переконання, до цього радянського доктринального підходу 

ставитися потрібно вкрай критично. Зокрема, навряд чи на галузеву 

приналежність норм про відшкодування шкоди може впливати правова природа 

юридичного факту, на основі якого сформувалися відповідні відносини. По 

суті, на процедуру відшкодування шкоди не мають впливати галузі права, у 

межах яких існували конкретні правовідносини до її спричинення. До того ж за 

нормами цивільного права взагалі можливе відшкодування шкоди за 

зобов’язаннями, виникнення яких обумовлено юридичними складами або 

окремими юридичними фактами, що належать до різних галузей права. 

Безумовно, можуть виникати питання щодо матеріальної відповідальності 

держави без її вини. У цьому сенсі потрібно зважати на базовий принцип 

юридичної відповідальності в межах цивільного права, пов’язаний із 

принципом вини [780, с. 297-321], але це не означає, що відшкодування 

майнової шкоди, заподіяної деліктом, суб’єктивна сторона якого передбачає 

вину держави, неможливе поза рамками конструкції відповідальності на основі 

вини. Навпаки, цивільне законодавство дозволяє (до речі, і за радянських часів 

також дозволяло) вести мову про відшкодування шкоди, спричиненої, зокрема, 

невинуватими діяннями, викликаної, наприклад, безпідставним придбанням або 

заощадженням, рятуванням майна тощо. 

При цьому шкода, що виникає у сфері публічного управління у наслідок 

використання незаконних інструментів діяльності публічної адміністрації, або 

шкода, заподіяна в результаті вчинення злочину посадовою особою, також 

спричиняє виникнення відносин із її відшкодування між нерівними суб’єктами 

за правовим статусом в цілому, але не в межах конкретних правовідносин. У 

цілому відшкодування шкоди потерпілій особі жодним чином не обмежене 

залежно від особливостей правового становища суб’єктів, тому відшкодування 

шкоди такій особі державою, яка в такому випадку виступає як «казна», цілком 
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укладається в рамки правового поля. Як зазначає А.П. Кун, у випадках, окремо 

передбачених законом, таке відшкодування здійснюється в адміністративному 

порядку, але не можна і серед завдань, поставлених перед цивільним правом, 

шукати прямої вказівки на можливість регламентації відповідних відносин цією 

галуззю права [265]. Водночас у всіх випадках шкода відшкодовується за 

рахунок держави, яка зберігає за собою право пред’явити регресний позов до 

осіб [337]. 

Як зазначає Г.-Г. Лохан, наявність матеріальної відповідальності держави 

за заподіяну шкоду органами публічної влади свідчить про рівень 

саморозуміння держави: врегулювання такої матеріальної відповідальності є 

дзеркальним відображенням її відношення до індивідуума та суспільства; таке 

врегулювання може різними шляхами вирішити конфлікт між громадянином, 

якому було завдано шкоду, та державними інтересами [285, с. 59-63]. Тобто, у 

процесі реалізації матеріальної відповідальності держави мають бути задіяні 

три сторони: власне держава, посадова (службова) особа публічної 

адміністрації, суб’єкт публічного права. Останній із цих учасників відносин 

притягнення держави до матеріальної відповідальності є ініціатором для 

запуску згаданого механізму, причому як щодо держави в цілому, конкретної 

посадової (службової) особи (як правило, державного службовця), так і до обох 

із них одночасно. Підставами їх відповідальності виступають нормативні 

начала та діяння неправомірного характеру, як фактична підстава (склад 

відповідного делікту є складним юридичним фактом, основою для притягнення 

держави до матеріальної відповідальності).  

Ми можемо частково підтримати Д.Я. Українського та М.С. Демкову у 

тому, що за українським законодавством юридична відповідальність держави 

настає виключно за неправомірні діяння, тобто носить деліктний характер, а 

тому до складу правопорушення, яке є підставою відповідальності, входять такі 

елементи: 1) протиправна поведінка особи, яка заподіяла шкоду; 2) настання 

шкоди для потерпілого; 3) причинний зв’язок між протиправною поведінкою і 

настанням шкоди; 4) наявність вини особи, яка заподіяла шкоду; 5) спеціальні 
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умови відповідальності [139, с. 11]. Перші три з названих елементів є 

безспірними та не викликають жодних заперечень, але «умови такої» не може 

виступати підставою для притягнення держави до матеріальної 

відповідальності, оскільки визначає саме специфіку такої процедури, 

обумовлену існуванням публічної адміністрації як суб’єкта, якого притягають 

до відповідальності; адміністративним характером названого порядку. Що ж до 

вини, то цілком можливі ситуації, коли відповідальність може наставати й за 

правопорушення без вини.  

Наприклад, у рішенні Конституційного суду Республіки Польща від 

23 вересня 2003 р. встановлено: внаслідок конституціоналізації таких засад 

шкода, завдана незаконною дією органу публічної влади, дає право на 

відшкодування, у випадку норм, які мають характер legis specialis, що 

спричинює систему, яка складається з цієї власне засади та способу її 

виконання (розмір шкоди, характер незаконності, порядок захисту права на 

відшкодування тощо) [537, с. 160-184, 180]. У розрізі викладеного зауважимо, 

що базисом сутнісного виміру інституту матеріальної відповідальності держави 

є регламентовані на рівні закону межі компетенції публічної адміністрації (до 

відповідальності державу можна притягти лише за заборонені дії та 

протиправну бездіяльність, коли її уповноважені органи, їхні посадові 

(службові) особи не були уповноважені на спричинення шкоди). Отже, 

необхідно зважати на виключний характер матеріальної відповідальності 

держави, яка настає за її провину у зв’язку з вчиненими протиправними 

діяннями первинно (без прив’язки до інших способів відшкодування шкоди, 

зокрема страхових виплат) і безпосередньо. Цікавим є досвід Німеччини в 

цьому плані: можлива відповідальність за законодавче неправо у виняткових 

випадках стосовно законів, які врегульовують конкретні випадки або заходи, а 

відповідальність за прийняття законів, що суперечать Конституції, в 

переважній більшості випадків відхиляється; суддя несе відповідальність за 

помилкові рішення лише при навмисному порушенні ним права, підставою для 

чого є примирювальна (задовольняюча) функція законної сили (правовий спір, 
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який остаточно вирішено (наприклад, вищим судом), не повинен після цього 

відновлюватися на підставі позову про відшкодування шкоди) [285, с. 59-63, 

61]. 

Відтак, матеріальна відповідальність держави має втілюватися в 

публічному праві з урахуванням норм і стандартів діяльності держави при 

здійсненні публічного управління з урахуванням публічного інтересу; 

варіативністю порядків оскарження правопорушень з її боку та існуванням 

примирних процедур; повного і справедливого порядку відшкодування шкоди; 

оперативністю та компенсаційним характером заходів матеріальної 

відповідальності; ефективністю темпоральних меж такої процедури; рівних і 

недискримінаційних процедур при вирішенні публічно-правових спорів у цій 

сфері в аспекті антропоцентричного спрямування механізму притягнення до 

відповідальності, який може бути ініційованим будь-якою людиною. Значний 

вплив у цьому сенсі справляє інститут дискреційних державних повноважень, 

оскільки для встановлення неправомірності такої діяльності з боку держави 

потрібно довести не лише незаконний характер акта, але й економічну та іншу 

доцільність прийняття акта (це обов’язкова вимога для адміністративної 

процедури). Так, Д.Я. Український та М.С. Демкова наголошують, що в 

країнах-членах ЄС для дискреційних актів у судовій практиці визначено 

обмежене формулювання протиправності, відповідно до якого для визнання 

дискреційного акта таким, що завдає шкоду, яка підлягає відшкодуванню з боку 

держави, необхідно, щоб було зафіксовано серйозне порушення таким актом 

норм національного права чи права ЄС, що має вищу юридичну силу порівняно 

з самим актом [139, с. 15].  

