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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняного соціального 

законодавства характеризується наявністю численних проблем. Науковцями 

відзначаються застарілість багатьох норм чинного соціального законодавства, 

велика кількість законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів 

соціального законодавства, невідповідність соціального законодавства 

України соціальному законодавству Європейського Союзу. При цьому 

систематизація соціального законодавства України розглядається як найбільш 

ефективний спосіб їх вирішення. За часів незалежності в Україні було 

проведено декілька масштабних реформ нормативно-правового регулювання 

сфери соціального захисту населення, які суттєво вплинули на розвиток усього 

національного соціального законодавства. Проте проблеми систематизації 

соціального законодавства України так і залишились невирішеними. 

Систематизація соціального законодавства до цього часу розглядається у 

контексті перспективи, а не її поточної реалізації. 

Актуальність дослідження теоретичних та практичних проблем 

систематизації соціального законодавства в Україні обумовлена існуванням 

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

соціального законодавства так і не було проведено. Усі попередні спроби 

систематизації соціального законодавства зазнали невдачі передусім тому, що 

розроблені проекти Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013, 

Пенсійного кодексу України № 4290 від 16.07.2014 та Страхового кодексу 

України №7345 від 11.04.2005 були проблемними і не могли вирішити 

поставлених перед законодавцем задач. Тому наступна спроба систематизації 

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

посприяти і наукове забезпечення даного процесу. 

Отже, систематизація соціального законодавства в умовах євроінтеграції 

України повинна стати чітко спланованим процесом, кожен із етапів якого має 

здійснюватись на основі принципу верховенства права та європейських 

соціальних стандартів. Також систематизація соціального законодавства 

України має враховувати динаміку розвитку суспільних відносин у нашій 

державі та в результаті вирішити протиріччя, колізії, повторення, прогалини, 

неузгодженості, неясність, складність раніше прийнятих правових актів. Уся 

юридична інформація, закріплена в актах соціального законодавства, потребує 

визначеності й організованості, зручності у практичному використанні. 

Вирішення зазначених проблем – складний процес, проте діяльність 

законодавця щодо систематизації соціального законодавства є дійсно 

необхідною в умовах розвитку України як сучасної, правової, соціальної, 

демократичної європейської держави, у якій здійснюється становлення 

громадянського суспільства. Саме тому дослідження питань, розкритих у 

дисертаційній роботі, на сьогодні має важливе теоретичне і практичне 

значення. 
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Проблематика форм систематизації національного соціального 

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

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

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

В.В. Волинець, О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, Л.П. Грузінова, О.А. Губська, 

І.В. Дашутін, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. 

Кучма, С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. 

Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 

Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Проте варто враховувати, що праці 

даних авторів не присвячувались безпосередньо теоретичним та практичним 

проблемам систематизації соціального законодавства в Україні. У них 

аналізувались проблеми, існування яких обумовлює необхідність 

систематизації соціального законодавства України, а також ті, які не 

дозволили здійснити систематизацію соціального законодавства України під 

час попередніх спроб законодавця. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

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

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

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

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

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

31грудня 2018 р., «Розробка системного вчення про основні права людини з 

метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті 

розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), яка досліджується 

на юридичному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2021 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

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

підходів учених у галузі права соціального забезпечення та інших галузей 

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

практики їх реалізації розробити теоретико-практичних пропозицій та 

рекомендацій щодо оптимізації  систематизації соціального законодавства в 

Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 
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− охарактеризувати сутність, значення та ознаки систематизації 

соціального законодавства; 

− визначити періодизацію ґенезису систематизації соціального 

законодавства; 

− дослідити зміст форм систематизації соціального законодавства; 

− з'ясувати сутність та зміст кодифікації соціального законодавства; 

− розкрити завдання та функції кодифікації соціального законодавства; 

− конкретизувати особливості діяльності суб’єктів кодифікації 

соціального законодавства; 

− виокремити ознаки інкорпорації соціального законодавства; 

− виділити спільні та відмінні риси інкорпорації та інших форм 

систематизації соціального законодавства; 

− сформулювати значення консолідації соціального законодавства; 

− виокремити тенденції подальшого розвитку систематизації соціального 

законодавства; 

− розробити конкретні пропозиції щодо вирішення теоретичних та 

практичних проблем систематизації соціального законодавства. 

− проаналізувати напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

щодо систематизації соціального законодавства. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

систематизації національного законодавства. 

Предметом дослідження є форми систематизації соціального 

законодавства в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу сформульовано 

авторське визначення фундаментальних термінів у досліджуваній царині, 

зокрема визначено поняття: «систематизація соціального законодавства», 

«консолідація соціального законодавства», «кодифікація соціального 

законодавства», «інкорпорація соціального законодавства», «облік 

соціального законодавства» (розділи 1–4). Порівняльно-правовий метод 

використано під час аналізу спільних та відмінних рис форм систематизації 

соціального законодавства (підрозділ 3.2), характеристики співвідношення 

тенденцій подальшого розвитку систематизації соціального законодавства 

та напрямів удосконалення систематизації соціального законодавства 

(підрозділи 4.1-4.2), формулювання напрямів запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду щодо систематизації соціального законодавства 

(підрозділ 4.3). Методи класифікації, групування, системно-структурний, 

системно-функціональний застосовано під час узагальнення класифікації 

завдань і функцій систематизації соціального законодавства (підрозділ 2.2). 

За допомогою спеціально-юридичного і статистичного методів встановлено 

теоретичні та практичні проблеми систематизації соціального законодавства 

(підрозділ 4.2). У свою чергу, структурно-логічний метод використовувався 
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для визначення можливостей усунення окреслених проблем та оптимізації 

систематизації соціального законодавства (розділ 4). 

Емпіричну базу дослідження становлять наукові праці вчених з різних 

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

соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, інших 

галузевих правових наук, які стосуються характеристики сутності та 

особливостей реалізації соціальних прав людини й громадянина. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

критичному аналізі норм Конституції України, Закону України «Про 

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

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

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Кодексу законів про 

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

також відповідних проєктів нормативно-правових актів. 

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації соціальних прав людини й громадянина, аналітичні статті, 

довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний досвід роботи в 

органах державної служби. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки права соціального забезпечення дослідити теоретичні та практичні 

основи систематизації соціального законодавства та розробити концептуальні 

шляхи подальшого розвитку форма систематизації соціального законодавства. 

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські 

основні положення, що виносяться на захист і які містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

− аргументовано, що cистематизація соціального законодавства – 

логічно передбачуваний, формально виражений, закріплений на 

законодавчому рівні результат інтеграційної, послідовної діяльності суб’єктів, 

наділених владними повноваженнями щодо соціального забезпечення, або ж 

зацікавлених суб’єктів здійснення соціального забезпечення щодо 

встановлення гармонійної системи соціального законодавства за допомогою 

згрупування нормативно-правових актів різної юридичної сили з метою 

встановлення ефективного й дієвого законодавства, що відповідає суспільним 

потребам та актуальним суспільним відносинам щодо соціального 

забезпечення; 

– узагальнено перелік основних тенденцій подальшого розвитку 

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

кодифікація окремих підгалузей соціального законодавства. Дана тенденція 

передбачає можливість прийняття в Україні кількох кодифікованих 

нормативно-правових актів соціального законодавства, кожен із яких 

урегулює окрему організаційно-правову форму соціального забезпечення; 2) 
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прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

соціального захисту населення (у науковій літературі розглядаються різні 

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

України, Кодекс України про соціальний захист чи Кодекс України про 

соціальний захист).  Цей напрям передбачає прийняття в Україні єдиного 

нормативно-правового акта, покликаного урегульовувати питання соціального 

захисту населення України та соціальних послуг; 3) інкорпорація соціального 

законодавства. Такий напрям подальшого розвитку соціального законодавства 

передбачає зведення нормативно-правових актів соціального законодавства у 

збірники без зміни їх змісту; 

− доведено, що інкорпорація соціального законодавства – це один із 

видів форми систематизації, що полягає у створенні зацікавленими суб’єктами 

наукової діяльності або правовідносин із соціального забезпечення 

гармонійної, логічно структурованої та формалізованої конструкції із 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини щодо надання 

соціальних послуг населенню, соціальної допомоги матеріального характеру 

суб’єктам, які належать до соціально незахищених верств населення, а також 

матеріального й правового забезпечення осіб, стосовно яких настав соціальний 

ризик, задля виокремлення помилок у законодавстві, стимулювання наукових 

пошуків їх подолання, створення бази для подальшої кодифікації з метою 

удосконалення правового забезпечення та регулювання даних відносин; 

– встановлено комплекс теоретичних проблем систематизації 

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

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

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

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення; 3) термінологічні розбіжності чинного соціального законодавства 

України; 

− визначено шляхи вирішення та зміст головних практичних проблем 

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

невдалі попередні спроби систематизації соціального законодавства України, 

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

правових актів соціального законодавства України, що може в майбутньому 

ускладнити його систематизацію; 

− обґрунтовано визначення поняття «функції кодифікації соціального 

законодавства України». Під ним варто розуміти основоположні напрями 

впливу процесу кодифікації як форми систематизації законодавства на 

суспільні відносини, які виникають, змінюються та припиняються в галузі 

соціального забезпечення, за допомогою упорядкування, оновлення та зміни 

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

що відображає зовнішні властивості та характеристики такої нормотворчої 

діяльності компетентних суб’єктів публічної влади держави; 

− сформульовано тлумачення поняття «кодифікація соціального 

законодавства» – це закріплений на рівні закону офіційний результат 
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діяльності Верховної Ради України щодо створення уніфікованого, 

інноваційного, гармонійного законодавчого акта щодо соціального 

забезпечення шляхом застосування результатів попередніх форм 

систематизації, аналізу суспільних відносин між суб’єктами здійснення 

соціального забезпечення стосовно надання соціальних послуг населенню, 

соціальної допомоги матеріального характеру суб’єктам, що відносяться до 

соціально незахищених верств населення, а також  матеріального й правового 

забезпечення осіб, щодо яких настав соціальний ризик, задля подолання 

проблем у законодавстві, згрупування, встановлення нових, надання 

абстрактного характеру правовим нормам з метою встановлення ефективного 

й дієвого законодавства, що відповідає суспільним потребам та актуальним 

суспільним відносинам у сфері соціального забезпечення; 

удосконалено: 

− характеристику генезису систематизації соціального законодавства на 

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

зародження правового регулювання соціального забезпечення (Х ст. – до 

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

українських землях у складі Російської імперії (від початку XVIIІ ст. – до 1917 

року); 3) період формування соціального законодавства на українських землях 

у складі СРСР (1917-1991 рр.); 4) період формування соціального 

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

− підхід до розуміння консолідації соціального законодавства як форми 

систематизації законодавства, яка полягає у формуванні нового нормативно-

правового акта у сфері нормативної регламентації відносин соціального 

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

проведенням доопрацювання, заповненням прогалин та подоланням недоліків 

юридичної техніки, побудовою чіткої та зручної структури для забезпечення 

практичної зручності у правозастосовній діяльності; 

− аналіз змісту особливостей участі народу в кодифікації соціального 

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

реалізації інституту безпосередньої демократії – всеукраїнського 

референдуму; 2) має колегіальний характер участі в такому волевиявленні; 3)  

прийняття відповідного кодифікованого закону регламентується Конституцією 

України та актом спеціального законодавства – Законом України «Про 

всеукраїнський референдум»; 4) характеризується досить тривалою, складною 

та дорогою процедурою; 5)  кодифікований акт, прийнятий за результатами 

всеукраїнського референдуму, має обов’язковий характер; 6) потребує 

залучення інших осіб для підготовки проекту кодифікованого законодавчого 

акта з питань соціального забезпечення для його ухвалення українським 

народом; 

– обґрунтування змісту сучасних концепцій розуміння системи суб’єктів 

кодифікації соціального законодавства України, які можна поділено на три 

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

характер, тому до числа суб’єктів кодифікації належать лише органи 
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державної влади); 2) «широкі» концепції (кодифікація може мати як 

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

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

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

створені (постійно або ж тимчасово) для такого процесу); 

− деталізацію специфіки участі Верховної Ради України в кодифікації 

соціального законодавства України, яка характеризується наступним: 1) є 

єдиним органом представницької демократії в Україні, який уповноважений 

приймати кодифіковані законодавчі нормативно-правові акти з питань 

соціального забезпечення; 2) його діяльності притаманний колективний 

характер; 3) має значні ресурси для підготовки проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення (апарат, 

допоміжні та консультативні органи, може залучати представників наукових 

установ, профільних начальних закладів, достатні фінансові та організаційні 

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

суспільних відносин; 5) законодавчий характер кодифікованих актів, 

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

прийнятого парламентом кодифікованого законодавчого акта у сфері 

соціального забезпечення; 

− порівняльно-правовий аналіз інкорпорації та консолідації соціального 

законодавства. Серед спільних рис визначено такі: 1) незмінність змісту; 2) 

предметність; 3) необхідність обліку. До відмінностей віднесено такі: 1) 

різнофункціональність; 2) юридичну силу; 3) множинність суб’єктів; 

− характеристику сутності особливостей участі Президента України в 

процесі кодифікації соціального законодавства України: 1) реалізує свої 

повноваження на виконання положень Конституції України щодо 

гарантування дотримання вимог Основного Закону України в частині 

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

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

законодавчої ініціативи) та пасивної (підписання прийнятого парламентом 

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

участі в процесі кодифікації; 4) можливість ініціювання прийняття 

кодифікованого законопроекту у сфері соціального забезпечення як 

невідкладного, що обумовлює його першочерговий розгляд; 5) наявність права 

на створення консультативно-дорадчих органів з метою ефективної та якісної 

підготовки проектів кодифікаційних актів у досліджуваній сфері суспільних 

відносин; 

дістали розвитку надалі: 

− обґрунтування сутності обліку соціального законодавства як форми 

систематизації, яка характеризується тим, що забезпечує упорядкування 

чинних нормативно-правових актів у сфері нормативної регламентації 

відносин соціального забезпечення в Україні з метою створення чіткої, 

зрозумілої та зручної системи у вказаній галузі суспільного життя; 
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– теоретичні напрацювання щодо деталізації кодифікації соціального 

законодавства як форми систематизації законодавства, яка регулює відносини 

соціального забезпечення в Україні, що полягає у прийнятті уповноваженим 

суб’єктом кодифікованого нормативно-правового акта або декількох 

кодифікованих нормативно-правових актів, який (які) регламентує 

(регламентують) певну сферу суспільних відносин щодо соціального 

забезпечення фізичних осіб в Україні; 

– деталізація змісту розподілу суб’єктів кодифікації соціального 

законодавства України за критерієм характеру участі, відповідно до якого їх 

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

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

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

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

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

України; 

– характеристика інкорпорації соціального законодавства як однієї із 

тенденцій систематизації соціального законодавства в Україні, що 

вирізняється наступними особливостями: 1) може стати початковим етапом 

кодифікації соціального законодавства України; 2) характеризується 

незначним досвідом законодавця в офіційному її проведенні; 3) проведення 

інкорпорації не передбачає внесення змін до чинного соціального 

законодавства України; 

– наукова позиція, що значення консолідації соціального законодавства 

полягає у можливості зменшення нагромадження законодавчого масиву, що 

проявляється у множинності законодавчих актів, усуненні неузгодженостей, 

колізій та дублювань між приписами нормативних актів, скасуванні архаїчних 

норм, шляхом прийняття нового, структурованого нормативно-правового акта 

з метою належного регулювання окремого виду правовідносин; 

– формулювання напрямів запозичення зарубіжного досвіду щодо 

систематизації соціального законодавства: 1) часткова кодифікація 

соціального законодавства на основі болгарської моделі систематизації 

соціального законодавства; 2) повна кодифікація соціального законодавства 

України на основі франко-німецької моделі систематизації соціального 

законодавства; 3) інкорпорація соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства; 

– аргументація, що аналіз наукової літератури засвідчив наявність трьох 

концепцій, у відповідності з якими прихильники тенденції до кодифікації 

підгалузей соціального законодавства вбачають її реалізацію таким чином: 1) 

одні вчені пропонують прийняти кодифікований нормативно-правовий акт у 

одній із підгалузей соціального захисту; 2) інші вчені вважають необхідним 

прийняття двох кодифікованих нормативно-правових актів; 3) існують і 

науковці, які пропонують прийняти декілька кодифікованих нормативно-

правових актів у різних галузях соціального забезпечення. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 

бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці права 

соціального забезпечення щодо системних знань про теоретично-практичні 

проблеми систематизації соціального законодавства в Україні; 

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

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

соціальних прав людини й громадянина; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин щодо систематизації 

соціального законодавства в Україні; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Право 

соціального забезпечення», «Проблеми соціального забезпечення України», у 

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі 

підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

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

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

2017 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 року), «Актуальні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25–

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

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

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

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

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 15 статтях, опублікованих у 

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

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

конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

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

джерел складається із 368 найменувань і займає 40 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика державних 

службовців як об’єкта соціального захисту» складається з чотирьох 

підрозділів та присвячений визначенню фундаментальних основ правового 

статусу державного службовця як об’єкта соціального захисту, а також 

з’ясуванню проблем класифікації державних службовців у зазначеному 

контексті. 

У підрозділі 1.1 «Місце та особливості державних службовців серед 

інших об’єктів соціального захисту» відзначено, що систематизація 

соціального законодавства України повинна мати на меті уніфікацію та 

спрощення нормативно-правового регулювання досліджуваної сфери 

суспільних відносин з одночасним підвищенням якості нормативних приписів, 

їх чіткості та зрозумілості для учасників відповідного правовідношення, що в 

кінцевому рахунку сприятиме належному виконанню соціальної функції 

державою та реальному забезпеченню реалізації соціальних прав громадян на 

території України. 

Офіційний та неофіційний характер систематизації чітко 

розмежовуються за формами (видами). Наприклад, з урахуванням того, що 

законодавством України прийняття нових законодавчих актів (до числа яких 

належать консолідовані та кодифіковані законодавчі акти) віднесено до 

виключної компетенції Верховної Ради України, то така діяльність по 

систематизації соціального законодавства має офіційний характер і полягає у 

прийнятті нового нормативно-правового акта, який є обов’язковим до 

виконання. Щодо інших форм (видів) систематизації законодавства, то вони 

можуть мати і офіційний, і неофіційний характер.  

Постійна мінливість суспільного життя, розвиток законодавства тощо 

потребує систематичного оновлення правових норм, яке має здійснюватися за 

допомогою систематизації, котра полягає у перегляді правових норм: 

визначення ступня їх актуальності, вилучення застарілих приписів, 

запровадження нових норм, удосконалення вже діючих положень та інше. У 

контексті соціального законодавства наведене відіграє важливу роль з огляду 



11 

на кількість нормативно-правових актів із відповідних питань, внесення до них 

постійних змін та доповнень. 

Результатом систематизації є створення збірника соціального 

законодавства за певним системоутворюючим критерієм (алфавітом, роком 

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

або створення консолідованого чи кодифікованого нормативно-правового 

акта. 