Разом з тим в Україні, за винятком публічного характеру такої 

відповідальності, взагалі нічого не встановлено ні на рівні законодавства, 

включаючи положення ст. ст. 22, 56 Конституції України [248], ні в судовій 

практиці щодо відповідальності публічної адміністрації за шкоду, спричинену у 

зв’язку з виконанням дискреційних повноважень. Відтак, публічно-правовий 

характер матеріальної відповідальності держави має, як мінімум, спиратися на 
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нормативне підґрунтя в частині відповідальності публічної адміністрації за 

конкретне діяння, яке спричинило шкоду (збитки) суб’єктам приватного права. 

Сформульовані вище положення свідчать про адміністративно-правову приводу 

інституту матеріальної відповідальності держави. Це означає, що така 

відповідальність може стосуватися обмеженого спектру деліктів, які посягають 

на публічний інтерес, нерідко особи зв’язані у способах та інструментах 

доказування, механізмі оцінки збитків (шкоди) і засобів їх відшкодування. 

Матеріальна відповідальність держави також має компенсаційний характер та 

водночас соціальну природу, що виявляється в процедурах притягнення до 

відповідальності й обмежених можливостях у реалізації відповідальності 

держави в порядку регресу.  

Спираючись на викладені вище позиції, потрібно зважати на можливість і 

доцільність застосування інституту матеріальної відповідальності держави у 

сфері соціального захисту. Основою для застосування цього інституту є 

порядок, щорічно встановлюваний на рівні Законів України про Державний 

бюджет на поточний рік, наприклад, ст. 35 Закону України «Про Державний 

бюджет на 2006 рік» [425], ст. 33 Закону України «Про Державний бюджет на 

2007 рік» та ін. [426]. Вказана процедура не має примусового характеру, 

зважаючи на те, що органи Державного казначейства України автоматично 

списують встановлену суму компенсації з рахунку Державного бюджету в 

межах бюджетних асигнувань за критерієм черговості надходжень відповідних 

звернень громадян. Причому в разі необхідності для забезпечення надання цих 

виплат можуть задіюватися кошти з резервного бюджетного фонду, від 

реалізації конфіскованого чи безхазяйного майна. Водночас із метою 

компенсації понесених витрат публічна адміністрація, якщо шкоду було 

завдано не з її вини та відомо особу правопорушника, має право подати позов 

від імені уповноваженого органу про відшкодування понесених нею витрат. 

Щодо місцевих бюджетів порядок є аналогічним. 

Як вказує О.А. Музика-Стефанчук, підставою для накладання на державу 

та її органи обов’язку щодо виплати коштів за рахунок бюджету є завдання 
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шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю; невиконання 

ними своїх зобов’язань за цивільно-правовими договорами, в яких вони 

виступають однією зі сторін; недофінансування розпорядників чи/та 

отримувачів бюджетних коштів, якщо виділення їм коштів було передбачене у 

законі чи рішенні про відповідний бюджет [338]. У сфері соціального захисту, 

як правило, із наведених вище підстав застосовуються всі, але залежно від 

частоти їх вживання варто вести мову насамперед про завдання шкоди через 

бездіяльність, невиконання зобов’язань за договорами публічно-правового 

характеру (адміністративними договорами) і договорами приватноправового 

характеру (договорами про соціальне партнерство), а також порушення порядку 

надання та здійснення соціальних виплат. Водночас на практиці в разі 

відсутності в розписі видатків відповідного бюджету збитків, які мають бути 

компенсовані за завдання шкоди публічною адміністрацією, описану вище 

процедуру взагалі неможливо реалізувати. Тобто, поки що не можна 

припустити випадок, коли соціальна справедливість буде відновлена в межах 

чинної процедури компенсації шкоди (збитків) із бюджетів державного чи 

місцевого рівнів. 

Усе це заклало підґрунтя для необхідності запровадження 

адміністративної процедури відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

незаконними діяннями та рішеннями публічної адміністрації в галузі надання 

соціальних послуг і здійснення соціального захисту задля відновлення 

невизнаних, порушених чи оспорюваних соціальних прав, свобод та інтересів. 

Звідси, як зауважує В. Хоффман-Ріем, «забезпечення практичного узгодження 

різних інтересів у багатополюсному та багатовимірному полі інтересів має 

залишатись можливим» [766, с. 225]. У такому розрізі йдеться про 

відповідальність за не / виконання регламентованої законом компетенції 

держави; за взяті на себе повноваження, у тому числі делеговані (за 

управлінські функції, діяння організаційного, фінансово-правового характеру, 

контрольно-наглядову діяльність тощо). Проміжними ступенями в цьому плані 

може бути будь-який із перерахованих різновидів способів реалізації 
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повноважень, а в кінцевому підсумку публічна адміністрація має притягатися 

до матеріальної відповідальності за неналежне здійснення (нездійснення) 

соціального забезпечення щодо усього спектру цих діянь. 

З такого підходу випливає ступінчастість матеріальної відповідальності 

держави в межах реалізації концепції соціальної держави. Ми погоджуємося з 

Е. Шмідт-Ассманном у тому, що існує евристичний шар такої відповідальності; 

шари «відповідальність за виконання», «відповідальність за надання послуг», 

відповідальність щодо потреб; шар рамкової відповідальності [715, с. 197-198]. 

Евристика матеріальної відповідальності, до якої можуть бути притягнуті 

органи публічної адміністрації при реалізації концепції соціальної держави 

(перший шар), стосується формування зв’язків між публічним інтересом і 

потребами в соціальному захисті, діючою нормативною базою та практикою 

здійснення соціального захисту. Саме тому можливе переплетіння засадничих 

публічно-правових і приватноправових інструментів діяльності публічної 

адміністрації при реалізації концепції соціальної держави та відповідних форм і 

видів юридичної відповідальності. У такий спосіб відбувається взаємодія 

держави та суб’єктів приватного права, органів публічної адміністрації між 

собою стосовно виконання ними своїх завдань. Другий шар відповідної 

матеріальної відповідальності зумовлений функціонально-телелогічними 

проявами механізму реалізації концепції соціальної держави, а третій –

 орієнтацією держави на збалансування публічного та приватних соціальних 

інтересів щодо їх узгодження з ідеями суспільного добробуту, соціальної 

справедливості та рівноваги.  

Отже, на наш погляд, викладене наочно та переконливо свідчить про те, 

що процедуру притягнення до відповідальності органів публічної адміністрації, 

як вдало зазначає Д.Я. Український, необхідно розглядати у двох формах: 

активній та пасивній [661]. Ми підтримуємо В.М. Бевзенка стосовно того, що 

учасниками цих форм є п’ять основних груп осіб: 1) особа, якій завдано шкоду, 

її представник; 2) суб’єкт публічної адміністрації, який завдав шкоду, його 

представник; 3) суб’єкт публічної адміністрації, який є керівним щодо суб’єкта, 
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який винен у завданні фізичній (юридичній) особі шкоди, представник 

керівного суб’єкта публічної адміністрації; 4) розпорядник бюджету, з якого 

буде здійснюватися відшкодування завданої шкоди, його представник; 5) свідок 

завдання шкоди, експерт, спеціаліст, перекладач, Державна виконавча служба 

[309, с. 371]. З огляду на це активна форма матеріальної відповідальності 

публічної адміністрації в межах реалізації концепції соціальної держави 

можлива у випадку ініціювання такої процедури з боку інших органів публічної 

адміністрації (за результатами контрольно-наглядової діяльності, зокрема 

перевірок), без ініціативи від суб’єктів приватного права. Пасивна форма такої 

відповідальності застосовується, коли ініціатива щодо притягнення до неї йде 

знизу, тобто від потерпілої сторони (споживачів соціальних послуг, 

громадських організацій, підприємств – учасників відносин соціального 

партнерства та ін.). При цьому подаватися повинна скарга на протиправні 

діяння чи рішення публічної адміністрації разом із вимогою про відшкодування 

збитків (шкоди). 