Отже, сучасний стан нормативно-правового регулювання суспільних 

відносин у сфері соціального забезпечення в Україні характеризується 

відсутністю будь-якої систематизації законодавства, а розпорошеність 

нормативно-правової бази, з одного боку, зумовлює необхідність оперативного 

проведення систематизації, а з іншого – істотним чином ускладнює здійснення 

відповідного виду діяльності з упорядкування нормативних приписів. 

У підрозділі 1.2 «Поняття державного службовця як об’єкта 

соціального захисту» підкреслено, що вивчення історичного розвитку 

соціального законодавства на теренах сучасної України свідчить, що воно 

почало формуватися з появою державності, а саме від моменту виникнення 

Київської Русі. Протягом століть відповідне законодавство зазнавало істотних 

трансформацій, які характеризувалися як піднесенням, так і занепадом 

процесів систематизації досліджуваної нормативно-правової бази.  

 Особливостями систематизації законодавства на першому історичному 

етапі (зародження правового регулювання соціального забезпечення (Х 

століття – початок XVIIІ століття)) є: 1) регулювання суспільних відносин у 

сфері соціального забезпечення окремими правовими джерелами 

(міжнародними договорами, збірниками законодавства тощо) та владними 

рішеннями правителів на тому або іншому рівні; 2) істотна обмеженість форм 

соціального забезпечення; 3) соціальне законодавство представлене у виді 

окремих правових норм; 4) відсутність складних форм (видів) систематизації 

соціального законодавства – консолідації та кодифікації. 

Особливостями другого етапу систематизації соціального законодавства 

(формування соціального законодавства на українських землях у складі 

Російської імперії (початок XVIIІ століття – 1917 рік)) є наступні: 1) зростання 

кількості нормативно-правових актів з питань соціального забезпечення 

населення; 2) поява фабрик та робітників, що зумовило появу фабричного 

законодавства, яке також передбачало їх соціальне забезпечення; 

3) запровадження обов’язково страхування для робітників; 4) здійснення 

систематизації у виді обліку законодавства, як правило, неофіційного 

характеру. 

Особливостями третього етапу систематизації соціального законодавства 

(формування соціального законодавства на українських землях у складі СРСР 

(1917-1991 роки)) є такі: 1) відмова від царської системи соціального 

забезпечення; 2) створення широкої системи нормативно-правових актів щодо 

соціального забезпечення різних категорій громадян; 3) формування 

спеціального соціального законодавства щодо забезпечення окремих категорій 
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громадян (ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ветеранів Другої світової війни тощо); 

4) проведення обліку законодавства шляхом видання різноманітних 

друкованих збірників соціального законодавства в СРСР та УРСР). 

Обґрунтовано, що особливостями четвертого етапу (період формування 

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

є: 1) відхід від радянської системи соціального забезпечення та запровадження 

нових правових інститутів; 2) істотне збільшення кількості нормативно-

правових актів у сфері соціального забезпечення; 3) гармонізація вітчизняного 

соціального законодавства із законодавством Європейського Союзу; 4) 

проведення систематизації соціального законодавства у виді збірників (в тому 

числі й електронних); 5) розробка проектів кодифікованих нормативно-

правових актів з питань соціального забезпечення.  

Констатовано, що періодизація систематизації вітчизняного соціального 

законодавства збігається з розвитком державності на теренах нашої держави. 

Аналіз досліджуваної проблематики дозволяє зробити висновок, що на 

сьогодні відповідна діяльність є незавершеною, а тому у майбутньому має 

бути проведена систематизація відповідного законодавства у формі його 

кодифікації, забезпечений розвиток електронних обліків та збірників такого 

законодавства. 

У підрозділі 1.3 «Особливості правового статусу державного 

службовця як об’єкта соціального захисту» зазначено, що особливостями 

обліку соціального законодавства як форми систематизації соціального 

законодавства є наступні: 1) здійснюється як загальними (будь-які фізичні та 

юридичні особи), так і спеціальними суб’єктами (органи державної влади 

України); 2) у результаті обліку створюються інформаційні бази даних 

нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення; 3) є 

передумовою для здійснення інших видів систематизації соціального 

законодавства; 4) здійснюється у довільній формі; 5) стосується всіх без 

винятку підгалузей (інститутів) права соціального забезпечення. Під такою 

формою систематизації законодавства, як облік, слід розуміти його збирання, 

фіксацію та підтримання в актуальному для зберігання і застосування стані. 

Тобто вказаний вид дає змогу здійснювати швидкий пошук необхідної норми, 

оперативно вносити зміни до нормативних приписів, що й обумовлює 

зручність користування нормативно-правовою базою. В умовах сучасного 

розвитку інформаційних технологій, запровадження «електронного суду» та 

інших систем саме  електронний облік законодавства набуває найбільшого 

значення. Наведене пояснюється й тим, що використання електронних баз 

законодавства є зручним при підготовці різного роду правових документів 

(заяв, скарг, листів, рішень, наказів. 

Особливостями кодифікації соціального законодавства як форми 

систематизації законодавства є: 1) здійснюється спеціальними суб’єктами – 

органами державної влади України; 2) здійснюється за встановленою 

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

результаті кодифікації приймається нормативно-правовий акт з питань 
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регулювання сфери соціального забезпечення; 5) регулює певну сферу 

суспільних відносин: галузь, підгалузь або інститут права соціального 

забезпечення. 

Розділ 2 «Концептуальні основи соціального захисту державних 

службовців в Україні» складається з чотирьох підрозділів та присвячений 

аналізу структури концептуальних основ соціального захисту державних 

службовців, мети, завдань, функцій, принципів та рівнів соціального захисту 

державних службовців. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та структура концептуальних основ 

соціального захисту державних службовців» акцентовано увагу на тому, що 

актуальність вивчення проблем кодифікації соціального законодавства 

обумовлюється стрімким розвитком відповідної нормативно-правової бази з 

початком періоду незалежності нашої держави. Так, за час становлення 

самостійної України відбулося зростання кількості нормативно-правових актів 

на законодавчому та підзаконному рівні у сфері правового регулювання 

відносин соціального забезпечення, Україна також ратифікувала численні 

міжнародні договори з питань соціального забезпечення тощо. Окрім того, 

виникли численні об’єктивні чинники, які зумовили необхідність істотного 

розширення соціального законодавства, наприклад, поява внутрішньо 

переміщених осіб (вимушених переселенців) в результаті анексії Автономної 

Республіки Крим та окупації частини території Донецької та Луганської 

областей, зростання кількості учасників бойових дій (учасників 

антитерористичної операції на Сході України). 

Відзначено, що кодифікація соціального законодавства України має 

здійснюватися з урахуванням як наявних доктринальних здобутків теорії 

держави і права, так і права соціального забезпечення, а також традицій 

законотворчого процесу, юридичної техніки у вітчизняній правотворчій 

практиці. 

З’ясовано, що змістом кодифікації соціального законодавства України є 

діяльність компетентних суб’єктів державної влади України щодо проведення 

систематизації всіх нормативно-правових актів, норми яких регулюють 

відносини соціального забезпечення в нашій державі у формі кодифікації, що 

об’єднані в один або кілька нормативних документів (які є частинами 

цілісного нормативного документа), який являє собою кодифікований 

законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та ефективність 

нормативної регламентації суспільних відносин, які охоплюються предметом 

права соціального забезпечення. 

У підрозділі 2.2 «Мета та принципи соціального захисту державних 

службовців» підкреслено, що з урахуванням того, що в Основному Законі 

нашої держави закріплений принцип соціальної держави, а також визначені 

окремі соціальні права людини, завданням кодифікації соціального 

законодавства України є деталізація та розвиток соціальних прав і закріплення 

механізму їх практичної реалізації та унеможливлення випадків порушення з 

боку держави або інших суб’єктів відповідних суспільних правовідносин.  
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Правотворча функція полягає в тому, що під час кодифікації 

законодавства відбувається оновлення правових приписів у сфері соціального 

забезпечення, а саме: розробка нових правових норм, вилучення застарілих 

нормативних приписів, а також зміна вже наявних. Таким чином, кодифікація 

соціального законодавства пов’язана з формуванням (творенням) права в його 

об’єктивному значенні – як системи правових норм, які регулюють певне коло 

суспільних відносин. 

Модернізуюча функція зводиться до того, що у процесі кодифікації 

відбувається оновлення нормативних приписів: архаїчні положення 

вилучаються, наявні оптимізуються шляхом усунення прогалин, технічних 

помилок тощо, а також запроваджуються новели в правовій регламентації. 

Відповідна функція зумовлена тим, що суспільне життя, в тому числі й у сфері 

соціального забезпечення, постійно змінюється, що вимагає адаптації 

нормативних приписів до реалій сьогодення, а тому є потреба в постійному 

вдосконаленні правових норм у межах тієї або іншої галузі національного 

законодавства. 

Стабілізуюча функція полягає в тому, що у процесі кодифікації 

відбувається упорядкування правових норм, визначається чітка ієрархічна 

система нормативно-правового регулювання певного кола суспільних 

відносин законодавчими й підзаконними актами. 

Спрямовуюча функція зводиться до того, що в результаті кодифікації 

запроваджуються кодифіковані нормативно-правові акти, які є провідними 

нормативними документами у певній сфері суспільних відносин й 

зумовлюють як подальший розвиток законодавства на підзаконному рівні, так 

і прогнозування розвитку тих або інших правових категорій. Тобто 

кодифікація закладає головні принципи регулювання суспільних відносин, 

запроваджує нові правові інститути та вилучає застарілі, що, власне, й 

визначає напрям трансформації законодавства. 

У підрозділі 2.3 «Завдання та функції соціального захисту державних 

службовців» надано авторське трактування правової категорії «система 

суб’єктів кодифікації соціального законодавства України». На думку автора, 

це відносно відокремлена група суб’єктів публічного права, які наділені 

відповідно до Конституції та законів України повноваженнями щодо участі в 

правотворчому процесі, що, серед іншого, включає й проведення кодифікації 

норм чинного законодавства України у сфері нормативної регламентації 

суспільних відносин стосовно соціального забезпечення на території України з 

метою прийняття одного або кількох кодифікованих нормативно-правових 

актів. 

Аргументовано, що до числа суб’єктів системи кодифікації соціального 

законодавства України належать: Український народ; Верховна Рада України; 

Президент України; Кабінет Міністрів України та інші органи центральної 

виконавчої влади; народні депутати України.  

Обґрунтовано, що участь Кабінету Міністрів України та інших органів 

центральної виконавчої влади в кодифікації соціального законодавства 
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України характеризується такими рисами: 1) має колегіальний характер; 

2) характеризується наявністю у Кабінету Міністрів України права 

законодавчої ініціативи, в тому числі щодо кодифікованих нормативно-

правових актів з питань соціального забезпечення; 3) має можливість 

реалізації підзаконної кодифікації правових норм спільного з іншими 

органами центральної виконавчої влади. 

Розділ 3 «Зміст соціального захисту державних службовців в 

Україні» складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню 

напрямів, форм, засобів та методів соціального захисту державних службовців 

в Україні, а також характеристиці складових елементів механізму правового 

забезпечення соціального захисту державних службовців. 

У підрозділі 3.1 «Напрями та форми соціального захисту державних 

службовців в Україні» вказано, що інкорпорація – найменш складна форма 

систематизації, водночас вона важлива як її базовий, вихідний елемент. Саме 

інкорпорація дозволяє зрозуміти, який стан сучасного національного 

соціального законодавства. На основі матеріалів, зібраних у ході інкорпорації, 

можливо зробити висновок про недоліки та позитивні риси такого 

законодавства та надалі вдосконалювати його. 

Важливо, щоб між нормативно-правовими актами існував правовий 

логічний взаємозв’язок, особливо щодо соціального забезпечення, 

законодавство якого є різноманітним та часто у ньому відсутні зв’язки між 

різними законами і підзаконними актами. Тобто інкорпорація, у першу чергу, 

допоможе виявити дублювання термінів або ж використання різних термінів 

для позначення одного й того ж поняття. Крім того, саме інкорпорація здатна 

виявити прогалини, які є недопустимими для соціального забезпечення, 

оскільки часто не можуть бути подолані за допомогою аналогії права чи 

закону через унікальність суспільних відносин. Отже, саме в даному контексті 

розкривається суть інкорпорації як мінімальної кодифікації, коли вона може 

бути одним із перших етапів у розробці нового законодавства.  

Саме інкорпорація допомагає на основі її результатів порівняти правові 

норми національного й міжнародного законодавства. Так, міжнародні 

стандарти можуть безпосередньо впливати на кодифікацію, де суть правових 

норм може змінюватись. Якщо ж говорити про інкорпорацію, то ніяких змін 

змісту не відбувається, а отже, й вплив здійснюється на соціальному, а не 

правовому рівні. Водночас інкорпорація соціального законодавства може 

об’єднувати акти не лише чинних редакцій, корисними для певних суб’єктів 

права можуть стати й збірки історичних законодавчих актів, що відображають 

певний етап їх розвитку. Сама ж сутність щодо інформаційного значення 

інкорпорації законодавства визначена правильно, оскільки в будь-якому разі 

суб’єкт, досліджуючи певну тему або ж ознайомлюючись із нею, отримує 

інформацію. 

Виявлено, що у контексті соціального законодавства інкорпорація слугує 

виконанню декількох основних завдань, які, у свою чергу, й розкривають її 

інформаційну сторону. Так, інкорпорація законодавства допомагає особам 
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дізнатись про свої права й свободи. Це можуть бути як працівники, що 

перебувають у трудових відносинах та для яких соціальне забезпечення поки 

що неактуальне, так і особи, що, власне, його потребують. Важливо, щоб особа 

була повідомлена про власні права й можливості, оскільки часто вони не 

реалізуються саме через непоінформованість особи про їх існування. Крім 

того, відсутність знань може спричинити й порушення їх прав з боку 

роботодавців або ж державних службовців.  

Також інкорпорація законодавства може використовуватись на різних 

підприємствах, в органах публічної влади задля встановлення належного 

порядку його реалізації. Однією із особливостей соціального законодавства є 

великий масив нормативно-правових актів, що стосуються різних суб’єктів 

права. Відповідно, для того, щоб надати коректну інформацію, якісну послугу 

або ж встановити належні умови праці, необхідно володіти достовірною 

інформацією, задля чого і використовують збірники. 

Зокрема, оскільки сучасне українське законодавство має тенденцію до 

змін, то для забезпечення умов реалізації новел необхідним є створення 

можливостей для ознайомлення із ними. Саме інкорпоративні збірники, що 

створені за критерієм чинності й предметності, слугують виконанню даного 

завдання, так як вони надають змогу оперативно змінювати суспільні 

відносини згідно з новими вимогами, а також визначають спосіб поведінки, що 

є правомірним на даний момент. Інкорпорація не змінює сам зміст норми, а 

лише вдосконалює подачу, що є зручною для повсякденного використання. 

У підрозділі 3.2 «Засоби та методи соціального захисту державних 

службовців в Україні» відзначено, що інкорпорація є ширшим поняттям за 

консолідацію. Відповідно, саме остання повинна відповідати усім ознакам 

інкорпорації та не може виходити за межі встановленого поняттям обсягу. 

Консолідація хоч і має спільну мету, володіє абсолютно унікальними 

властивостями, що не притаманні інкорпорації. 

На основі аналізу поняття й особливостей інкорпорації та консолідації 

соціального законодавства виділено наступні їх спільні риси: 1) незмінність 

змісту. Інкорпорація та консолідація соціального законодавства володіють 

різним рівнем змін, проте у будь-якому випадку дані форми не можуть 

впливати на зміст норми права. Для консолідації зміни можливі лише щодо 

об’єднання тих норм, що однаково трактують спосіб поведінки у певних 

суспільних відносинах або ж стосовно надання однакових визначень поняття. 

Щодо інкорпорації, то зміни тексту можливі задля осучаснення самих слів та 

технічної обробки; 2) предметність. Відповідно, саме інкорпорація за 

предметним критерієм стає першим кроком на шляху до виділення нового й 

необхідного правового інституту. Подальші дослідження дозволяють уже на 

основі інкорпорації об’єднати нормативно-правові акти в один. Звісно, такі 

акти повинні володіти однаковою юридичною силою, чому знову ж сприятиме 

інкорпорація уже за критерієм ієрархії; 3) необхідність обліку. Тож стосовно 

інкорпорації та консолідації його роль полягає у  необхідності  використання 

усіх існуючих матеріалів, тобто нормативно-правових актів, так як 
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неврахування хоча б одного законодавчого акта може призвести до колізії у 

праві або ж до утворення прогалини. Така недбалість спричинить порушення 

нормального процесу реалізації прав і обов’язків суб’єктами соціального 

забезпечення, що, власне, є абсолютно протилежним до мети, яка стоїть перед 

систематизацією. Крім того, так само відбувається й протилежний 

взаємозв’язок. Порівняння даних обліку й утворених консолідованих актів 

щодо соціального забезпечення дозволить провести хронологічну та історико-

порівняльну інкорпорацію, результати якої допоможуть з’ясувати 

ефективність реформування, його швидкість, а також встановити, чи 

змінились правові принципи, методи й засоби. Відповідно, саме облік є 

проміжною ланкою, джерелом для здійснення інкорпорації та консолідації, яка 

забезпечує їх об’єднання задля досягнення мети систематизації соціального 

законодавства. 

Водночас консолідація є більш досконалою формою систематизації та 

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

основі проведених досліджень, використовуючи загальнофілософський підхід, 

до таких відмінностей можливо включити: 1) різнофункціональність. Однією 

із головних функцій, яку виконує інкорпорація соціального законодавства 

через власну поширеність, добровільність та масовість, є створення умов і 

сприяння розвитку громадянського суспільства, оскільки лише в такому 

суспільстві можливо застосовувати правові методи та засоби, що спрямовані 

не лише на встановлення мінімального рівня соціального забезпечення, а на 

його підвищення і покращення. Оскільки інкорпорація законодавства надає 

доступ до повної інформації щодо певного предмета, то й особи, які 

здійснюють такі права, зацікавлені у підтриманні правопорядку; 2) юридичну 

силу. Інкорпорація володіє ознакою дихотомічності. Відповідно, залежно від 

суб’єкта здійснення вона може мати офіційний або ж неофіційний характер. 

Водночас юридичною силою володіють лише самі норми законодавства, а не 

інкорпораційний збірник. Особливо яскраво це проявляється при здійсненні 

інкорпорації за хронологічним або ж порівняльним критерієм. Крім того, 

юридична сила впорядкованих нормативно-правових актів не зміниться від 

того, що їх об’єднали. Тобто, якщо для інкорпорації нормативно-правових 

актів із пенсійного забезпечення необхідно  поєднати підзаконні акти із 

законами, то перші не матимуть більшої юридичної сили. Крім того, 

інкорпоровані акти можуть взагалі бути позбавлені юридичної сили, якщо 

мова йде про упорядкування історичних нормативних документів або ж 

іноземного чи міжнародного законодавства. Тут варто зазначити, що й ціль їх 

матиме більш науковий та інформаційний характер, ніж практичний; 3) 

множинність суб'єктів. Щодо зацікавленості саме законодавчого органу у 

інкорпорації, то такий інтерес, у першу чергу, викликаний етапністю 

систематизації. Відповідно, інкорпорацією займатимуться робочі групи 

парламенту. Але значно більшу практичну роль відіграє інкорпорація, 

здійснена державними органами та органами місцевого самоврядування. Щодо 

останніх, то для них як найбільш наближеної до суспільства влади необхідним 
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є утворення інкорпорацій власних локальних актів, що регулюють соціальне 

забезпечення в межах їх повноважень. Особливістю інкорпорації є можливість 

її здійснення без значного урегулювання процесу законодавчими актами. 