Прикладом досліджених вище форм матеріальної відповідальності 

держави може бути справа, розглянута за позовом Франківського районного 

центру зайнятості м. Львова щодо відшкодування шкоди. Громадянка України 

тривалий час була позбавлена можливості скасувати свою державну реєстрацію 

як суб’єкта підприємницької діяльності, що призвело до незаконного 

припинення виплати їй допомоги по безробіттю. У межах судового розгляду 

відповідного спору вона подала до суду зустрічний позов до центру зайнятості, 

державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова про 

поновлення виплати допомоги по безробіттю та відшкодування моральної 

шкоди. Її зустрічний позов було задоволено на підставі неналежного виконання 

органами публічної адміністрації своїх функціональних обов’язків [667]. В 

описаній справі мали місце активна та пасивна форми відповідальності, на 

основі яких основним призначенням суду було встановлення балансу між 

публічним і приватним інтересами щодо досягнення соціальної справедливості 

та встановлення суспільної рівноваги. 
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Існування керівного суб’єкта публічної адміністрації чи контролюючого 

органу в таких відносинах створює додаткові стримувальні рамки для держави 

з метою припинення протиправної діяльності, відновлення соціальної 

справедливості та запобігання вчиненню аналогічних деліктів у майбутньому. 

Це допомагає з високою часткою вірогідності відшкодувати шкоду органом 

публічної адміністрації добровільно, без застосування додаткових заходів 

адміністративного примусу. У такий спосіб можлива економія часових, 

матеріальних, людських та ін. ресурсів, а позасудовий (адміністративний) 

порядок таких форм дає змогу розвантажити суди в межах адміністративної 

юрисдикції від «безспірних» позовів. 

Звідси очевидним є той факт, що, як вдало пояснює В.М. Бевзенко, 

можливість, розмір та повнота відшкодування шкоди, завданої публічною 

адміністрацією, залежатимуть від таких фактичних умов:  

1) як матеріальна, так і моральна шкода, завдана публічною 

адміністрацією, повинні підтверджуватися документально або мають бути 

встановлені іншими, передбаченими законодавством, засобами доказування. 

Саме документальне їх підтвердження (чи іншими засобами доказування) 

впливатиме на визначення розміру відшкодування;  

2) існування суб’єктів, уповноважених давати юридичну оцінку шкоді 

(кваліфікувати шкоду), завданій публічною адміністрацією, з’ясовувати й 

оцінювати інші обставини справи та ухвалювати відповідне рішення;  

3) після здійснення адміністративної процедури щодо з’ясування 

обставин заподіяння шкоди ухвалюється документ – адміністративний акт [309, 

с. 368-369]. Тобто, в галузі соціального захисту матеріальна відповідальність 

держави найбільше пов’язана із забезпеченням соціальних прав, потреб та 

інтересів. Цей фактор є вирішальним у частині реалізації концепції соціальної 

держави, оскільки в цій сфері зараз значного поширення набула практика 

делегування повноважень від публічної адміністрації до приватних суб’єктів, 

задіяних у реалізації концепції соціальної держави, у тому числі шляхом 

укладення адміністративних договорів, із метою сприяння становленню та 
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розвитку держави загального добробуту та досягнення суспільного блага.  

Механізм такої публічно-приватної кооперації та соціального партнерства 

обумовлює відповідний розподіл відповідальності між сторонами вказаних 

відносин із соціального захисту. У такому сенсі саме матеріальна 

відповідальність держави є первинною, адже на основі суспільного договору 

між державою та громадянським суспільством держава повинна дотримуватися 

своїх обов’язків, а суб’єкти приватного права реалізують основоположні 

соціальні права та інтереси, виконуючи частину делегованої публічною 

адміністрацією компетенції на основі правової норми, укладеного 

адміністративного договору або договору про соціальне партнерство. 

Матеріальна відповідальність держави щодо забезпечення соціальних потреб та 

інтересів має визначальний характер для вчинення адміністративних дій, які 

стосуються самостійної діяльності з публічного управління соціально-

економічної спрямованості для задоволення публічного інтересу щодо 

соціального захисту. 

На основі викладеного можна зробити висновок, що потрібне постійне 

одночасне задоволення публічного та приватних інтересів щодо забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави на підставі раціональної та ефективної 

співпраці між суб’єктами публічного та приватного права у межах двох 

підсистем єдиної системи соціальної держави. Звідси, як слушно наголошує 

Е. Шмідт-Ассманн, у механізмі матеріальної відповідальності, спрямованого на 

реалізацію концепції соціальної держави, присутні спільні риси зі 

скерувальним публічним адмініструванням, оскільки публічно-адміністративна 

діяльність із забезпечення потреб також постійно має справу з багатополюсним 

розташуванням інтересів, з основоположними правами як правами на оборону 

та на захист, із питаннями захисту третіх осіб і комплексними 

адміністративними рішеннями [715, с. 201]. По суті, для сфери соціального 

захисту та надання соціальних послуг сутнісне значення мають такі прояви 

процедури притягнення держави до матеріальної відповідальності: спрощений 

характер порядку реалізації активної форми притягнення публічної 
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адміністрації до матеріальної відповідальності; стислі часові межі розгляду та 

вирішення справи; безкоштовний характер; розуміння позиції публічної 

адміністрації щодо конкретного спору, задля вирішення якого особа в 

адміністративному або судовому порядку може звернутися до публічної 

адміністрації.  

При цьому варто вказати, що публічна адміністрація не менше ніж 

представники громадського сектору прагне досягти соціальної рівноваги та 

справедливості в межах держави загального добробуту, оскільки і державна, 

громадська лінії поведінки мають власну динаміку щодо забезпечення 

соціальних потреб у безконфліктному провадженні. Відтак, при реалізації 

концепції соціальної держави матеріальна відповідальність, виконуючи 

превентивну функцію, дає змогу державі та суб’єктам приватного права 

наблизитися до описаного ідеалу взаємовідносин і гарантує гнучкість 

домовленостей, нейтральність і спонтанність взаємодії між цими особами; 

гласність і відкритість процедури; орієнтацію на регуляторні правові рамки, але 

не «сліпе» слідування ним, а з урахуванням спроможності змінити цільові 

настанови залежного від публічного інтересу, соціальних мотивів, потреб та 

інтересів споживачів соціальних послуг. 

Отже, як бачимо, рекомендації щодо застосування інституту матеріальної 

відповідальності держави в соціальній сфері мають орієнтуватися на 

інституціональні зміни системи публічної адміністрації та законодавчу 

регламентацію механізму притягнення публічної адміністрації до такого виду 

відповідальності як в адміністративному, так і в судовому порядку. Ми 

підтримуємо позицію такого представника доктрини адміністративного права, 

як І.О. Лавриненко, у тому, що реформа інституту відшкодування шкоди, 

завданої органами влади, має бути спрямована на усунення існуючих недоліків 

шляхом проведення інституційних змін, які включають зміни в системі 

розпорядників бюджетних коштів, що призначені для виплати відшкодування, в 

розподілі повноважень органів та посадових осіб, які здійснюють внутрішній 

контроль за законністю індивідуальних і нормативних актів, у розмежуванні 
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суб’єктів відповідальності та зміни в процедурах прийняття рішень про 

відшкодування шкоди [139, с. 19].  

Як було анонсовано вище, потрібно вдосконалити й правову базу, по-

перше, прийнявши окремий Закон України «Про матеріальну відповідальність 

держави» в частині врегулювання порядку притягнення публічної адміністрації 

до цього виду юридичної відповідальності. Потерпіла сторона повинна мати 

право на компенсацію в позасудовому порядку понесених збитків (шкоди), 

спричинених діяльністю публічної адміністрації, а також на ініціювання 

застосування штрафних санкцій щодо таких органів, якщо мало місце 

незаконне володіння (користування) майном цього суб’єкта приватного права з 

боку держави. По-друге, необхідно внести зміни до Кодексу адміністративного 

судочинства України в частині формулювання в главі 6 розділу ІІІ окремої 

статті, присвяченої питанням притягнення держави до матеріальної 

відповідальності в контексті права на оскарження протиправних діянь чи 

рішень публічної адміністрації одночасно з вимогою відшкодування шкоди 

(збитків). 