Відповідно, якщо робота, здійснена особою незалежно від рівня та 

спеціалізації освіти згідно з науковими правилами, то збірку можна вважати 

інкорпорацією. У свою чергу, це робить коло таких суб’єктів необмеженим. 

Дещо інша ситуація із консолідацією, оскільки її проводити можуть лише 

уповноважені державні органи, до компетенції яких входить і регулювання 

здійснення соціального забезпечення. Різноманітність таких суб’єктів 

залежить від визначеної у державі множинності органів, що відповідають за 

певну сферу. 

Тож інкорпорація та консолідація формують зв’язок через визначення 

тих нормативно-правових актів, що потребують безпосереднього 

вдосконалення. Водночас інкорпорація може мати лише теоретичний вияв, що 

й слугує науковою базою для правильного вияву консолідації, що власне, 

обов’язково впливає на суспільні відносини. Крім того, саме консолідація є 

більш важливою з точки зору реалізації права, однак вони рівні у соціальному 

значенні, здійснюючи вплив та інформування населення. 

У підрозділі 3.3 «Механізм правового забезпечення соціального захисту 

державних службовців в Україні» зауважено, що сучасний стан вітчизняного 

соціального законодавства свідчить про наявність у ньому численних проблем, 

а саме: застарілість багатьох правових норм та їх невідповідність реаліям 

сьогодення; значна кількість законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів; відсутність гармонізації з відповідним законодавством 

Європейського Союзу; низький рівень юридичної техніки правових 

документів та інше, що істотним чином знижує регулюючий вплив 

нормативних приписів на правовідносини із соціального забезпечення. 

Виділено наступні характерні ознаки консолідації законодавства: 1) 

системність. Консолідація законодавства є складовою частиною системи форм 

систематизації законодавства та використовується у випадках, коли 

застосування інших форм є недоцільним або консолідація є найбільш 

ефективним способом систематизації за окремих обставин. Зокрема 

використання саме консолідації продиктоване необхідністю зменшення 

загальної кількості актів, приведення їх у відповідність між собою, але без 

суттєвої зміни правового регулювання; 2) самостійний характер. Незважаючи 

на значну кількість спільних з іншими формами систематизації рис, 

консолідація має ряд особливостей, що дають підстави вважати її самостійною 

формою систематизації. Відповідний характер консолідації дозволяє не лише 

говорити про виокремлення даного виду систематизації на 

загальнотеоретичному рівні, але й, що є основним, використовувати її для 

систематизації актів окремо від інших форм; 3) подвійна правова природа. 

Консолідація, крім належності до форм систематизації законодавства, у 

зв’язку із створенням нового нормативно-правового акта в результаті її 

здійснення має також ознаки форми нормотворення. Під час консолідації 
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створюється новий нормативно-правовий акт, а нормативно-правові акти, які 

були об’єднані, втрачають свою юридичну силу; 4) консерватизм. Новий 

нормативно-правовий акт, який утворюється в результаті здійснення 

консолідації, не змінює правове регулювання суспільних відносин у спосіб, 

інакший від того, що був передбачений до здійснення консолідації. Фактично 

зміст норм може змінюватись на рівні редакційної правки, тобто шляхом 

узгодження їх змісту між собою, перенесення приписів та їх групування за 

предметною спрямованістю регулювання, уніфікування термінології; 5) 

уніфікованість. Приписи нового нормативно-правового акта приймаються  з 

урахуванням регулювання іншими нормами цього ж акта, використанням 

єдиної термінології, стилю викладу приписів, усуненням дублювань та колізій, 

які існували до проведення консолідації. Таким чином, новий нормативно-

правовий акт стає окремим, цілісним актом законодавства, який має свою 

логічну структуру побудови норм та встановлення їх взаємозв’язків. 

Констатовано, що консолідація соціального законодавства має досить 

ефективний вплив на можливість вирішення ряду важливих проблем, зокрема 

ліквідацію множинності нормативних актів, подолання їх неузгодженостей, 

колізій між нормативними приписами та скасування архаїчних норм, що 

значно підвищить загальний рівень правового регулювання даної галузі. 

Розділ 4 «Система правовідносин у сфері соціального захисту 

державних службовців в Україні» складається з чотирьох підрозділів, у яких 

розглянуто специфіку видів правовідносин у сфері соціального захисту 

державних службовців в Україні, а також підстави виникнення, зміни та 

припинення таких правовідносин. 

У підрозділі 4.1 «Поняття та особливості правовідносин у сфері 

соціального захисту державних службовців в Україні» вказано, що останніми 

роками соціальне законодавство України було значно вдосконалене, але як і 

раніше воно представлене окремими нормативними актами. Кількість 

нормативно-правових актів соціального законодавства постійно зростає, тому 

у науковій літературі знову формується думка про те, що систематизація є 

найефективнішим способом вирішення проблем соціального законодавства. 

При цьому вітчизняними науковцями розглядають різні напрями 

систематизації: систематизація соціального законодавства шляхом прийняття 

одного кодифікованого нормативно-правового акта; систематизація 

соціального законодавства шляхом прийняття кількох кодифікованих 

нормативно-правових актів; інкорпорація соціального законодавства тощо. 

Систематизація дозволить упорядкувати регулювання соціальної сфери, 

систематично об’єднати в одному чи кількох законах всі найважливіші для 

соціальної сфери норми, а також закріпити у одному загальному законі право 

на соціальний захист населення України. 

Резюмовано, що кодифікація страхового законодавства у тому вигляді, у 

якому вона мала б вплив і на соціальне законодавство, могла бути проведена у 

наступні способи: а) шляхом прийняття страхового законодавства; у такому 

випадку окремі статті Страхового кодексу України були б присвячені 
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регулюванню питань, які безпосередньо відносяться до соціального захисту 

населення (наприклад, питання, пов’язані із недержавним пенсійним 

забезпеченням); б) шляхом кодифікації законодавства, яке урегульовує 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та прийняття Кодексу 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. За цих обставин 

даний нормативно-правовий акт мав би безпосереднє, а не дотичне 

відношення до систематизації соціального законодавства України. 

Тенденція до кодифікації окремих підгалузей соціального законодавства 

може бути реалізована у декілька проаналізованих нами способів. Найбільш 

ефективним серед них є прийняття одразу декількох кодифікованих 

нормативно-правових актів, у тому числі Пенсійного кодексу України та 

Кодексу загальнообов’язкового державного страхування. Це дозволило б, з 

одного боку, суттєво зменшити кількість нормативно-правових актів 

соціального законодавства, а з іншого боку – надати логічності та цілісності 

окремим підгалузям соціального законодавства. Щодо способів проведення 

кодифікації, то на початковому етапі вона могла бути б здійснена шляхом 

перероблення та зведення правових норм вже прийнятих нормативно-

правових актів, оскільки на даний момент у більшій мірі проблемною для 

соціального законодавства є кількість нормативно-правових актів, аніж їх 

якість. 

Тенденція до кодифікації окремих підгалузей соціального законодавства 

характеризується наступними особливостями: 1) дана тенденція передбачає 

прийняття одного, двох чи більшої кількості кодифікованих нормативно-

правових актів у сфері соціального законодавства; 2) у минулому мали місце 

спроби законодавця реалізувати цю тенденцію; 3) кодифікацію окремих 

підгалузей соціального законодавства можна здійснити на основі вже 

прийнятих нормативно-правових актів. 

Реалізація інкорпорації соціального законодавства України може бути 

здійснена шляхом видання офіційних збірників нормативно-правових актів 

соціального законодавства. Інкорпорація передбачатиме зібрання тих 

нормативно-правових актів соціального законодавства України, які в 

перспективі стануть основою для кодифікації соціального законодавства. 

Якщо вітчизняний законодавець обере шлях кодифікації соціального 

законодавства на основі чинних нормативно-правових актів соціального 

законодавства, інкорпорація дозволить об’єднати та впорядкувати чинне 

законодавство у тому порядку, у якому воно увійде до змісту кодифікованого 

акта після перероблення та зведення його правових норм. Тож інкорпорація 

соціального законодавства України матиме вплив на вирішення проблем 

систематизації соціального законодавства у більшій мірі в перспективі, аніж 

одразу після її реалізації. 

У підрозділі 4.2 «Види правовідносин у сфері соціального захисту 

державних службовців в Україні» відзначено, що необхідно визначитись із 

тим, яка концепція систематизації соціального законодавства є пріоритетною. 

Встановлено, на науковому рівні пріоритетним шляхом здійснення 
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систематизації соціального законодавства вважається його кодифікація. 

Можливими є декілька концепцій кодифікації: кодифікація окремих підгалузей 

соціального законодавства; концепція кодифікації сфери соціального захисту 

населення; концепція кодифікації усього соціального законодавства. На нашу 

думку, найменш ефективною та найбільш проблемною є кодифікація усього 

соціального законодавства України. У такому разі кодифікований нормативно-

правовий акт повинен включати положення не лише законодавства про 

соціальний захист населення, а й інших соціальних сфер: цивільного, 

адміністративного, трудового, сімейного, податкового та інших галузей 

законодавства. Такий вид кодифікації може не лише не вирішити усі актуальні 

проблеми соціального законодавства, а й спричинити виникнення нових 

проблем, пов’язаних із дублюванням норм та юридичними колізіями. У свою 

чергу, найбільш безпроблемною є підгалузева кодифікація соціального 

законодавства України. У разі вибору законодавцем такого шляху, новий 

узгоджений нормативно-правовий акт об’єднуватиме у своєму змісті норми 

лише кількох нормативно-правових актів, які врегульовують конкретну 

підгалузь соціального законодавства. При виборі такої концепції ризики 

дублювання норм та юридичних колізій є мінімальними. Оптимальною, на 

нашу думку, є кодифікація законодавства про соціальний захист населення. У 

такому разі перелік нормативно-правових актів соціального законодавства, які 

будуть кодифіковані, має встановлюватись відповідно до структури такого 

нормативно-правового акта. 

Наголошено на врахуванні при розробці Кодексу України про 

соціальний захист якомога більшої кількості відповідних норм, що дозволить 

зробити його єдиним нормативно-правовим актом соціального законодавства. 

Встановлено, що зміст Соціального кодексу України № 2311 від 15.02.2013 не 

відповідав цілям кодифікації, тож прийняття кодифікованого нормативно-

правового акта такого змісту не призвело б до зменшення кількості 

нормативно-правових актів соціального законодавства, оскільки вони мали б 

зберегти свою чинність. Отже, зміст Кодексу України про соціальний захист 

повинен бути таким, щоб максимально повно урегулювати сферу соціального 

захисту населення, що дасть змогу максимально зменшити кількість 

нормативно-правових актів соціального законодавства. Саме тому 

законодавець при розробці Кодексу України про соціальний захист має 

врахувати якомога більшу кількість норм, які будуть перероблені та зведені в 

логічно узгоджений нормативно-правовий акт. 

Зроблено акцент на недопущенні введення до змісту Кодексу України 

про соціальний захист застарілих норм. У даній роботі наведено приклад 

пункту 13 статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 

3721-XII, яким передбачено, що особи, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, мають право на першочергове придбання акцій за їх 

номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної 

Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх 
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сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових 

сертифікатів. Такі і подібні їм норми не повинні увійти до змісту Кодексу 

України про соціальний захист. 

У процесі аналізу теоретичних та практичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні підсумовано, що вони мають спільні 

передумови: по-перше, недосконалість соціального законодавства України; по-

друге, помилки законодавців при попередніх спробах здійснення 

систематизації соціального законодавства. При здійсненні систематизації 

соціального законодавства законодавець має врахувати усі зазначені 

особливості. Передусім варто пам’ятати, що соціальне законодавство України 

становить велика кількість нормативно-правових актів і першочерговою 

задачею систематизації є їх зменшення. Ряд нормативно-правових актів є 

об’єктивно застарілими і їх потрібно вилучити при проведенні систематизації. 

У даному підрозділі нами було запропоновано деякі принципові моменти, які 

обов’язково мають бути враховані при проведенні систематизації, а саме: 

форма систематизації; назва кодифікованого нормативно-правового акта; його 

структура. 

У підрозділі 4.3 «Структура правовідносин у сфері соціального захисту 

державних службовців» аргументовано, що досвід систематизації соціального 

законодавства в Болгарії характеризується наступними особливостями: 1) в 

Болгарії було прийнято одразу два кодифікованих нормативно-правових акти в 

соціальній сфері: Кодекс соціального страхування (Кодекс за социално 

осигуряване) та Податково-страховий процесуальний кодекс (Данъчно-

осигурителен процесуален кодекс); 2) за змістом Кодекс соціального 

страхування (Кодекс за социално осигуряване) є близьким одразу до трьох 

нормативно-правових актів України, а необхідність прийняття Податково-

страхового процесуального кодексу (Данъчно-осигурителен процесуален 

кодекс) в Болгарії була обумовлена специфікою системи соціального захисту 

населення в цій державі; 3) сутність систематизації соціального законодавства 

в Болгарії полягає в прийнятті двох кодифікованих нормативно-правових актів 

та функціонуванні ряду інших нормативно-правових актів соціального 

законодавства. 

Тому, систематизація соціального законодавства в Україні на основі 

болгарського досвіду могла бути проведена наступним чином: 1) на основі 

законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV, «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV та «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III було б 

доцільно прийняти один кодифікований акт –Кодекс державного соціального 

страхування України, який об’єднав би положення даних нормативно-

правових актів; 2) закони України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
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від 02.03.2000 № 1533-III та прийняті для їх виконання підзаконні нормативно-

правові акти втрачають свою чинність; 3) інші акти соціального законодавства 

України зберігають свою чинність і функціонують разом із Кодексом 

державного соціального страхування України. 

Підсумовуючи аналіз болгарського досвіду систематизації соціального 

законодавства, резюмовано, що таку модель не можна віднести до найбільш 

прогресивних, адже в Болгарії залишається велика кількість нормативно-

правових актів соціального законодавства. Проте прийняття двох 

кодифікованих актів дозволило об’єднати у змісті кожного по кількасот 

статей, а отже, застосування положень соціального законодавства стало значно 

зручнішим та практичнішим. 

Зроблено наступні висновки щодо специфіки досвіду систематизації 

соціального законодавства у Федеративній Республіці Німеччина: 1) у 

Федеративній Республіці Німеччина прийнято Соціальний кодекс 

(Sozialgesetzbuch), тобто соціальне законодавство даної держави є 

систематизованим (кодифікованим); 2) структуру Соціального кодексу 

Німеччини (Sozialgesetzbuch) складають окремі книги, кожна із яких фактично 

являє собою окремий нормативно-правовий акт; 3) незважаючи на наявність 

кодифікованого акта, у соціальній сфері зберегли свою чинність інші 

нормативно-правові акти соціального законодавства, тобто соціальне 

законодавство Федеративної Республіки Німеччина складають Соціальний 

кодекс та інші нормативно-правові акти соціального законодавства, які 

здійснюють регулювання окремих сфер соціального захисту. 

Порівнюючи у даному контексті соціальне законодавство України та 

соціальне законодавство Федеративної Республіки Німеччина, варто звернути 

увагу на те, що кожній із проаналізованих нами книг Соціального кодексу 

Німеччини (Sozialgesetzbuch) відповідає певний нормативно-правовий акт чи 

комплекс нормативно-правових актів національного законодавства. Тобто в 

аспекті врегулювання певних окремих соціальних сфер українське та німецьке 

законодавство є цілком співставними, проте систематизація все ж значно 

полегшує використання на практиці положень німецького соціального 

законодавства. 

У разі здійснення систематизації соціального законодавства в Україні на 

основі німецького досвіду, ключовими напрямом його запозичення буде 

прийняття Кодексу України про соціальний захист на основі Соціального 

кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch). 

Французька модель систематизації соціального законодавства 

характеризується наступними особливостями: 1) у Французькій Республіці 

прийнято Кодекс соціального забезпечення Франції (Code de la sécurité 

sociale), а отже, систематизація соціального законодавства була проведена 

шляхом кодифікації; 2) структура Кодексу соціального забезпечення Франції 

(Code de la sécurité sociale) є близькою до німецького кодифікованого акта, 

оскільки її складають розділи, присвячені окремим видам соціального захисту; 

3) структура соціального законодавства Франції включає Кодекс соціального 
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забезпечення Франції (Code de la sécurité sociale) та інші акти соціального 

законодавства. 

Ключова особливість австралійської моделі систематизації соціального 

законодавства полягає у тому, що в Австралії проведено інкорпорацію 

соціального законодавства. Зробимо висновок, що інкорпорація могла бути б 

доречним шляхом для систематизації соціального законодавства України із 

огляду на велику кількість нормативно-правових актів соціального 

законодавства в нашій державі. Таке об’єдання їх змісту не потребувало б 

перероблення та зведення правових норм, що містяться в різних актах, та 

узгодження їх змісту, а дозволило б об’єданати нормативно-правові акти за 

галузевою ознакою. Отже, було б можливо прийняти: інкорпорований 

нормативно-правовий акт державного соціального страхування; 

інкорпорований нормативно-правовий акт, що врегульовує соціальний захист 

дітей та сім’ї; інкорпорований нормативно-правовий акт, присвячений правам 

на соціальний захист осіб із інвалідністю. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 

правовій доктрині соціального забезпечення розкрити проблеми 

систематизації соціального законодавства, а також розробити 

концептуальні пропозиції щодо їх вирішення та сформулювати правовий 

вектор подальшого розвитку національного соціального законодавства. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. За своєю сутністю систематизація соціального законодавства є 

нормотворчою та/або техніко-юридичною діяльністю, яка здійснюється у 

найрізноманітніших формах як загальними (будь-які фізичні та юридичні 

особи), так і спеціально уповноваженими суб’єктами (органи державної влади 

України: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний 

банк України тощо) з метою упорядкування, вдосконалення та розробки 

правових норм у сфері соціального забезпечення для створення системи 

ефективного нормативного регулювання відносин у даній галузі суспільного 

життя. 

2. До ознак систематизації соціального законодавства належать наступні: 

1) здійснення систематизації нормативних приписів у сфері соціального 

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

цілеспрямованість систематизації соціального законодавства України на облік, 

удосконалення та оновлення нормативних приписів через видання збірників 

соціального законодавства, бази даних відповідного законодавства, 

консолідованих та/або кодифікованих нормативно-правових актів соціального 

законодавства; 3) комплексний характер систематизації соціального 

законодавства; 4) наявність відокремленої сфери суспільних відносин – 
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соціального забезпечення – для здійснення систематизації правових норм, які 

її регулюються; 5) врахування міжнародних стандартів при здійсненні 

систематизації соціального законодавства України. 