При прийнятті рішення про розмір відшкодування доцільно зважати на 

такі чинники: рівень непередбачуваності негативних наслідків; об’єктивні 

перепони для уникнення шкоди; серйозність порушених прав; обмеження, 

пов’язані з тим, що частину шкоди відшкодовано відповідно до цивільного 

законодавства; упущена вигода не повинна компенсуватись у випадку 

відсутності вини органу, що завдав шкоду; інші обставини, які роблять виплату 

відшкодування необґрунтованою [139, с. 55]. З огляду на це коло потенційних 

вимог потерпілої сторони повинно включати такі складові елементи: 

1) вимоги щодо активного характеру діяльності публічної адміністрації: 

– вчинення дій органом публічної адміністрації; 

– виконання рішення органом публічної адміністрації; 

– забезпечення реалізації дії органу публічної адміністрації; 

– забезпечення реалізації рішення органу публічної адміністрації; 

– прийняття адміністративного акта; 
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– відшкодування збитків (шкоди), отриманих внаслідок протиправної 

поведінки держави чи посадової (службової) особи органу публічної 

адміністрації; наслідок законної діяльності цих суб’єктів, але якими було 

порушено публічний інтерес у сфері соціального захисту чи фундаментальні 

соціальні права та свободи особи; 

– повернення майна, отриманого органом публічної адміністрації без 

належної правової підстави; 

2) вимоги щодо пасивного характеру діяльності публічної адміністрації: 

– утримання від вчинення дій органом публічної адміністрації; 

– утримання від виконання рішення органом публічної адміністрації; 

– забезпечення реалізації рішення органу публічної адміністрації; 

– утримання від прийняття адміністративного акта; 

3) вимоги, орієнтовні на настання конкретних юридичних фактів –

 припинення дії (скасування) адміністративного акта. 

Таким чином, у межах даного дослідження об’єктивно необхідним 

виглядають такі вектори реформування інституту матеріальної відповідальності 

держави як засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави в 

адміністративному та судовому порядку: 

1) нормотворчого спрямування – запровадження легального підґрунтя для 

адміністративного та судового порядків відшкодування збитків (шкоди); 

2) процедурного спрямування – запровадження уніфікованої процедури 

та гарантування справедливого й ефективного порядку прийняття, розгляду та 

вирішення звернення потерпілої сторони, спрямованого на відшкодування 

збитків (шкоди);  

3) функціонального спрямування – введення в правовий обіг доступних, 

відкритих і прозорих способів і засобів захисту суб’єктів приватного права від 

протиправних діянь чи рішень, підзаконних нормативно-правових актів 

публічної адміністрації; уніфікованої та прозорої процедури детермінації 

порядку відшкодування збитків (шкоди), завданої вказаною вище поведінкою 

публічної адміністрації, і відповідного порядку виконання адміністративного 
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акта, ухваленого за результатами такої процедури;  

4) фінансово-правового спрямування – введення типового механізму 

виплати відшкодування збитків (шкоди) на основі бюджетних фондів 

відповідного рівня; введення в обіг механізму регресу; ліквідації негативної 

практики вибіркового чи недостатнього фінансування зобов’язань публічної 

адміністрації перед іншими суб’єктами публічного чи приватного права, 

задіяними у реалізації концепції соціальної держави. 

 

 

Висновки до Розділу 4 

 

 

Показано виправданість втручання суду як незалежного та 

неупередженого учасника в адміністративно-правові відносини щодо реалізації 

концепції соціальної держави задля подолання соціальних конфліктів і 

відновлення соціальної справедливості. При цьому як публічна адміністрація чи 

інші суб’єкти публічного права, так і споживачі соціальних послуг (передусім 

суб’єкти приватного права) є рівними між собою перед судом, який має 

виступати «медіатором» між ними з метою збалансування нерівних 

можливостей сторін соціального конфлікту. Такий стан справ справляє вплив 

на соціальну спрямованість компетенції органів судової влади, 

адміністративно-процесуальний порядок вирішення спорів, а також заходи, які 

повинні вживатися адміністративними судами. 

Проілюстровано легальний функціональний підхід до розуміння 

адміністративного процесу, спрямований на врахування інституціональних 

ознак (судочинство здійснюється саме адміністративними судами), процесу та 

результату (розгляд і вирішення спорів), а також процесуальну правову 

природу (відсилку до положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Проаналізовано жорстку доктринальну прив’язку цього терміна до 

адміністративної деліктології та відмежування від адміністративних процедур. 
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З’ясовано особливості судової практики в соціальних спорах, а також 

існуючі проблеми в діяльності адміністративних судів щодо неузгодженого 

застосування норм процесуального та матеріального права та неправильного 

розуміння суддями сутності відповідних відносин. Передумовою описаної 

ситуації є суттєва вада чинного адміністративного матеріального законодавства 

в частині оскарження протиправних діянь і рішень посадових осіб публічної 

адміністрації та інших суб’єктів публічного права, які реалізують концепцію 

соціальної держави. 

Вказано, що після ініціювання процедури розгляду та вирішення 

адміністративної справи щодо порушення, невизнання чи оспорювання 

соціальних прав, свобод чи інтересів особи все однак мають місце серйозні 

проблеми, але вже в частині недотримання процесуальних норм (правил 

юрисдикції та підсудності, строків, відкриття та розгляду справи, визначення 

правового становища учасників процесу, порядку набрання рішенням законної 

сили) і матеріальних норм (встановлення та дотримання нормативів у сфері 

соціального захисту, здійснення соціальних виплат і платежів). 

Найбільше проблем у процесуальному контексті виникає щодо строків 

розгляду та вирішення соціальних спорів адміністративними судами. 

Доведено, що аксіологічне призначення адміністративного судочинства в 

соціальній сфері дає змогу на основі історичних традицій та публічного 

інтересу з урахуванням суспільної думки на категорії «правильне» – 

«неправильне» зняти напруження між сторонами конфлікту в межах 

встановленої законом судової процедури для вирішення суперечностей у 

відносинах із надання соціальних послуг і здійснення соціального захисту. 

Відтак, можна усунути конфлікти матеріального та процесуального плану при 

реалізації концепції соціальної держави в частині розгляду та вирішення 

соціальних спорів. Сформульовано позицію, що це можливо за рахунок 

герменевтичних засад інтерпретації. По-перше, потрібно правильно вирішити 

«питання права», по-друге, коректно його застосувати щодо «питання факту», 

а, по-третє, узгодити їх між собою та з морально-психологічними установками 
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конкретного судді.  

Запропоновано, що соціальні суди в межах адміністративної юрисдикції 

сприяли б ефективній взаємодії громадянського суспільства та держави на 

основі домінантних правових регуляторів, зумовлених загальнолюдськими 

ідеями та цінностями, публічним інтересом із реалізації концепції соціальної 

держави. Цій тезі кореспондують законність, справедливість, неупередженість і 

незалежність таких судових органів у реалізації ними судової влади як 

соціального феномена, телеологічним спрямуванням якого є захист соціальних 

прав, свобод та інтересів, вирішення соціальних конфліктів. Фундаментом 

функціонування соціальних судів у межах адміністративної юрисдикції 

показано судово-владні відносини, що реалізуються згідно з принципами 

верховенства права та законності. 

Доведено, що потреба в існуванні соціальних судів спирається на 

об’єктивно-суб’єктивні критерії з урахуванням їх діяльності в межах правових 

рамок, закладених як загальноправовими, соціальними регуляторами, так і 

специфічним соціальним законодавством; доцільності регламентації на рівні 

процесуального законодавства відносин щодо виконання соціальними судами 

функцій судової влади; необхідності вирішення цими особливими судовими 

органами конфліктів між суб’єктами, задіяними в реалізації концепції 

соціальної держави. 

Досліджено механізм діяльності соціальних судів, який повинен 

стосуватися таких адміністративних правовідносин, що сприймаються в 

цілісному вимірі, незалежно від первинного правомірного або протиправного 

характеру їх виникнення. Передбачено, що метою соціальних судів є 

недопущення неправомірної діяльності сторін конфлікту в соціальній сфері, 

орієнтація на формування таких, що відповідають загальному благу та 

публічному інтересу, цілей, мотивів, потреб та інтересів суб’єктів, задіяних в 

адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави. 

Відтак, у межах соціальної юрисдикції судова влада має здійснюватися 

високопрофесійними, незалежними суб’єктами з урахуванням соціально-
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економічних аспектів конкретного спору. 

Продемонстровано призначення інституту адміністративної 

відповідальності в соціальній сфері, обумовлене тим, що вона дає змогу через 

заходи адміністративного примусу впливати на приведення відносин із 

соціального захисту в стан рівноваги з урахування фундаментальних 

соціальних прав, свобод і законних інтересів споживачів соціальних послуг 

(антропоцентричне призначення адміністративної відповідальності). Як 

наслідок, на етапі досудового розгляду реалізується соціальний захист в межах 

встановленої законом адміністративної процедури. Можливості 

адміністративної відповідальності в соціальному праві необхідно розглядати 

через призму єдності телеологічних, інструментальних, функціональних і 

результативних характеристик у межах адміністративного примусу із 

використанням законодавчо регламентованих засобів. 

Показано суб’єктивний склад осіб, яких можна притягати до 

адміністративної відповідальності за проступки, які посягають на 

адміністративно-правовий механізм реалізації концепції соціальної держави: 

загальні суб’єкти (посадові, службові особи, суб’єкти делегованих 

повноважень); спеціальні суб’єкти (фізичні особи, які мають спеціальний 

правовий статус чи вступають у трудові відносини з іншими фізичними 

особами – фізична особа-підприємець або особа, яка забезпечує себе роботою 

самостійно; посадові особи в цілому; посадові особи, які мають чітко 

обумовлені компетенційні характеристики, чи реалізують свої повноваження в 

конкретному суб’єкті публічного права, що реалізує концепцію соціальної 

держави, чи здійснюють вплив на суб’єктів приватного права, які є учасниками 

відносин зі соціального захисту). Доведено доцільність виокремлення 

юридичних осіб як самостійного суб’єкта, якого можна притягти за вчинення 

адміністративних деліктів у галузі соціального захисту. Такий підхід 

узгоджується з практикою країн-членів ЄС, де закріплено адміністративну 

відповідальність юридичних осіб, причому кодифікованими актами. 

Показано повноцінну модель реалізації концепції соціальної держави, яка 
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наскрізь пронизана антропоцентричними засадами. У її межах базисом 

процедури притягнення до адміністративної відповідальності всіх видів осіб, 

які є порушниками норм адміністративного права, постають підстави 

відповідного порядку. Це кореспондує з об’єктами адміністративного делікту в 

соціальній сфері, щодо яких у доктрині адміністративного права виокремлюють 

загальний, родовий, видовий і безпосередній об’єкти. 

Сформульовано підхід, згідно з яким при реалізації концепції соціальної 

держави застосуванню підлягають визначені на законодавчому рівні заходи 

добровільного та примусового характеру, головною метою яких є відновлення 

соціальної справедливості, поновлення порушених, невизнаних чи 

оспорюваних соціальних прав, свобод і законних інтересів людини. 

Вказано, що для соціальної сфери в межах дії адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави примус має владно-

управлінську природу, здійснюється на основі норм публічного права 

(адміністративно-правових), вимагає існування елементу державної влади, 

публічної адміністрації та відповідних методологічних настанов у реалізації 

нею своєї компетенції. Проілюстровано, що для належного гарантування 

реалізації концепції соціальної держави слід говорити саме про 

адміністративно-правовий примус, стосовно розуміння сутності якого можна 

виокремити доктринальні позиції щодо сприйняття його у владно-

управлінському, інструментальному та прагматичному плані. 

Запропоновано під штрафом розуміти вид адміністративної штрафної 

санкції в грошовому еквіваленті, що оперативно стягується в порядку, 

передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення та 

іншими законами України, за вчинені адміністративні делікти з метою 

виховання та покарання правопорушників, попередження вчинення ними 

адміністративних проступків у майбутньому. Досліджено матеріальні та 

процесуальні властивості цієї юридичної категорії, спираючись на які таке 

визначення може бути повністю прийнятним і для адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави в частині грошових 
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адміністративних стягнень, які накладаються на відповідних правопорушників. 

З’ясовано, що це основний та самостійний вид адміністративного стягнення за 

делікти, вчинені в галузі соціального захисту, надання соціальних послуг. Його 

основними властивостями у відповідних відносинах є превентивна роль і 

стримувальний характер. 

Досліджено перспективи застосування попередження за малозначні 

проступки в галузі соціального захисту, зважаючи на морально-виховний 

характер цього адміністративного стягнення, що дає йому змогу виконувати 

свою роль не менш ефективно, аніж при стягненні штрафних санкцій. 

Продемонстровано превентивний характер попередження, що дозволяє йому 

виконувати превентивну та виховну функції щодо тих порушників, які 

сумлінно виконували свої законодавчо регламентовані обов’язки, але у 

виняткових обставинах вчинили делікт. 

Запропоновано критерії відмежування від штрафних санкцій 

адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до порушників 

норм соціального права. Доведено, що процедура при їх застосуванні є 

адміністративною, тобто має офіційний і публічно-владний характер, як і щодо 

інших заходів адміністративного примусу. Порядок застосування 

адміністративно-господарських санкцій може бути й судовим, але знову ж таки 

за правилами адміністративного судочинства. Встановлено, що 

адміністративно-господарські санкції мають публічну (адміністративну) 

правову природу та відносно самостійний правозахисний характер, виконують 

охоронну функцію в частині забезпечення соціальної справедливості та 

підтримання громадського порядку в соціальній сфері. Організаційний характер 

має обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання, а майновий 

(що найбільш характерно для галузі соціального захисту) – адміністративно-

господарський штраф, примусове стягнення обов’язкових платежів і т.п. 

Окремо показано змішаний характер цільового призначення адміністративно-

господарських санкцій при реалізації концепції соціальної держави, що 

спрямований на відновлення порушених чи невизнаних соціальних прав, 



406 
 

свобод і законних інтересів, запобігання та припинення вчинення деліктів, 

покарання порушників, а також забезпечення належної реалізації норм 

соціального права. 

З’ясовано подвійний стандарт ролі держави в механізмі юридичної 

відповідальності: окрім компетенції держави в особі її уповноважених органів 

щодо притягнення осіб до відповідальності, вона сама є суб’єктом матеріальної 

відповідальності за неналежне виконання (невиконання) своїх обов’язків у 

договірних відносинах із надання соціальних послуг і здійснення соціального 

захисту. Цей підхід може бути прийнятним також для адміністративно-

деліктного права, оскільки держава як суб’єкт публічного права при здійсненні 

публічного управління, зокрема під час реалізації концепції соціальної 

держави, може заподіяти шкоду суб’єктам приватного права, а тому на підставі 

загальноправових принципів вона має відшкодовувати спричинені збитки. 

На основі комплексного аналізу розділу ІІ Конституції України доведено 

право суб’єктів приватного права вимагати від держави відшкодування завданої 

їм шкоди. При цьому ст. 56 Конституції України є основою для запровадження 

саме публічно-правового механізму матеріальної відповідальності публічної 

адміністрації за завдану приватним особам шкоду.  