3. Генезис систематизації соціального законодавства поділено на чотири 

наступні етапи: 1) зародження правового регулювання соціального 

забезпечення (Х століття – початок XVIIІ століття). Найбільш вагомою 

особливістю систематизації законодавства на першому історичному етапі є 

регулювання суспільних відносин у сфері соціального забезпечення окремими 

правовими джерелами (міжнародними договорами, збірниками законодавства 

тощо) та владними рішеннями правителів на тому або іншому рівні; 2) 

формування соціального законодавства на українських землях у складі 

Російської імперії (початок XVIIІ століття – 1917 рік). Попри зростання 

кількості нормативно-правових актів з питань соціального забезпечення 

населення, для даного періоду характерним є здійснення систематизації у виді 

обліку законодавства, зазвичай, неофіційного характеру; 3) формування 

соціального законодавства на українських землях у складі СРСР (1917-1991 

роки). Визначальною рисою даного періоду є формування спеціального 

соціального законодавства щодо забезпечення окремих категорій громадян 

(наприклад, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ветеранів Другої світової війни); 4) 

формування соціального законодавства на території сучасної України (1991 р.-

понині). Для цього періоду, насамперед, характерним є відхід від радянської 

системи соціального забезпечення та запровадження нових правових 

інститутів з орієнтуванням на соціально-правові стандарти Європейського 

Союзу. 

4. Особливостями інкорпорації як форми систематизації соціального 

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

юридичні особи), такі і спеціальними суб’єктами (ограни державної влади 

України); 2) у  результаті інкорпорації створюються збірники соціального 

законодавства України або його окремих підгалузей (інститутів); 3) 

здійснюється за певним системоутворюючим критерієм (алфавіт, дата видання 

акта, підгалузь (інститут права соціального забезпечення) тощо); 4) 

характеризується відсутністю чітких правил здійснення; 5) може стосуватися 

як усього предмета відносин соціального забезпечення, так і його частини 

(пенсійне законодавство, законодавство про соціальне обслуговування тощо).  

5. До особливостей консолідації як форми систематизації соціального 

законодавства належать наступні: 1) здійснюється спеціальними суб’єктами 

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

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

результаті консолідації приймається нормативно-правовий акт з питань 

регулювання сфери соціального забезпечення; 5) регулює певну сферу 

суспільних відносин: галузь, підгалузь або інститут права соціального 

забезпечення. 

6. Запропоновано авторську дефініцію правової категорії «зміст 

кодифікації соціального законодавства України», під якою слід розуміти 
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діяльність компетентних суб’єктів державної влади України щодо проведення 

систематизації всіх нормативно-правових актів, норми яких регулюють 

відносини соціального забезпечення в нашій державі, у формі кодифікації, що 

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

цілісного нормативного документа, котрий являє собою кодифікований 

законодавчий акт, що забезпечує повноту, чіткість та ефективність 

нормативної регламентації суспільних відносин, які охоплюються предметом 

права соціального забезпечення.  

7. Обґрунтовано, що завдання кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм напряму впливу на кодифікаційну діяльність можна 

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

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

ефективність правового механізму захисту соціальних прав громадян; б) 

доступність соціального законодавства. 

8. Визначено, що функції кодифікації соціального законодавства 

України за критерієм характеру впливу на кодифікаційну діяльність можна 

поділити на такі види: 

1) прямі функції (безпосередньо впливають на кодифікацію правових 

норм у межах вказаної галузі законодавства, тобто вони прямо зумовлюють 

трансформацію правових норм, а, відповідно, й особливості нормативної 

регламентації суспільних відносин щодо соціального забезпечення): 

а) правотворча; б) модернізуюча;  

2) непрямі функції (опосередковано впливають на кодифікаційний 

процес, тобто самі по собі вони не здатні забезпечити трансформацію 

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

забезпечення, але їх дія обумовлює покращення загального стану 

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

норм для застосування або доктринальних досліджень, здійснення 

прогнозування розвитку нормативно-правового регулювання тощо): 

а) стабілізуюча; б) спрямовуюча. 

9. Визначено, що участь народних депутатів України в кодифікації 

соціального законодавства України характеризується наступним 

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

особистий, чітко індивідуалізований характер; 3) характеризується наявністю 

права законодавчої ініціативи, зокрема й щодо внесення кодифікованих 

нормативно-правових законодавчих актів з питань соціального забезпечення; 

4) передбачає множинність форм участі депутата в кодифікаційній діяльності 

(обговорення законопроекту на комітеті та у сесійній залі, участь у роботі 

профільного комітету, можливість внести власні поправки, можливість 

направити депутатські запити і звернення для з’ясування питань у сфері 

соціального забезпечення, діяльність у складі робочих груп, можливість 

голосувати або ж не голосувати за запропонований проект кодифікованого 

акта тощо).  
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10. До загальних ознак інкорпорації соціального законодавства 

відносяться наступні: 1) системність; 2) інтеграційність; 3) правовий характер; 

4) процесуальний характер.  

До спеціальних ознак інкорпорації соціального законодавства належать 

такі: 1) формалізованість; 2) дихотомічність; 3) диспозитивність. 

11. На основі розуміння сутності поняття кодифікації та інкорпорації 

соціального забезпечення можна дійти висновку, що існують наступні спільні 

риси між ними: 1) єдинонаправленість; 2) зовнішнє закріплення.  

Кодифікація ж є комплексним, багатогранним явищем, що, власне, й 

визначає її особливості та відрізняє від інкорпорації: 1) особливим суб’єктом 

здійснення; 2) інноваційністю; 3) абстрактністю. 

12. Консолідація соціального законодавства – це самостійна форма 

систематизації законодавства, яка застосовується з метою зменшення 

множинності законодавчих актів, усунення неузгодженостей та архаїчних 

норм, спрямована на підготовку одного або кількох укрупнених 

структурованих нормативно-правових актів компетентним органом шляхом 

об’єднання в них правових норм, що містяться в раніше виданих однорідних 

нормативних актах щодо питань соціального забезпечення, які в результаті 

прийняття нового акта втрачають свою юридичну силу, а регулювання 

здійснюється консолідованим нормативно-правовим актом, який використовує 

єдину термінологію та стиль викладу приписів, не містить дублювань та 

колізій між нормами, які існували до проведення консолідації, в цілях 

належного правового регулювання соціального забезпечення. 

13. Тенденція до прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення (Соціального кодексу 

України, Кодексу соціального забезпечення України чи Кодексу України про 

соціальний захист) характеризується наступними особливостями: 

1) передбачається прийняття єдиного кодифікованого нормативно-

правового акта у сфері соціального захисту населення, яким, на нашу думку, 

має стати Кодекс України про соціальний захист; 

2) вітчизняний законодавець у минулому розробляв проекти єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта у сфері соціального захисту 

населення, який проте так і не було прийнято; 

3) даний акт повинен мати євроінтеграційну обумовленість. 

14. Вирішення теоретичних та практичних проблем систематизації 

соціального законодавства в Україні вбачається у наступному: 

1) у прийнятті Кодексу України про соціальний захист. 

На наше переконання, кодифікований нормативно-правовий акт у сфері 

соціального захисту населення має отримати назву Кодексу України про 

соціальний захист. Даний момент є принциповим, оскільки всі альтернативні 

варіанти призведуть до того, що зміст нормативно-правового акта не 

відповідатиме його назві. Назва «Соціальний кодекс України» не є в даному 

контексті вдалою, адже у такому разі цей нормативно-правовий акт повинен 

урегульовувати широкий комплекс правовідносин, які відповідають 
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характеристиці «соціальний». Назва «Кодекс соціального забезпечення», на 

нашу думку, є сумнівною у тому аспекті, що соціальне забезпечення виступає 

складовою соціального захисту. Тому, коли сфера правового регулювання 

кодифікованого нормативно-правового акта буде обмежена виключно 

правовідносинами соціального забезпечення, інші підгалузі соціального 

захисту будуть урегульовуватись великою кількістю нормативно-правових 

актів соціального законодавства. В результаті така систематизація не буде 

ефективною. Таким чином, Кодекс України про соціальний захист є саме тим 

нормативно-правовим актом, який дозволить законодавцю досягнути усіх 

цілей систематизації соціального законодавства України; 

2) у формуванні законодавцем оптимальної структури кодифікованого 

нормативно-правового акта у сфері соціального захисту населення. 

На наш погляд, при виборі структури Кодексу України про соціальний 

захист вітчизняний законодавець міг би спиратись на Європейський кодекс 

соціального забезпечення (ETS № 139) від 06.11.1990 або ж на Соціальний 

кодекс Німеччини (Sozialgesetzbuch). Як засвідчив наш аналіз, структурним 

елементам даних нормативно-правових актів відповідають окремі законодавчі 

акти законодавства України. Отже, запозичивши структуру таких нормативно-

правових актів, вітчизняний законодавець міг би визначити коло нормативно-

правових актів, які підлягатимуть кодифікації. А це, в свою чергу, сприяло б 

вирішенню ряду проблем, пов’язаних із тим, які саме нормативно-правові акти 

мали бути перероблені та зведені в єдиний логічно узгоджений нормативно-

правовий акт. Очевидно, що кодифікація соціального законодавства повинна 

врахувати повний зміст нормативно-правових актів соціального 

законодавства, а не лише окремі їх норми.  

Нами запропоновано наступну структуру Кодексу України про 

соціальний захист: загальна частина, у якій слід закріпити норми, присвячені 

наступним питанням: по-перше, визначенню основних термінів; по-друге, 

встановленню того, що є соціальним законодавством та які складові його 

формують; по-третє, переліку усіх напрямів соціального захисту, на які 

можуть претендувати громадяни України; по-четверте, визначенню того, 

соціальний захист яких груп громадян здійснюється у інакшому порядку, аніж 

Кодексом України про соціальний захист, зокрема у спеціальному порядку; 

спеціальна частина, котра має складатись із книг, кожна із яких буде 

регламентувати окремий  вид соціального захисту населення; 

3) у визначенні у змісті Кодексу України про соціальний захист усіх 

термінологічних неузгодженостей, притаманних соціальному законодавству 

України. 

На сьогодні ряд нормативно-правових актів соціального законодавства 

містять термінологію, яка має важливе значення для усієї сфери. При цьому 

одні й ті ж терміни у різних нормативно-правових актах можуть визначатись 

по-різному. У даній роботі нами відзначалось, що поступово законодавець 

фактично вирішив дану проблему, проте у разі проведення систематизації 

соціального законодавства України вона знову актуалізується. На нашу думку, 
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в Кодексі України про соціальний захист необхідно визначити усі ключові для 

даної сфери терміни, а в інших нормативно-правових актах соціального 

законодавства (якщо вони збережуть чинність) встановити бланкетні норми, в 

яких міститиметься посилання на відповідні положення Кодексу України про 

соціальний захист; 

15. Напрям часткової кодифікації соціального законодавства на основі 

болгарської моделі систематизації соціального законодавства передбачає 

наступні особливості: 1) прийняття кодифікованого нормативно-правового 

акта або кодифікованих нормативно-правових актів, які врегульовують певну 

сферу соціального захисту населення; 2) інші акти соціального законодавства 

не втрачають свою чинність і функціонують разом із кодифікованим 

нормативно-правовим актом. 

16. Напрям повної кодифікації соціального законодавства України на 

основі франко-німецької моделі систематизації соціального законодавства 

передбачає наступні особливості: 

1) прийняття кодифікованого нормативно-правового акта – Кодексу 

України про соціальний захист, який у своєму змісті об’єднає норми 

переважної більшості нормативно-правових актів соціального законодавства 

нашої держави; 

2) норми соціального законодавства, які передбачають спеціальний 

соціальний захист окремих категорій працівників, наприклад публічних 

службовців, не підлягають кодифікації; 

3) усі норми соціального законодавства внаслідок систематизації 

узгоджуються між собою, становлять єдину систему; у Кодексі України про 

соціальний захист встановлюються посилання на інші акти соціального 

законодавства, норми яких не було кодифіковано. 

17. Напрям інкорпорації соціального законодавства України на основі 

австралійської моделі систематизації соціального законодавства має наступні 

особливості: 

1) інкорпорацію соціального законодавства України, яка передбачає 

зведення нормативно-правових актів соціального законодавства у збірники у 

визначеному порядку без зміни їх змісту; 

2) на відміну від кодифікації, яку все ж більш ефективно здійснювати 

шляхом прийняття одного нормативно-правового акта, інкорпорація може 

включати прийняття декількох нормативно-правових актів без зміни змісту 

чинного соціального законодавства; 

3) наслідком інкорпорації соціального законодавства України є 

прийняття декількох інкорпорованих нормативно-правових актів, які 

об’єднають у своєму змісті одразу по декілька чинних нормативно-правових 

актів соціального законодавства за галузевою ознакою. 
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У роботі з’ясовано специфіку змісту систематизації національного соціального 

законодавства і охарактеризовано сутність кожної із них. Розкрито їх 

специфіку та виділено особливості. 

Проаналізовано сутність та зміст кодифікації соціального законодавства. 

Визначено класифікацію завдань та функцій кодифікації соціального 

законодавства. Виведено особливості суб’єктів кодифікації соціального 

законодавства. Досліджено поняття, значення та ознаки інкорпорації 

соціального законодавства. Здійснено порівняльно-правовий аналіз спільних 
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та відмінних рис форм систематизації соціального законодавства. Деталізовано 

поняття та правову природу консолідації соціального законодавства. 

Сформульовано перелік тенденцій подальшого розвитку систематизації 

соціального законодавства. Визначено негативні аспекти, прогалини, недоліки, 

колізії, а також теоретичні та практичні проблеми сучасного стану 

систематизації соціального законодавства і запропоновано обґрунтовані шляхи 

їх вирішення. Сформовано напрями удосконалення систематизації соціального 

законодавства. Виокремлено напрями запозичення позитивного світового 

досвіду у національне соціальне законодавство у контексті систематизації 

соціального законодавства. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, соціальне 

законодавство, систематизація соціального законодавства, соціальне 

забезпечення, соціальні права, форми систематизації, соціальна функція. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сайнецкий О.П. Формы систематизации национального 

социального законодательства. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики форм систематизации национального социального 

законодательства. В работе выяснена специфика содержания систематизации 

национального социального законодательства и охарактеризованы сущность 

каждой из них. Раскрыто их специфику и выделены особенности. 

Отмечено, что систематизация социального законодательства Украины 

должна иметь целью унификации и упрощения нормативно-правового 

регулирования исследуемой сферы общественных отношений с 

одновременным повышением качества нормативных предписаний, их четкости 

и понятности для участников соответствующего правоотношения, что в 

конечном счете будет способствовать надлежащему выполнению социальной 

функции государством и реальной обеспечению реализации социальных прав 

граждан на территории Украины. 

Проанализировано сущность и содержание кодификации социального 

законодательства. Определена классификация задач и функций кодификации 

социального законодательства. Выведены особенности субъектов 

кодификации социального законодательства. Исследовано понятие, значение и 

признаки инкорпорации социального законодательства. Осуществлен 

сравнительно-правовой анализ общих и отличительных черт форм 

систематизации социального законодательства. Детализировано понятие и 

правовую природу консолидации социального законодательства. 

Выяснено, что содержанием кодификации социального законодательства 

Украины является деятельность компетентных субъектов государственной 
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власти Украины относительно проведения систематизации всех нормативно-

правовых актов, нормы которых регулируют отношения социального 

обеспечения в нашей стране в форме кодификации, объединенных в один или 

несколько нормативных документов (которые являются частями целостного 

нормативного документа), который представляет собой кодифицированный 

законодательный акт, обеспечивает полноту, четкость и эффективность 

нормативной регламентации общественных отношений, охватываемых 

предметом права социального обеспечения. 

Указано, что тенденция к кодификации отдельных подотраслей 

социального законодательства может быть реализована в несколько 

проанализированных нами способов. Наиболее эффективным среди них 

является принятие сразу нескольких кодифицированных нормативно-

правовых актов, в том числе Пенсионного кодекса Украины и Кодекса 

общеобязательного государственного страхования. Это позволило бы, с одной 

стороны, существенно уменьшить количество нормативно-правовых актов 

социального законодательства, а с другой - предоставить логичности и 

целостности отдельным подотраслям социального законодательства. По 

способам проведения кодификации, то на начальном этапе она могла быть бы 

осуществлена путем переработки и сведения правовых норм уже принятых 

нормативно-правовых актов, поскольку на данный момент в большей степени 

проблемной для социального законодательства является количество 

нормативно-правовых актов, чем их качество. 

Сформулирован перечень тенденций дальнейшего развития 

систематизации социального законодательства. Определены негативные 

аспекты, пробелы, недостатки, коллизии, а также теоретические и 

практические проблемы современного состояния систематизации социального 

законодательства и предложено обоснованные пути их решения. Сформирован 

направления совершенствования систематизации социального 

законодательства. Выделены направления заимствования положительного 

мирового опыта в национальное социальное законодательство в контексте 

систематизации социального законодательства. 

Установлено комплекс теоретических проблем систематизации 

социального законодательства в Украине, которыми являются следующие: 1) 

неоднозначность понимания того, какие нормативно-правовые акты включает 

понятие «социальное законодательство»; 2) неоднозначность понимания, 

каким будет название единого кодифицированного нормативно-правового акта 

в сфере социальной защиты населения; 3) терминологические расхождения 

действующего социального законодательства Украины. 

Сделаны следующие выводы о специфике опыта систематизации 

социального законодательства в Федеративной Республике Германия: 1) в 

Федеративной Республике Германия принято Социальный кодекс 

(Sozialgesetzbuch), то есть социальное законодательство данного государства 

является систематизированным (кодифицированным) 2) структуру 

социального кодекса Германии (Sozialgesetzbuch) составляют отдельные 
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книги, каждая из которых фактически представляет собой отдельный 

нормативно-правовой акт; 3) несмотря на наличие кодифицированного акта, в 

социальной сфере сохранили свою силу другие нормативно-правовые акты 

социального законодательства, то есть социальное законодательство 

Федеративной Республики Германия составляют Социальный кодекс и другие 

нормативно-правовые акты социального законодательства, осуществляющих 

регулирование отдельных сфер социальной защиты. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, социальное 

законодательство, систематизация социального законодательства, социальное 

обеспечение, социальные права, формы систематизации, социальная функция. 

 

ANNOTATION 

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

manuscript. 

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

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

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

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

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

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

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

and features are highlighted. 

The essence and content of codification of social legislation are analyzed. The 

classification of tasks and functions of codification of social legislation is 

determined. The peculiarities of the subjects of codification of social legislation are 

derived. The concepts, meanings and signs of incorporation of social legislation are 

studied. A comparative legal analysis of common and distinctive features of forms 

of systematization of social legislation is carried out. The concept and legal nature of 

consolidation of social legislation are detailed. 

The list of tendencies of further development of systematization of the social 

legislation is formulated. The negative aspects, gaps, shortcomings, conflicts, as 

well as theoretical and practical problems of the current state of systematization of 

social legislation are identified and substantiated ways to solve them are proposed. 

The directions of improvement of systematization of the social legislation are 

formed. The directions of borrowing positive world experience from the national 

social legislation in the context of systematization of the social legislation are 

allocated. 

Keywords: social policy, social protection, social legislation, systematization 

of social legislation, social security, social rights, forms of systematization, social 

function. 
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