Показано європейський досвід правової регламентації у сфері 

матеріальної відповідальності держави, наприклад, на підставі ст. 34 

Конституції ФРН, ст. 28 Конституції Італії, у Рекомендації № R (84) 15 

стосовно публічно-правової відповідальності за спричинену шкоду особі має 

бути гарантоване відшкодування шкоди у випадку неправомірного її заподіяння 

державою, органом влади чи службовцем, Рекомендації № Rec (2003) 16 

Комітету міністрів державам-членам стосовно виконання адміністративних і 

судових рішень у сфері адміністративного права, Рекомендації № R (2001) 9 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно альтернатив 

судовому вирішенню спорів між адміністративними органами влади та 

приватними особами, яка передбачає, що використання альтернативних засобів 

має бути або загально дозволеною практикою, або практикою, дозволеною в 
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конкретних категоріях справ, у яких такий спосіб вирішення спору є 

прийнятним. Доведено, що для європейських країн у частині регламентації 

матеріальної відповідальності держави характерним є використання цілого 

спектру правових регуляторних, примирних і контрольних інструментів та 

засобів для вирішення конфліктів.  

Вказано, що базисом сутнісного виміру інституту матеріальної 

відповідальності держави є регламентовані на рівні закону межі компетенції 

публічної адміністрації (до відповідальності державу можна притягти лише за 

заборонені дії та протиправну бездіяльність, коли її уповноважені органи, їхні 

посадові (службові) особи не були уповноважені на спричинення шкоди). 

Звідси необхідно зважати на виключний характер матеріальної відповідальності 

держави, яка настає за її провину у зв’язку з вчиненими протиправними 

діяннями первинно (без прив’язки до інших способів відшкодування шкоди, 

зокрема страхових виплат) і безпосередньо. 

Продемонстровано публічно-правовий характер матеріальної 

відповідальності держави, який має, як мінімум, спиратися на нормативне 

підґрунтя в частині відповідальності публічної адміністрації за конкретне 

діяння, що спричинило шкоду (збитки) суб’єктам приватного права. Визначено 

адміністративно-правову приводу інституту матеріальної відповідальності 

держави: така відповідальність може стосуватися обмеженого спектру деліктів, 

які посягають на публічний інтерес, нерідко особи зв’язані у способах та 

інструментах доказування, механізмі оцінки збитків (шкоди) і засобів їх 

відшкодування. Показано ще й компенсаційно-соціальний характер 

матеріальної відповідальності держави, що виявляється в процедурах 

притягнення до відповідальності та обмежених можливостях у реалізації 

відповідальності держави в порядку регресу.  

З’ясовано процедуру застосування інституту матеріальної 

відповідальності держави у сфері соціального захисту, яка не має примусового 

характеру, зважаючи на те, що органи Державного казначейства України 

автоматично списують встановлену суму компенсації з рахунку Державного 
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бюджету в межах бюджетних асигнувань за критерієм черговості надходжень 

відповідних звернень громадян. Причому в разі необхідності для забезпечення 

надання цих виплат можуть задіюватися кошти з резервного бюджетного 

фонду, від реалізації конфіскованого чи безхазяйного майна. Водночас із метою 

компенсації понесених витрат публічна адміністрація, якщо шкоду було 

завдано не з її вини та відомо особу правопорушника, має право подати позов 

від імені уповноваженого органу про відшкодування понесених нею витрат. 

Щодо місцевих бюджетів порядок є аналогічним. 

Визначено підстави притягнення держави до матеріальної 

відповідальності: бездіяльність, невиконання зобов’язань за договорами 

публічно-правового характеру (адміністративними договорами) і договорами 

приватноправового характеру (договорами про соціальне партнерство), а також 

порушення порядку надання та здійснення соціальних виплат. Показано, що на 

практиці в разі відсутності в розписі видатків відповідного бюджету збитків, які 

мають бути компенсовані за завдання шкоди публічною адміністрацією, 

описану вище процедуру взагалі неможливо реалізувати. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з формуванням цілісного та системного 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети дослідження. 

Визначено, що концепція соціальної держави пройшла доволі тривалий 

шлях становлення та має наднаціональний характер. Розглянуто основні точки 

зору на питання про те, де і коли виникла концепція соціальної держави. 

Зроблено висновок, що перші ідеї про необхідність розбудови соціальної 

держави виникли за часів Давньої Греції та Римської імперії. Зазначено, що для 

кожної з держав можуть бути визначені свої періоди розвитку концепції 

соціальної держави. На окремих етапах історичного розвитку людства вона 

розвивалася на різних вихідних началах, починаючи від норм моралі та 

релігійних канонів і закінчуючи потребою держави в самозбереженні. 

Аналіз історичних особливостей становлення концепції соціальної 

держави на території Російської імперії допомагає дійти висновку про те, що 

дореволюційні погляди вітчизняних авторів щодо соціальної держави стали 

продовженням концепцій відповідних європейських, насамперед німецьких 

авторів та державних діячів, з певним пристосуванням їх до вітчизняних реалій. 

Наголошено на особливому впливі на формування й утвердження концепції 

соціальної держави Загальної декларації прав людини. Головна заслуга даного 

міжнародного документа полягає в тому, що він допоміг зняти з порядку 

денного дискусію про межі соціальної відповідальності держави, чітко 

визначивши її мінімально необхідний рівень, що відбулося, зокрема, через 

закріплення соціальних прав людини і громадянина. 

Зроблено висновок, що основоположними елементами концепції 

соціальної держави є соціальна справедливість, соціальні права людини і 
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громадянина, соціальна політика та соціальна функція. 

Зазначено, що соціальна справедливість являє собою певний баланс між 

очікуваннями соціально незахищених верств населення та/чи членів 

суспільства, які, враховуючи певні життєві обставини (хвороба, нещасний 

випадок тощо), не можуть забезпечити собі гідне існування, на сторонню 

допомогу та рівнем такої допомоги, яку готові надати (гарантувати) названим 

особам заможні представники суспільства (роботодавці) під контролем чи за 

участю держави. Визначено перелік соціальних прав та відзначено, що, 

незважаючи на їх чітко виражений публічний характер, сьогодні вони 

переважно аналізуються через призму права приватного, що призводить до 

викривлення, а подекуди й до руйнації самої ідеї цих прав. Проаналізовано 

підходи до формування основних напрямів (принципів) соціальної політики та 

встановлено, що перелік принципів соціальної політики є залежним від 

відповідної моделі такої політики, яка підтримується тим або іншим автором, та 

що вони не можуть зводитися до рівня конкретного, оскільки в протилежному 

випадку відбудеться їх змішування із завданнями (напрямами) соціальної 

політики. Наголошено, що соціальна функція є наддержавним утворенням, у 

реалізації якого бере та має брати участь широке коло суб’єктів, представлених 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 

влади АР Крим, суб’єктами делегованих повноважень. 

Критичному аналізу піддано існуючі в науковій літературі підходи до 

визначення категорії «принципи соціальної держави» та зауважено, що останні 

можуть існувати і реально існують як на рівні конкретних норм права, так і на 

рівні теорій та ідей, закладаючи необхідну теоретичну і юридичну базу для 

становлення і розвитку держави названого типу. Зроблено висновок, що 

принципи соціальної держави за своїм значенням для держави як такої не є 

однопорядковими. Окремим із них притаманне щодо соціальної держави більш 

загальне становище, а інші знаходять вияв переважно на етапі виконання її 

окремих завдань. Дана ситуація є природною, адже очевидним є той факт, що 

соціальна держава формується під дією одних вихідних положень, а 
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функціонує частково під дією інших. Виділено та детально розглянуто 

соціальні та універсальні принципи. Наголошено, що у зв’язку з тісною 

взаємодією соціальної держави із демократичною і правовою державами, 

універсальні принципи цілком можуть бути застосованими і щодо інших сфер 

(виявів) діяльності Української держави.  

Зроблено висновок про важливість правильного усвідомлення юридичної 

природи норм, що закладають фундамент соціальної держави, як з 

теоретичного боку – в частині повернення до «загубленої» за радянських часів 

теорії поділу права на публічне та приватне, завдяки чому відбувається 

оновлення системи вітчизняного права та формування його нових галузей і 

підгалузей), так і з практичного – для підвищення ефективності судового 

захисту прав приватних осіб; належного функціонування публічної 

адміністрації; розвитку законотворчої сфери; належної підготовки майбутніх 

юристів; науково-дослідної діяльності. 

Акцентовано увагу на важливості узгодження термінології, що 

використовується в даній сфері, та обґрунтовано доцільність застосування 

категорії «соціальне право». Розкрито сутність та визначено місце соціального 

права в системі національного права. Встановлено, що соціальне право є 

галуззю права публічно-правової природи. 

З’ясовано поняття та сутність адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Здійснено відмежування даної 

категорії від поняття «механізм адміністративно-правового регулювання». 

Встановлено, що механізм адміністративно-правового регулювання дає 

відповідь на питання про те, яким чином його норми можуть діяти на рівні 

суспільних відносин, здійснюючи на них відповідний вплив, і є лише одним із 

елементів більш широкої за змістом категорії, якою виступає адміністративно-

правовий механізм реалізації концепції соціальної держави. 

 Визначено, що адміністративно-правовий механізм реалізації концепції 

соціальної держави має полісистемний характер, адже різновекторність 

завдань, які виконуються в названій сфері великою кількістю суб’єктів, що 
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володіють подекуди принципово різним правовим статусом, робить 

неможливим його нормативне забезпечення лише силами однієї галузі права. 

 Охарактеризовано юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави. Наголошено, що джерела 

адміністративного права є лише одним з елементів (хоча і найбільшим за 

змістом) системи юридичних регуляторів, який закладає основу для 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Решта елементів, будучи представленими Конституцією України, 

міжнародними юридичними актами, ратифікованими Україною, рішеннями 

Європейського суду з прав людини, надають даній системі завершеного 

вигляду. Здійснено аналіз формалізованих джерел соціального права та 

виявлено численні проблеми та недоліки, властиві сучасному стану 

нормативно-правового забезпечення соціально-правових відносин, які можуть 

бути вирішені виключно шляхом прийняття Соціального кодексу України. 

Визначено суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Основним суб’єктом адміністративно-

правового механізму названо публічну адміністрацію, яка для задоволення 

публічного інтересу в цій сфері за рахунок своїх публічно-владних 

повноважень скеровує власні зусилля на покращення процесу публічного 

управління в галузі соціального захисту; забезпечення прав на достатній 

життєвий рівень, у тому числі права на мінімальний розмір заробітної плати; на 

медичну та соціальну допомогу; на користування послугами соціальних служб; 

на справедливі, безпечні та здорові умови праці; на охорону материнства 

(насамперед, йдеться про таке право працюючих жінок); на отримання 

соціального житла. Запропоновано комплексне й системне оновлення всієї 

системи органів публічної адміністрації. 

Доведено доцільність або розширення компетенції Міністерства 

соціальної політики України в аспекті включення до його повноважень питань 

забезпечення права на достатній життєвий рівень, на медичну та соціальну 

допомогу, на користування послугами соціальних служб, або перейменування 
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його відповідно до наданих повноважень на Міністерство соціального захисту 

України. 

Обґрунтовано позицію, що за реалізацію соціальної політики повинно 

відповідати не профільне міністерство, а інші центральні та підпорядковані їм 

регіональні і місцеві органи влади, які й наділені конкретними повноваженнями 

для виконання такої функції. Окремо розглянуто категорію суб’єктів 

приватного соціального права. Зроблено акцент на вдосконаленні нормативно-

правової бази в частині детального закріплення процедури функціонування цих 

суб’єктів. 

Розкрито зміст інституту делегування повноважень у механізмі реалізації 

концепції соціальної держави. З’ясовано, що делегування повноважень у 

соціальній сфері може здійснюватися щодо як публічних, так і приватних 

суб’єктів, за умови, що увагу необхідно акцентувати на телеологічно-

засадничому, системно-предметному, функціональному, контрольно-

наглядовому аспектах такої правотворчості. Звернено увагу на відсутність 

базового законодавчого акта про делегування публічних функцій приватним 

особам та/або інституціям громадянського суспільства, незважаючи на 

існування публічного інтересу, інтерес у таких спільних публічно-приватних 

проектах з боку громадськості та сприятливі умови, пов’язані з посиленням 

останнім часом волонтерського руху в нашій державі. 

Окремо приділено увагу розгляду інституту соціального партнерства як 

суспільного явища, що найбільш вдало ілюструє механізм взаємовідносин 

держави із суб’єктами делегованих повноважень у соціальній сфері. 

Пропонується говорити про тристоронній характер соціального партнерства 

(трипартизм) стосовно взаємодії держави та приватного сектору на 

державному, галузевому та регіональному (локальному) рівнях, у тому числі 

шляхом делегування повноважень. Правові основи соціального партнерства 

передбачають першочергову роль держави в процесах соціального захисту, що 

не виключає шляху делегування нею своїх повноважень «згори вниз» як іншим 

встановленим законом публічним суб’єктам, так і приватному сектору. 
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Інструментами такого делегування в адміністративному праві постають 

нормативні акти, що організують процес взаємодії між указаними суб’єктами 

соціального партнерства; договори (задіюється інструмент концесії); модель 

«соціальної гармонії». Такий крок допоможе узгодити двосторонні механізми 

взаємодії між державою та приватним сектором із мотиваційним становищем 

усіх учасників відносин із соціального партнерства; створить інституціональні 

правові рамки для їх демократичної та прозорої співпраці; передбачить шляхи 

економічного зростання та підвищення ролі людського капіталу при вирішенні 

соціальних проблем.  

Визначено, що інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави є специфічним виявом загальної 

категорії «інструменти діяльності публічної адміністрації», яка виявляється в 

спеціальній сфері – сфері забезпечення реалізації концепції соціальної держави 

(нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори, акти-плани, 

акти-дії). При цьому аксіологічний вимір інструментів забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави обумовлює ефективність здійснення публічного 

управління в частині соціального захисту, надання соціальної допомоги та 

соціальних послуг. З одного боку, вони виступають механізмом, що обмежує 

діяльність держави, сприяючи розвитку приватної ініціативи та забезпечуючи 

соціальну справедливість і свободу (в цьому вимірі переважають нормативно-

правові інструменти); з іншого – за рахунок цих інструментів здійснюється 

розширення компетенції держави в кожному аспекті суспільного життя, в тому 

числі соціальному, через регулювання, таким чином мінімізуючи приватні 

ініціативи. 

Надано авторське визначення нормативного акта як інструмента 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Запропоновано прийняти Закон України «Про адміністративні договори» для 

оптимізації процедури застосування адміністративних актів; розширити перелік 

органів, які реалізують концепцію соціальної держави в частині планування для 

вдосконалення актів-планів; закріпити на нормативному рівні критерії 
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розмежування актів-дій та приватноправових інструментів діяльності публічної 

адміністрації. 

Указано, що адміністративно-правові відносини у сфері реалізації 

концепції соціальної держави необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу при 

здійсненні соціального захисту з надання безповоротних виплат (субвенцій, 

субсидій, дотацій, пільг і компенсацій) і надання відповідних соціальних 

послуг, а приватними є відносини з надання позик, кредитування та 

інвестування публічною адміністрацією чи іншими уповноваженими 

суб’єктами публічного чи приватного права. 

З’ясовано, що через публічні (адміністративно-правові) відносини в 

адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної держави 

розширюється природне конституційне право на соціальний захист, але при 

цьому до правового становища споживача соціальних послуг додаються ті 

соціальні блага, яких ця конкретна людина або не мала взагалі, або мала в 

обсязі, меншому за мінімальні соціальні стандарти, а приватні відносини дають 

змогу практично втілити природні права такої особи на отримання соціальної 

допомоги, яка відшкодовується потім державі. Орієнтиром при цьому постає 

спрямованість людської волі (формальний вимір) на отримання блага, 

задоволення конкретного інтересу (матеріальний вимір).  

Для повноцінного розмежування публічних і приватних відносин у сфері 

соціального захисту запропоновано враховувати особливості елементів цих 

правовідносин, домінуючі форми захисту та інтерес, який діє в цій галузі. При 

цьому досліджено існуючі теорії їх розмежування з урахуванням практики 

публічної адміністрації та адміністративних судів: теорію субординації (теорію 

влади-підпорядкування), яка застосовується для первинної детермінації 

статусу, особливостей реалізації компетенції публічної адміністрації, 

визначення правової природи спору (конфлікту) між учасниками 

адміністративних правовідносин, насамперед конкретною особою та державою 



416 
 

в особі її уповноважених органів; спеціально-правову теорію в частині того, що 

спочатку необхідно встановити, яка саме правова норма застосовується при 

здійсненні соціального захисту (це має бути чітко визначена конкретна правова 

норма), а потім перевірити, чи є вона публічно-правовою; багатоступеневу 

теорію для складних правовідносин, тобто таких, що обтяжені й публічними, й 

приватними елементами. 

Наголошено, що адміністративне судочинство необхідно тлумачити на 

основі прагматичного підходу з процедурно-функціональними елементами як 

суспільно важливу та таку, що має юридичне значення, діяльність 

адміністративних судів із розгляду та вирішення спорів у сфері соціального 

захисту та надання соціальних послуг. Показано, що запропоноване визначення 

орієнтується на прагматичні питання значення та важливості такого виду 

судочинства, функціональні параметри щодо практичної реалізації відповідної 

судової процедури. 

 Зазначено, що більшу частину проблем адміністративного судочинства 

як засобу захисту соціальних прав і свобод може зняти герменевтичний підхід, 

у якому передбачається спільність історичного, теологічного, філологічного та 

юридичного аспектів, що дає змогу пояснити значення різних нормативно-

правових форм і їх джерел з метою узгодження нормативних документів для 

вирішення нових юридичних казусів. 

Розроблено позицію щодо доцільності створення системи соціальних 

судів, основним призначенням яких в адміністративному процесі має стати 

вирішення конкретного соціального спору та переведення правовідносин із 

соціального захисту в ракурс правомірної площини взаємодії їх учасників між 

собою. 

Визначено, що інститут адміністративної відповідальності в соціальній 

сфері дає змогу через заходи адміністративного примусу приводити відносини 

із соціального захисту в стан рівноваги з урахуванням фундаментальних 

соціальних прав, свобод і законних інтересів споживачів соціальних послуг 

(антропоцентричне призначення адміністративної відповідальності). 
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Встановлено, що в соціальній сфері для настання адміністративної 

відповідальності необхідним є єдність фактичної, нормативної та 

процесуальної підстав.  

З’ясовано, що норми про склад проступків і стягнення, які підлягають 

застосуванню в разі вчинення деліктів, являють собою матеріальний бік 

адміністративної процедури притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за вчинені правопорушення в галузі соціального захисту, а 

процесуальний бік характеризує порядок притягнення її до відповідальності та 

забезпечення виконання накладеного на особу стягнення. Разом з тим значною 

проблемою в цьому плані є те, що на рівні доктрини, а тим паче 

правозастосовної практики, немає узгодженої позиції про перспективи 

законодавчої регламентації такого адміністративно-деліктного провадження. 

Конкретизовано, що в процесі реалізації матеріальної відповідальності 

держави як засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави мають 

бути задіяні три сторони: власне держава, посадова (службова) особа публічної 

адміністрації, суб’єкт публічного права. 

Досліджено евристику матеріальної відповідальності, до якої можуть бути 

притягнуті органи публічної адміністрації при реалізації концепції соціальної 

держави (перший шар), яка стосується формування зв’язків між публічним 

інтересом і потребами в соціальному захисті, діючою нормативною базою та 

практикою здійснення соціального захисту. Саме тому можливе переплетіння 

засадничих публічно-правових і приватноправових інструментів діяльності 

публічної адміністрації при реалізації концепції соціальної держави та відповідних 

форм і видів юридичної відповідальності. Показано, що в такий спосіб 

відбувається взаємодія держави та суб’єктів приватного права, органів публічної 

адміністрації між собою стосовно виконання ними своїх завдань. Другий шар 

відповідної матеріальної відповідальності зумовлений функціонально-

телеологічними виявами механізму реалізації концепції соціальної держави, а 

третій – орієнтацією держави на збалансування публічного та приватних 

соціальних інтересів щодо їх узгодження з ідеями суспільного добробуту, 
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соціальної справедливості та рівноваги.  

Запропоновано конкретні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на покращення адміністративно-правового забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні. Наголошено на необхідності 

впорядкування нормативної бази шляхом прийняття Адміністративно-

процедурного кодексу України та Соціального кодексу України. 

Аргументовано необхідність реформування Міністерства соціальної політики 

України та модернізації системи місцевого самоврядування. Запропоновано 

введення посади державного секретаря для розроблення шляхів практичного 

втілення ініціатив міністра в соціальній сфері, забезпечення верховенства 

права, законності та наступництва в діяльності всього Міністерства та 

утворення Державної інспекції із соціальних питань, що здійснюватиме 

контрольно-наглядові повноваження при реалізації всього спектру державної 

соціальної політики. Запропоновано для належного виконання концепції 

соціальної держави створити умови для перетворення Пенсійного фонду 

України на самоврядну неприбуткову організацію, що сприятиме встановленню 

партнерства між державою та громадянським суспільством, дозволить залучити 

більші кошти на реалізацію соціальної політики. Визначено шлях модернізації 

діючої в Україні системи фондів публічного права. Запропоновано прийняти 

закони України «Про адміністративні договори», «Про соціальну 

відповідальність у державно-приватному секторі». Наголошено на необхідності 

створення в межах адміністративної юрисдикції соціальних судів. 
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Державний бюджет України на 2003 рік» (справа про соціальний захист 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів) від 17 березня 

2004 р. № 7-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Т. 1. – 

С. 208. – Ст. 763. 

557. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень ст.ст. 44, 47, 78, 80 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2004 рік» та конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень ч. 2, 3, 4 ст. 78 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2004 рік» (справа про зупинення дії або обмеження пільг, 

компенсацій і гарантій) від 1 грудня 2004 р. № 20-рп/2004 // Офіційний вісник 

України. – 2004. – № 50. – С. 75. – Ст. 3289. 

558. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень ст. ст. 29, 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 

ст. 66, п. п. 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст. 71, 

ст. ст. 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 липня 2007 р. № 6-



479 
 

рп/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – С. 138. – Ст. 2132. 

559. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень ст. 65 розділу I, п. п. 61, 62, 63, 66 

розділу II, п. 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 

2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 

101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень ст. 67 розділу I, п. п. 1–4, 6–22, 24–100 розділу II 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту 

закону про Державний бюджет України) від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008 

// Офіційний вісник України. – 2008. – № 38. – С. 22. – Ст. 1272. 

560. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із 

соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 р. № 19–рп/2010 // Офіційний 

вісник України. – 2010. – № 72. – С. 25. – Ст. 2582. 

561. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень п. 2 ч. 1 ст. 49, другого речення ст. 51 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 7 

жовтня 2009 р. № 25-рп/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 82. – 

С. 52. – Ст. 2792. 

562. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

третього, четвертого п. 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» й офіційного 

тлумачення положення ч. 3 ст. 11 Закону України «Про статус суддів» (справа 



480 
 

про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) від 11 жовтня 

2005 р. № 8-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 42. – С. 95. – 

Ст. 2662. 

563. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень ч. 1, 2 ст. 2 Закону України «Про розмір 

внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) 

від 17 березня 2005 р. № 1-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – 

№ 13. – С. 290. – Ст. 673. 

564. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 і 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) першого речення п. 2 розділу II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 14 червня 

2007 р. № 3-рп/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – С. 111. – 

Ст. 1990. 

565. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства фінансів 

України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6 ст. 22 Закону України 

«Про міліцію» та ч. 7 ст. 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа 

щодо права на пільги) від 6 липня 1999 р. № 8-рп/99 // Офіційний вісник 

України. – 1999. – № 25. – С. 177. 

566. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень ч. 3, 4 ст. 59 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2003 рік» (справа про соціальний захист 
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